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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo investigar os três principais discursos direcionados à
educação da infância pobre e veiculados pela Revista do Ensino de Minas Gerais entre os anos
de 1925 e 1930: os discursos moral, médico e da Psicologia. O interesse foi investigar como e
em que proporção tais discursos se apresentavam no principal impresso pedagógico da época,
a Revista do Ensino, qual foi o ideal de educação para a infância pobre a partir de cada
discurso e como eles apresentavam esta infância no referido periódico. Também se investigou
as relações, rupturas e permanências entre os três discursos direcionados à educação da
infância pobre bem como os lugares da sociedade de onde eles partiam. Para tal
empreendimento foi realizada a análise documental dos 52 números da Revista do Ensino
publicados entre os anos de 1925 e 1930 como também a consulta de parte da legislação
referente às reformas educacionais ocorridas no período. Foram utilizadas ainda como fontes
alguns livros e textos da época. Como referencial teórico-metodológico desta pesquisa foram
adotadas as chamadas “ferramentas focaultianas”, principalmente aquelas que nos ajudam a
compreender as relações de poder e de saber existentes no discurso. Os resultados apontam
que a escolarização da infância pobre, no período entre 1925 e 1930, foi vista não só pelos
discursos pesquisados na Revista, mas também por outras manifestações de dirigentes
políticos e intelectuais da época, como o melhor dispositivo para uma formação mais ampla
desse sujeito, condição considerada primordial para que este se tornasse um cidadão
civilizado e produtivo para a sociedade. Para se alcançar tal formação, a infância pobre foi
produzida de forma diferente por cada discurso presente na Revista do Ensino. O discurso
moral produziu a infância indigente, que necessitava da assistência caritativa da população
para se manter na escola; já o discurso médico produziu a infância desvalida e doente, que
deveria ser higienizada e regenerada pela instituição escolar; por fim, o discurso da Psicologia
produziu a infância anormal e que, vista como a mais distante dos padrões de conduta
determinadas pela sociedade da época, deveria ser categorizada e corrigida pelos professores.
Em todos os três discursos analisados foram produzidas relações de poder, de saber e de
verdade que, ao mesmo tempo que incluíam a infância pobre na escola, também promoviam
sua exclusão, deixando marcas profundas no modo de pensar e organizar a educação.

Palavras-chave: Infância pobre, Escolarização, Revista do Ensino, Discurso moral, Discurso
médico, Discurso da Psicologia.
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ABSTRACT

This dissertation aims at investigating the three main discourses addressed to poor
childhood‟s education and propagated by Revista do Ensino, from Minas Gerais State,
between 1925 and 1930: the moral, medical and psychological discourses. Our intention was
to investigate how and in which proportion such discourses were manifested in the main
pedagogic magazine in that time, Revista do Ensino, as well as what was its ideal of poor
childhood‟s education according to each discourse, and how they presented poor childhood.
We also investigated relations, ruptures and continuity amongst these discourses addressed to
poor childhood‟s education and place in society. With this in mind, we accomplished a
documental analysis of 52 numbers of Revista do Ensino published between 1925 and 1930,
besides consulting part of the legislation concerning educational reformation occurred in that
time. We also used as supporting sources a few books and texts published in the same period.
As for the theoretical-methodological apparatuses, we adopted the so-clalled “Foucauldian
tools”, mainly those that helps us to comprehend power and knowledge relations present in
discourse. The obtained results suggest poor children‟s education between 1925 and 1930 was
seen not only by discourses researched in the magazine, but also by other manifestations of
politicians and intellectuals at that time, as the best dispositive for a wider formation of that
individuals. And this formation was considered paramount for him/her to become a civilized,
productive citizen. With a view to achieve it, poor childhood was produced differently by
each discourse. Moral discourse produced and indigent childhood in need of charity assistance
to remain in school; medical discourse produced a helpless childhood, which should be
hygienized and regenerated by school; and psychological discourse produced an abnormal
childhood that, taken as the most distant from conduct patterns determined by contemporary
society, should be categorized and corrected by teachers. All the three discourses produced
relations of power, knowledge and truth which at the same time included poor childhood in
school but sponsored their exclusion, leaving deep scars in the way of thinking and organizing
education.

Keywords: Poor childhood, Schooling, Revista do Ensino, Moral discourse, Medical
discourse, Psychological discourse.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem por objetivo investigar os três principais discursos sobre a
educação da infância pobre veiculados pela Revista do Ensino de Minas Gerais entre os anos
de 1925 e 1930: o discurso moral, o discurso médico e o discurso da Psicologia.
Neste trabalho, o discurso é entendido como algo que se distribui difusamente pelo
tecido social, marcando o pensamento de cada época, de cada lugar, sendo importante
ressaltar que, em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada,
selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que têm por função conjurar seus
poderes e perigos (FOUCAULT, 2008a, p. 9).
Nesse sentido, importa apreender os discursos sobre a educação da infância pobre na
Revista do Ensino tendo em vista as relações de poder que os produziram, os efeitos tanto
individuais quanto sociais que causaram, bem como a dinâmica que utilizaram para se
estabelecer nos espaços educacionais entre os anos de 1925 e 1930, período esse de amplas
discussões sobre os problemas educacionais não só no Estado de Minas Gerais como também
em todo o Brasil.
Nos anos de 1920, a República, já na terceira década de sua implantação, definiu que a
educação seria o meio mais eficaz para tornar o Brasil digno de participar do concerto das
nações civilizadas. Vários discursos despontaram no País com vistas a tornar isso possível,
principalmente aqueles voltados para a educação da massa da população. A educação das
“classes inferiores da sociedade” era considerada, nos discursos de dirigentes e intelectuais,
como meio para fazer do Brasil um país moderno e elevá-lo ao nível das “nações cultas”. De
fato, a educação era considerada um antídoto para os males que afligiam a nação (JINZENJI,
2002; FREITAS e BICCAS, 2009).
Nesse contexto, a criança em processo de educação passou a ser pensada como um
perfeito capital humano que deveria ser cuidado, acompanhado e disciplinado para que viesse
a tornar-se um bom cidadão no futuro. O direcionamento dos planos civilizatórios para a
infância justificava-se por se considerar que o avançar da idade era inversamente proporcional
à possibilidade de moldar seu corpo, seu espírito, sua moral (BASTOS e STEPHANOU,
2005). Porém, muitos eram os empecilhos que restringiam o pleno desenvolvimento da
infância, entre eles destacava-se a pobreza. Assim, a infância pobre, considerada a mais
carente em todos os aspectos da formação humana, tornou-se o foco dos diferentes discursos
que propunham projetos de desenvolvimento para o País.
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À época, a expressão “infância pobre” se referia à “infância desvalida” como aquela
que se encontrava “desprotegida”, “desamparada”, “pobre”, “desgraçada”, “com perda ou
falta de favor, de proteção, de valimento” (AULETE, 1881)1.
Na história da educação brasileira, a infância pobre foi apresentada de diversas formas:
a enjeitada da roda, a abandonada, a desvalida, a infratora, a perigosa, a deserdada, a
desamparada. Já na legislação e no discurso científico, esta não era designada como criança
pobre, havia outros adjetivos: “delinquente”, “menor”, “anormal” 2. De acordo com Veiga e
Gouvêa (2000), cada um desses adjetivos foi utilizado, ao longo da história brasileira, na
medida em que se considerava que eram mais condizentes às ações de contenção promovidas
pelo Estado em busca de uma suposta ordem, fosse ela política, religiosa, jurídica, médica,
entre outras.
Os discursos que tomaram a educação da infância pobre como tema central de
interesse partiam de pessoas que ocupavam diferentes postos da atividade profissional.
Seduzidos pela possibilidade de intervenção, juristas, políticos, médicos, psicólogos e
educadores, entre outros segmentos, apresentavam propostas e até mesmo projetos de ação
para lidar com situações entendidas como problema social nas quais a infância pobre estava
inserida. Eles encontraram na educação a resposta maior aos problemas do Brasil e, nesse
sentido, tornaram-se candentes as discussões sobre a necessidade de educar e instruir o povo,
como garantia da ordem social.
Tais discussões não aconteciam de forma isolada. O discurso econômico, por exemplo,
percebendo a criança como corpo produtivo, futura riqueza ou miséria das nações, procurava
alertar os governantes para o “deprimente quadro da infância desamparada e para a elevada
taxa de mortalidade infantil do país”, indicando que, somente com o apoio da medicina e da
formação moral, o Brasil poderia fazer frente a esses problemas e suprir a necessidade de
produzir um maior número de trabalhadores sadios para o futuro (RAGO, 1985, p, 167). Ao
mesmo tempo, este também era um discurso político: dar assistência médica e formação
moral à infância significava evitar a formação de espíritos descontentes, desajustados e
rebeldes. Tal iniciativa visava a confinar os menores abandonados, os pequenos mendigos, os
órfãos, e, de modo geral, a infância pobre em instituições, entre elas a escola, onde as crianças

1

Diccionario Contemporaneo da Lingua Portuguesa (sic). A edição utilizada foi a do ano de 1881, que foi
reeditada em 1925, mantendo o mesmo significado para a expressão “infância pobre”.
2
Embora não necessariamente de origem pobre, pois muitos trabalhos demonstram que a criança exposta e/ou
abandonada também provinha de famílias ricas, esses termos, entre outros, muita vezes foram utilizados para
fazer referência à condição de pobreza da criança brasileira.
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estariam a salvo do perigo das ruas, espaço em que estariam sujeitas a contraírem todos os
vícios e acabariam aparelhando-se para todos os crimes.
Os variados discursos alertavam que as crianças infratoras, órfãs ou membros de lares
e famílias julgadas desfeitas ou desajustadas deveriam ser atendidas por especialistas
(assistentes sociais, médicos, educadores) considerados substitutos idôneos para cumprirem as
funções do lar. Este outro olhar visava também a superar a tese de que a criança seria um ser
privado de senso moral. Na nova formulação, as crianças não nasciam criminosas, porém
podiam ser afetadas por circunstâncias individuais ou sociais (desagregação familiar, contato
com o vício) que as inclinariam para o crime, podendo ser corrigidas de diversas formas
(LONDOÑO, 1996). A correção poderia ser encabeçada pela escola, por ajuda externa aos
genitores, através da separação de filhos e pais, no caso em que estes se inclinassem ao vício,
pela entrega da guarda da criança a instituições apropriadas, e, finalmente, pela educação
moral, social e religiosa para as crianças (Idem, ibidem).
Em Minas Gerais, as referências à educação da infância pobre ocorreram com grande
intensidade nas primeiras décadas do século XX. Como resposta à crescente heterogeneidade
social proposta pela nascente república, “as representações elaboradas pelas elites dominantes
indicavam a estruturação de amplos projetos de controle e homogeneização cultural”. Nestes,
a escola pública primária tinha lugar de destaque, visando a um maior controle sobre os
pobres (FARIA FILHO, 2000, p. 31).
No contexto da almejada formação da infância pobre pelas escolas públicas mineiras
faz-se necessário situar a Revista do Ensino, impresso pedagógico oficial relançado pelo
governo do Estado em 19253 e direcionado aos professores, diretores e demais funcionários
da rede pública de ensino (BICCAS, 2008). No referido periódico, é possível perceber um
grande número de discursos sobre a infância pobre que, mesmo partindo de autores de
diferentes formações e atuações, convergiam para um só fim: corrigir os defeitos da
presumida má formação dessa infância através da escolarização.
De acordo com Biccas (2008), a Revista do Ensino foi o periódico educacional mais
representativo na história da educação do estado mineiro. Impresso oficial do governo do
Estado de Minas Gerais, esta publicação possuía um caráter essencialmente pedagógico,
responsável por disseminar as ações governamentais desenvolvidas para a instrução escolar e
também por formar e informar os professores do estado conforme os novos preceitos
3

Como se verá no Capítulo I, a Revista do Ensino foi criada originalmente em 1892, porém teve um período
curto de circulação, pois apenas três números foram publicados, sendo em seguida desativada. Em 1925, a
Revista do Ensino foi reativada e permaneceu circulando no Estado Mineiro até o ano de 1971.
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pedagógicos vigentes na época. Foi também o impresso educacional que circulou por mais
tempo em Minas Gerais (1925 a 1971).
O recorte temporal deste trabalho se limita aos seis primeiros anos de publicação da
Revista do Ensino, que correspondem aos anos finais da Primeira República no Brasil. Esse
período também se destaca na história da educação de Minas Gerais, pois foi marcado pela
influência de movimentos modernizadores4 e por duas reformas educacionais que
aconteceram no estado: a primeira realizada em 1925, sob o governo de Mello Vianna; e a
segunda, a chamada Reforma Francisco Campos, que ocorreu em 1927, sob o governo de
Antônio Carlos de Andrada. Na composição dessas duas reformas, várias ações foram
implementadas para a ampliação da educação da infância pobre mineira, sendo a Revista do
Ensino o veículo principal de propagação dessas ações. O recorte se encerra em 1930,
considerado o último ano da chamada Primeira República, ou República Velha e marcado por
significativas mudanças políticas e educacionais no Brasil e em Minas Gerais, com o início da
era Vargas e a criação do Ministério da Educação e Saúde.
Direcionada prioritariamente aos professores, mas também a diretores e demais
funcionários da rede pública de ensino de Minas Gerais, a Revista do Ensino veiculava
discursos variados sobre a educação, como o discurso médico, o assistencialista, o legal, o da
Psicologia e o moral. Tais discursos eram veiculados através de artigos, poemas, avisos,
conferências, leis, publicação de discursos políticos, capítulos de livros nacionais e
estrangeiros (estes não só traduzidos como também adaptados), entre outros5.
Um dos aspectos mais atraentes na utilização da Revista do Ensino como fonte
principal desta pesquisa é que, em tais documentos, encontra-se com clareza a exposição do
ideal de educação para a infância pobre em Minas Gerais pretendido pelo Estado naquele
momento. Seu conteúdo apresenta uma multiplicidade de ações empreendidas para a
formação das crianças mais carentes que frequentavam o ensino público mineiro, o que ajuda
a compreender variados aspectos dos interesses do governo sobre a condição sociocultural
dessa infância.
A hipótese que guiou esta pesquisa foi a de que os discursos sobre a infância pobre
estavam centrados especialmente na educação escolarizada, enquanto princípio mais eficiente
para promover modificações e “correções” na situação e na trajetória dessas crianças que
4

Não se emprega aqui o adjetivo “modernizador” no sentido de uma qualidade positiva, mas sim de uma ação
efetiva para interferir, atuar e modificar o panorama educacional vigente no Brasil a partir dos princípios
emanados dos países ditos civilizados (leia-se Alemanha, França, Inglaterra e EUA, principalmente).
5
É importante destacar que, nas transcrições da Revista do Ensino, bem como das demais fontes utilizadas nesta
pesquisa, foram mantidas a grafia e a pontuação originais.
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ingressavam em instituições de ensino do Estado. Assim, a educação, principalmente na
forma escolarizada, se apresentava como mecanismo possível de correção social de uma
população que, por sua vez, também, promovia ações variadas de resistência e que,
provavelmente, sentia que suas formas e relações de sociabilidade eram diferentes e negadas
pela escola.
Nesse sentido, a escolarização é entendida, nesta pesquisa, de acordo com a acepção
trabalhada por Faria Filho (2008): “(...) por um processo de paulatina produção de referências
sociais, tendo a escola, ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos,
como eixo articulador de seus sentidos e significados”. O autor se refere ao que ele chama de
“implicações/dimensões sociais, culturais e políticas da escolarização”. Nesse sentido, a
escolarização é entendida em um sentido mais abrangente, pela crescente ampliação dos seus
efeitos para muito além dos muros da escola. Trabalhar nessa dimensão significa reconhecer
fenômenos os mais diversos como, por exemplo, uma produção editorial voltada para o
universo escolar, aqui reconhecida a Revista do Ensino. Também significa abranger outras
dimensões sociais que foram influenciadas pelo fortalecimento do “esforço escolarizador”,
como a família e outras instituições educativas (FARIA FILHO, 2008, p. 78-79).
O interesse em pesquisar a educação da infância pobre se iniciou ao término da minha
pesquisa de Iniciação Científica6 e foi motivado não só pela constatação do grande número de
matrículas de alunos pobres no grupo escolar pesquisado, mas, principalmente, pela
especificidade dos termos utilizados para se referir a esses alunos7, bem como pela
determinação de lugares diferenciados para alunos pobres e não pobres8. Outros fatos, nesse
sentido, também chamaram a atenção durante a investigação como, por exemplo, o acentuado
número de desistência e reprovação de alunos pobres.
A pesquisa citada, que, a princípio, tinha como objetivo desvendar as práticas
escolares do Grupo Escolar Maria Teresa no período de 1930 a 1950, por meio dos dados
colhidos no arquivo da escola, revelou a estreita relação entre o rendimento e permanência
dos alunos matriculados no Grupo e o nível econômico de suas famílias. Como o arquivo é
6

GUIMARÃES, Paula Cristina David. A história das práticas escolares do Grupo Escolar Maria Teresa de São
João del-Rei, MG (1930-1950). Relatório final apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal de São João del-Rei, 2008. A pesquisa contou com bolsa do CNPq e foi orientada por
Laerthe de Moraes Abreu Junior.
7
Através das pesquisas realizadas nas Atas e Termos de Promoção do grupo escolar investigado, verificou-se
que algumas palavras, como retardados pedagógicos, anormais, dentre outros, eram comumente utilizadas para
referenciar alunos pobres, mesmo que de forma oculta, não explícita. Cf. ABREU JR. e GUIMARÃES (2008).
8
A partir do cruzamento de informações de dois documentos produzidos pelo grupo escolar no período entre
1930 e 1950, as Atas de Promoção e os Livros de Matrícula, percebeu-se que havia a separação, em salas
diferenciadas, entre alunos pobres e os que tinham melhores condições socioeconômicas. Cf. ABREU JR. e
GUIMARÃES (2008).
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constituído, em maior parte, de livros de matrículas e livros de atas e termos de promoções,
tornou-se necessário relacionar esses dois documentos para encontrar respostas para a causa
de tantas desistências e reprovações no grupo escolar pesquisado. Pelos dados obtidos, foi
possível perceber os diferentes motivos pelos quais se dava o afastamento do aluno da escola,
podendo-se citar, entre eles, a falta da mãe trabalhadora no lar, ficando as crianças, muitas
vezes, responsáveis pela guarda de seus irmãos menores e pelo zelo da casa. Outras vezes, a
criança abandonava os estudos pela necessidade de trabalhar e ajudar no sustento da família.
Isso acontecia, na maior parte das vezes, quando a criança não tinha pai identificado no
registro de matrícula (ABREU JR. e GUIMARÃES, 2008).
Procurando compreender e analisar as especificidades da educação direcionada à
infância pobre em Minas Gerais nas décadas iniciais do século XX, esta dissertação se propôs
a investigar o impresso pedagógico mais representativo da história da educação deste Estado,
a Revista do Ensino, e destacar os discursos que se direcionavam para a educação dessas
crianças no período de 1925 a 1930.
No decorrer da pesquisa o interesse foi o de mapear, descrever e analisar os discursos
mais recorrentes sobre a educação da infância pobre nessa publicação: o discurso moral, o
discurso médico e o discurso da Psicologia.9 E a partir daí atentar para as questões: como se
apresentam os discursos moral, médico e da Psicologia na Revista do Ensino? Em que
proporção esses discursos se direcionaram para a educação da infância pobre no referido
periódico? Qual foi a incidência de cada discurso ao longo desses seis anos na publicação?
Qual era o ideal de educação para a infância pobre em cada discurso? Como essa infância era
apresentada nas páginas da Revista através desses discursos? Quais as relações, rupturas e
permanências entre os discursos moral, médico e da Psicologia direcionados à educação da
infância pobre e de que lugares da sociedade eles partiam?
A realização desta pesquisa justifica-se pelo fato de que a produção historiográfica
sobre a infância ainda é pouco contemplada no Brasil. Apesar de muito prolixa a produção de
estudos sobre as crianças a partir do início do século XX, especialmente nos domínios das
ciências da saúde infantil, da Psicologia ou da então denominada “Puericultura”10, a infância
enquanto categoria social, constituída por sujeitos historicamente situados, permaneceu em
larga medida por ser estudada (SARMENTO e GOUVÊA, 2009, p. 7). No processo histórico
de conformação das distinções entre os campos disciplinares, “a criança foi tomada como
9

Durante as leituras iniciais do periódico, a grande recorrência desses três discursos despertou o interesse para a
composição do projeto de pesquisa do mestrado.
10
Ciência que reúne todas as noções suscetíveis de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças,
desde o período de gestação até a puberdade (HOUAISS, 2009).
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objeto por excelência de uma psicologia do desenvolvimento que pouco dialogou com as
ciências como a Sociologia, a Antropologia e a História” (Idem, ibidem, p. 7).
Para verificar a afirmação de Sarmento e Gouvêa (2009) foi realizado um
levantamento dos trabalhos produzidos sobre o tema infância nos Congressos Brasileiros de
História da Educação (CNHE)11 e nos Congressos de Pesquisa e Ensino em História da
Educação em Minas Gerais (COPEHE)12 (cf. Anexo I), bem como nos artigos publicados na
Revista Brasileira de História da Educação (RBHE)13 até o momento. Essas fontes, na
medida em que são os principais meios de difusão da produção da história da educação no
Brasil, refletem de forma direta a situação da historiografia da infância.
De acordo com o levantamento realizado nos dois congressos, que contempla os dez
anos de produção desses eventos, a infância, e especialmente a infância pobre, é tema de
pouco relevo, conforme ilustra a Tabela I.
Tabela I – Número de trabalhos sobre infância e infância pobre nos Congressos Brasileiros de História da
Educação (CBHE) e nos Congressos de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais
(COPEHE), (2000- 2009)

Ano

2000
2002
2004
2006
2008
2001
2003
2005
2007
2009
Total

Congressos de
História da
Educação
I CBHE
II CBHE
III CBHE
IV CBHE
V CBHE
I COPEHE
II COPEHE
III COPEHE
IV COPEHE
V COPEHE
-

N. de
trabalhos
aceitos
231
428
418
457
932
61
151
86
170
107
3.041

N. de
trabalhos
sobre
infância
7
8
12
10
20
3
2
3
6
3
74

%

3,03
1,86
2,87
2,18
2,14
4,91
1,32
3,48
3,52
2,80
2,43%

N. de trabalhos
sobre infância
pobre
3
1
3
1
6
0
1
2
1
0
18

%

1,29
0,23
0,71
0,21
0,64
0
0,66
2,32
0,58
0
0,59%

Fonte: Resumos e Anais dos Congressos Brasileiros de História da Educação (2000-2008) e dos Congressos
de Pesquisa e Ensino de História da Educação de Minas Gerais (2001-2009). Organizado por Guimarães
(2011).

11

O Congresso Brasileiro de História da Educação iniciou-se em 2000 e é realizado bienalmente.
O Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais iniciou-se em 2001 e também é
realizado bienalmente.
13
A Revista Brasileira de História da Educação teve sua primeira publicação em 2001. É editada, em média,
duas vezes por ano, pela Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE).
12
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Através da Tabela I, verifica-se que a maior produção sobre a infância nos
Congressos de História de Educação, então pesquisados, não passa de 4,91%. Essa maior
incidência ocorreu em 2001, no Primeiro Congresso de Pesquisa e Ensino de História da
Educação em Minas Gerais. Já a menor produção sobre a infância, 1,32%, situa-se no
Segundo Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais,
realizado em 2003.
A pouca produção sobre a infância nos Congresso de História da Educação pode estar
ligada a vários fatores, como a ausência de fontes, a falta ou o desconhecimento de materiais
organizados e disponibilizados para a pesquisa, interesse mais acentuado em temáticas já
consagradas da área, enfim, pode estar associada a um ou mais eventos e necessitaria de uma
pesquisa mais específica e aprofundada.
Com relação à infância pobre, verifica-se que o índice de produção é ainda menor, não
chegando sequer a 1% do total de trabalhos aceitos na maioria dos Congressos pesquisados.
O mesmo acontece na Revista Brasileira de História da Educação (RBHE), que no
período entre 2001 e 2007 veiculou apenas dois trabalhos sobre infância, conforme ilustra a
Tabela II.
Tabela II – Temas privilegiados nas pesquisas publicadas pela Revista Brasileira de História da Educação
(2001-2007)
Temas
Idéias educacionais, sistemas de pensamento e
intelectuais da educação
Historiografia da educação
Sistemas escolares e políticas educacionais
Impressos educacionais
Profissão docente
Cultura Material
Disciplinas escolares
Cultura escolar (tempos escolares)
Questões étnico-raciais e educação
Instituições escolares
Infância
Escolarização em âmbito mundial
Ensino de história da educação
Ensino da educação feminina
Total
Fonte: GALVÃO et al. (2008).

Número de artigos

Porcentagem

17

17,4

15
14
10
10
7
5
5
4
4
2
2
2
1
98

15,3
14,3
10,2
10,2
7,2
5,1
5,1
4,1
4,1
2,0
2,0
2,0
1,0
100
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Estendendo o levantamento realizado por Galvão et al. (2008) para os números da
RBHE publicadas após 2007 até o momento14, verificou-se que nenhuma dessas publicações
veiculou trabalhos sobre a infância.
Destaca-se que, em relação à infância pobre, somente os trabalhos apresentados nos
Congressos (Tabela I) trataram dessa temática, totalizando 18 (dezoito) publicações, o que
equivale a 0,59% de toda a produção dos dois congressos pesquisados durante seus dez anos
de existência.
Com relação aos períodos contemplados por essas 18 (dezoito) publicações sobre a
infância pobre, pode-se afirmar, através do levantamento realizado, que a maioria (11 ou
61,11%) compreende os séculos XVIII e XIX e se refere, na maior parte das vezes (8 ou
72,72%), aos processos de abandono e assistência de crianças.
A partir deste levantamento, que se constitui enquanto método de verificação da
produção acadêmica de um determinado campo de estudos, é possível constatar que ainda são
poucos os trabalhos sobre a infância ou que se relacionam a esta temática no campo da
história da educação. Assim, esta dissertação pretende colaborar para compor o quadro de
pesquisas que tratem de investigações e que realizam interlocuções a partir da infância.
A fim de explorar ao máximo os dados extraídos da Revista do Ensino e relacioná-los
com o contexto sócio-histórico da época, bem como com outras fontes documentais, esta
dissertação é constituída por quatro capítulos. No primeiro, Os caminhos da pesquisa: objeto,
referenciais teórico-metodológicos e fontes, o objetivo é perceber o direcionamento das
pesquisas sobre a infância, mormente a pobre, no meio acadêmico. Aqui são apresentados,
também, os referenciais teóricos e metodológicos que norteiam a pesquisa bem como as
fontes utilizadas.
No segundo capítulo, Meandros da educação da infância, é ressaltada a estreita
relação entre educação e civilidade no cenário brasileiro bem como os processos de
escolarização voltados para infância pobre em Minas Gerais na década de 1920.
No terceiro capítulo, Os discursos moral, médico e da Psicologia, são apresentadas as
recorrências destes três discursos na Revista do Ensino de Minas Gerais entre os anos de 1925
e 1930 bem como sua genealogia15 dentro dos cenários político e educativo do Estado daquele
período.
14

Foram pesquisados os números 16, 17 e 18 (2008) e os números 19, 20 e 21 (2009) da Revista Brasileira de
História da Educação. Disponíveis em <http://www.sbhe.org.br>. Acesso em 05 de julho de 2010.
15
Nesta dissertação, a genealogia é entendida no sentido atribuído por Foucault, ou seja, um procedimento
explicativo que recorre às relações de poder existentes no mosaico social. Nesse sentido, a genealogia é uma
metodologia que busca o poder no interior de uma trama histórica (FOUCAULT, 1979).
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“No capítulo quatro, “Indigentes”, “doentes” e “anormaes”: os discursos moral,
médico e da Psicologia sobre a escolarização da infância pobre, é apresentada a forma pela
qual cada um dos discursos pesquisados abordava a questão da educação da infância pobre.
Outro objetivo foi o de verificar a frequência que se apresentavam tais discursos, um em
relação ao outro, nas páginas da Revista do Ensino, verificando-se assim permanências ou
rupturas entre eles ao longo do período pesquisado. Os autores desses discursos, que foram
identificados dentro da dinâmica da pesquisa, também são alvo de análise, pois através deles
foi possível ter indícios de que lugares da sociedade partiam os principais discursos sobre a
educação da infância pobre mineira da década de 1920.
As considerações finais, diferentemente de determinar certezas sobre o tema proposto,
evidenciam as reflexões mais importantes realizadas durante o processo de investigação bem
como a retomada de pontos levantados para o desenvolvimento desta dissertação. Também
suscita novas questões, abrindo espaço para que outros trabalhos sejam realizados neste
campo de investigação, colaborando, assim, para o crescimento de pesquisas em história da
educação, no Brasil, sobre a temática da infância.
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CAPÍTULO I – OS CAMINHOS DA PESQUISA: OBJETO, REFERENCIAIS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS E FONTES

Demarcar um processo investigativo não é tarefa fácil. Mas, apesar das dificuldades,
sei que não se pode “abraçar” a totalidade de um determinado tema, principalmente no tempo
de uma pesquisa de mestrado. Sendo assim, é preciso delimitar a pesquisa, recortar o tempo e
o espaço do seu objeto, tomar uma direção na coleta dos dados, escolher entre eles os mais
significativos, ressaltar as prioridades, fazer análises específicas e selecionar autores que
ajudem no entendimento dos resultados obtidos. A despeito disso, sei também que não preciso
fechar os olhos para o antes e o depois do lugar e do tempo demarcados para a investigação.
Este lugar e este tempo delimitados são como uma casa, dela será possível olhar outras casas
pela janela, avistar o movimento constante diante de sua porta e também sair para conhecer
outros lugares, mas sempre com a certeza do retorno ao lar.
A “casa”, neste trabalho, é a infância pobre, ela se encontra na segunda metade da
década de 1920, mormente nos discursos veiculados pela Revista do Ensino de Minas Gerais.
Se olharmos pelas suas janelas, veremos outras casas parecidas, mas com particularidades. As
outras casas são alguns dos principais estudos sobre a infância que chegaram ao meu olhar
através de uma janela ampla, porém não capaz de uma visão totalizadora.
Tendo em vista as necessidades e também as dificuldades metodológicas de uma pesquisa,
este capítulo objetiva perceber o direcionamento das pesquisas sobre a infância, mormente a
pobre, no meio acadêmico, ressaltando as fontes, bem como os caminhos utilizados por essas
investigações.
Também são apresentados, neste capítulo, os referenciais teóricos e metodológicos que
nortearam esta pesquisa bem como as fontes utilizadas.

1.1 – A infância como objeto de estudo histórico

A infância, enquanto objeto de estudo histórico, oferece uma multiplicidade de olhares
a partir do momento em que nos deparamos com os diversos sentidos atribuídos a essa etapa
da vida em diferentes espaços e momentos sócio-históricos. O sentido compartilhado hoje se
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refere a um “período do desenvolvimento humano, que vai do nascimento ao início da
adolescência” (HOUAISS, 2009). Também é marcado por um tempo de vida caracterizado
pela dependência funcional dos adultos e cuja duração está vinculada a diferentes condições
de existência dos indivíduos, mas fundamentalmente a natureza das relações entre os adultos e
as crianças (VEIGA, 2007, p. 43).
Em investigações recentes, na medida em que houve um aumento na produção de
saberes sobre a infância, houve também um refinamento terminológico que busca precisar os
conceitos que definem o campo. Nesse sentido, os termos infância e criança, muitas vezes
tomados indistintamente, vêm sendo melhor diferenciados.
Para Kuhlmann Jr. e Fernandes (2004), a infância seria compreendida como a
concepção ou a representação que os adultos fazem sobre o período inicial da vida, ou como o
próprio período vivido pela criança, o sujeito real que vive essa fase da vida. Para estes
autores,
a história da infância seria então a história da relação da sociedade, da cultura, dos
adultos, com essa classe de idade, e a história da criança seria a história da relação
das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e a sociedade. Ao considerar a
infância como condição, caberia perguntar como elas vivem ou viveram esse
período, em diferentes tempos e lugares. Mas a opção por uma ou outra perspectiva
é algo circunscrito ao mundo dos adultos, os que escrevem as histórias, os
responsáveis pela formulação dos problemas e pela definição das fontes a investigar
(KUHLMANN JR. e FERNANDES, 2004, p. 16).

De acordo com Veiga (2007), seria ainda oportuno afirmar que
é impossível uma história homogênea dessas relações. Isso porque as
caracterizações das distinções geracionais norteadoras dos processos de apreensão
das relações adultos e crianças são produções sócio-históricas, compondo o conjunto
de mudanças e permanências de comportamentos, hábitos e valores constituidores
da identidade de uma sociedade (VEIGA, 2007, p. 43).

Já Freitas e Kuhlmann Jr. (2002) afirmam que, no singular, a infância seria um
conceito, “uma representação, um tipo ideal a caracterizar elementos comuns às diferentes
crianças”. Mas eles afirmam ainda que “encontra-se também o inverso, a subdivisão em
infâncias, quando surgem propostas para a infância material ou moralmente abandonada, para
a infância pobre, delinquente etc.” (FREITAS e KULHMANN JR., 2002, p. 7-8).
Partindo das considerações sobre a existência de diferentes “infâncias”, este trabalho
busca compreender os discursos sobre a infância pobre, especificamente os discursos que
circularam no campo educacional da década de 1920. Essa “subdivisão” da infância, por sua
vez, requer uma ampliação do olhar do pesquisador diante da diversidade de enfoques e da
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multiplicidade de matizes teóricos e conceituais apresentados pelos estudos já realizados
acerca dessas muitas infâncias.
A despeito de poucos trabalhos, no cenário nacional, sobre as diferentes “infâncias” na
história da educação, conforme apontado na introdução desta dissertação, muitas pesquisas se
evidenciaram no cenário internacional, especificamente no europeu. É o caso das pesquisas
empreendidas pelo historiador Philippe Ariès. Dentre elas, destaca-se a que o autor efetuou
com pinturas e gravuras para mostrar como, na Europa pré-industrial, concepções de crianças
e de infância diferiam marcadamente daquelas das épocas mais recentes (ARIÈS, 1981).
Mostrou também como, na Idade Média, as crianças estavam vestidas com os mesmos tipos
de roupas dos adultos, como elas eram representadas sem a inocência que nós lhes atribuímos
hoje e como elas participavam de cenas adultas de entretenimento. Ariès identificou a
ausência de um sentimento de infância até o fim do século XVII, quando se iniciaria uma
mudança considerável: a criança passou a ser absorvida pela escola, deixando de se misturar,
por mais tempo, aos adultos. Essa separação ocorreu com a cumplicidade sentimental da
família. Para o pesquisador, esse sentimento teria se iniciado nas camadas superiores da
sociedade, indo do nobre ao pobre.
Contudo, Kuhlmann Jr. (1998) alerta quanto à visão linear do desenvolvimento
histórico da obra de Ariès, que ganha caráter abstrato quando da sua transposição para outros
contextos. Segundo o mesmo autor, isso acontece com alguns estudos no Brasil que elegem o
século XIX em comparação ao processo de descoberta da infância ocorrida na França no
mesmo período. Para o autor, essas transposições imediatas podem implicar desvios de
interpretação ao nivelarem realidades distintas. Alerta ainda para os perigos de uma visão
unidirecional sobre o desenvolvimento da infância proposto por Ariès, segundo o qual esse
desenvolvimento se dá nas classes burguesas e posteriormente nas classes pobres. O autor
também aponta que outros estudos, posteriores ao de Ariès, demonstraram a existência de um
sentimento de infância em tempos antigos ou na Idade Média.
Apesar das considerações de Kuhlmann Jr., atribui-se a Ariès o crédito por lançar um
novo olhar sobre a infância, olhar esse pautado pelas mudanças teórico-metodológicas
ocorridas no campo da história e que marcaram significativamente as pesquisas já a partir das
primeiras décadas do século XX16.
No cenário nacional, alguns pesquisadores têm-se empenhado em investigações sobre
as “infâncias” na história da educação como, por exemplo, Marcos Cezar de Freitas,
16

Trata-se do movimento dos Analles, que será tratado no próximo item deste capítulo.
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organizador do livro História Social da Infância no Brasil (2006). Tal publicação contou com
a colaboração de vários pesquisadores que tiveram a proposta de “fazer a muitas mãos” uma
história social da infância no Brasil. O objetivo da coletânea foi fazer uma cartografia das
“representações sobre a criança, trazendo ao debate interlocutores de diversas matrizes
investigativas; „fornecedores‟ que abalizam imagens e diagnósticos sobre o tema” (FREITAS,
2006, p. 14).
Dentre os estudos que compõem o livro destaca-se o de Mariza Luiza Marcilio, que,
através da investigação sistemática em várias capitais brasileiras e também em Portugal,
buscando materiais variados em diferentes arquivos, realizou um histórico sobre a Roda dos
Expostos, a instituição de assistência à infância mais duradoura na história do Brasil, tendo
recolhido crianças expostas desde 1726 até 195017.
A pesquisadora destaca que a Roda dos Expostos teve origem ainda na Idade Média,
especificamente com a aparição de confrarias de caridade “que se constituíam num espírito de
sociedades de socorro mútuos, para a realização das Obras de Misericórdia” (MARCÍLIO,
2006b, p. 56).
O nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que se queriam
abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era fixada no
muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior e em sua abertura externa, o
expositor depositava a criancinha enjeitada. A seguir, ele girava a roda e a criança já
estava do outro lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta, para avisar
a vigilante ou rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o expositor
furtivamente retirava-se do local, sem ser identificado (Idem, ibidem, p. 57).

Segundo a autora, a Roda surgiu no Brasil no século XVIII, com reivindicações para
que ela fosse instalada na cidade de Salvador, na Bahia, junto à Santa Casa de Misericórdia,
fato que aconteceu em 1726. No Rio de Janeiro, foi instalada a segunda Roda, em 1738. E
assim começaram a ser construídas as rodas de expostos no Brasil, passando pelo período
colonial, imperial e pela república, sendo extinta definitivamente na década de 1950. Mesmo
assim, o número de rodas foi insuficiente para atender à demanda de todas as épocas. As
Câmaras Municipais tinham obrigação legal de criar os expostos, na falta da roda na cidade.
Essa obrigação era vista como “um encargo acima de suas possibilidades materiais e
organizacionais” (Idem, ibidem, p. 69); assim, as câmaras atendiam uma parcela ínfima de
expostos.

17

O estudo completo que a autora realizou é encontrado em seu livro História Social da criança abandonada
(2006a). No livro, Marcílio busca resgatar a trajetória do fenômeno do abandono de crianças, desde a
Antiguidade até o Brasil contemporâneo.
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Parte considerável deles acabava por morrer logo após o abandono, por fome, frio
ou comidos por animais, antes de poderem encontrar uma alma caridosa que os
recolhesse dos caminhos, portas de igrejas ou casas, praças públicas ou até em
monturos de lixos. Vários são os testemunhos deixados que comprovam estas
afirmações (Idem, ibidem, p. 69).

Através dos outros trabalhos que compõem a coletânea é possível perceber, de forma
direta ou indireta, o olhar direcionado à infância pobre18, em diversos períodos na história do
Brasil, através de diferentes fontes primárias que
(...) reproduzem concepções de normalidade e anormalidade; educação e
higienização; assistencialismo e pedagogia que não lhes são inatas; são, na
realidade, o produto da assimilação funcional dos resultados produzidos no âmbito
investigativo das ciências humanas e biomédicas. As mesmas fontes têm, em suas
milhares de páginas, expressões literárias sobre a criança que, muitas vezes, surgem
para amenizar os receituários sobre a educação infantil nos quais a pedagogia está
subordinada à psicologia e esta à assistência social (FREITAS, 2006, p. 14).

Outros trabalhos, também recentes, revelam aspectos relacionados especificamente à
infância pobre na primeira metade do século XIX, como é o caso da pesquisa de mestrado
intitulada A escolarização da infância pobre nos discursos educacionais em Minas Gerais
(1825-1846) empreendida por Mônica Yumi Jinzenji (2002). A autora teve como fonte
principal da sua pesquisa o manual didático-pedagógico francês Curso Normal para
professoras de primeiras letras (1839), do Barão Joseph-Marie de Gérando. Desse
documento, Jinzenji destacou aspectos do projeto civilizatório que via a escola como o lugar
privilegiado de formação das novas gerações. Para a autora, a infância pobre seria a
contraposição de uma referência baseada na “elite”, considerada modelo. “A infância pobre
aparece caracterizada tanto pela ausência de elementos desejáveis como pela presença de
elementos indesejáveis” (JINZENJI, 2002, p. 123).
Para Cavalcanti (2001) em Questões da menor-idade: a construção social da infância
pobre no Brasil, as questão da infância pobre, “por se tratar de um fenômeno social
relacionado ao processo de marginalização”, apresenta graus variados de apresentação.
“Inicia-se, pois com a criança em vias de marginalização (...) e culmina com a criança e o
adolescente infratores, considerando a criminalidade o grau máximo desse processo
(CAVALCANTI, 2001, p. 46). Assim, para este autor, as propostas educacionais dos
primeiros representantes da República brasileira pautavam-se pela criação de escolas práticas
de comércio, indústria e instituições correcionais para a educação de “vadios”. As escolas

18

Apesar de os expostos terem sido, em grande parte, de origem pobre (CORAZZA, 2004, p. 79), muitas vezes
famílias ricas utilizavam a “roda” como recurso para disporem de filhos indesejados. Cf. (FARIA, 1998).
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primárias deveriam ser adaptadas para o ensino prático que, juntamente com leis rígidas e
coercitivas, pretendiam resolver o problema da vadiagem e, consequentemente, fazer surgir o
cidadão ideal, respeitador do trabalho e dos costumes sociais da época (Idem, ibidem).
Faria Filho e Vago (2000), ao realizarem a pesquisa A Reforma João Pinheiro e a
modernidade pedagógica em Minas Gerais, destacam as circunstâncias nas quais a infância
pobre esteve inserida na Reforma de 1906. Eles ressaltam a afirmação de Delfim Moreira,
então Secretário do Interior em 1903, que apontava a obrigatoriedade do ensino primário para
as crianças pobres como solução de um possível “desastre futuro” (FARIA FILHO e VAGO,
2000, p. 35). Após assumir a Presidência do Estado, João Pinheiro segue algumas indicações
de Delfim Moreira ao decretar a reforma, que foi considerada, de acordo Faria Filho e Vago, a
mais importante até então realizada na educação primária pública destinada às camadas mais
pobres da população. Dentre as recomendações de Delfim Moreira acatadas pela Reforma de
1906 destacam-se
um maior controle dos professores pelos inspetores escolares, a introdução de
disciplinas ligadas à agricultura, as modificações na formação dos professores, e
aquela que seria a grande novidade – a construção de espaços próprios para a
educação escolar, capazes de reunir e abrigar em um só prédio as escolas que
estavam isoladas, provocando, então, o aparecimento das Escolas Agrupadas e dos
Grupos Escolares (Idem, ibidem, 2000, p. 37).

Regenerar a sociedade, tendo como alvo principal as crianças pobres, evitando que
desde muito cedo fossem impregnadas dos muitos males que estariam disseminados entre a
massa da população: essa era a façanha que a escola deveria realizar no início da República.
Faria Filho e Vago também destacam que esse processo de afirmação social da escola não
ocorreu de forma harmônica e consensual, “mas em meio a tensões estabelecidas com outras
práticas culturais dos atores sociais”. No caso de Minas Gerais, “se a produção da necessidade
da escola para civilizar as populações pobres e colocar o Estado nas trilhas da modernidade
foi intensa, isso não significou imediata adesão” (Idem, ibidem, p. 45). De acordo com os
autores, um dos principais geradores de conflitos foi a imposição da obrigatoriedade escolar
no estado. Diante desse quadro, muitas famílias, principalmente as mais pobres, corriam o
risco de perder uma força de trabalho a mais no sustento da casa, a de seus filhos.
Em sua pesquisa de doutorado Por uma história sócio-cultural do abandono e da
delinquência de menores em Belo Horizonte (1921-1941), Wesleÿ Silva (2007) também
aponta a tentativa de escolarização das massas por parte do governo da capital mineira e a
resistência empreendida por este setor da sociedade, que possuía diversos matizes dentre os
quais a pobreza e a necessidade do trabalho em prol do sustento da família. A imprensa
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jornalística19 e a imprensa especializada20 constituíram-se em importantes fontes a atestar a
produção e circulação de discursos sobre a menoridade abandonada e delinquente num
diálogo profícuo com os textos legislativos. O pesquisador destaca que a invenção de
instituições de reforma e abrigo das crianças delinquentes a partir da década de 1920 revela-se
como “tentativa de estabelecimento de novos modelos escolares voltados para o atendimento
dessa parcela anormal da sociedade” (SILVA, 2007, p. 149). A escola convencional seria
aquela inventada com a função de escolarizar uma criança idealizada, “produzida a partir de
representações de indivíduos pertencentes aos grupos de melhor posição social e econômica
da cidade” (Idem, ibidem, p. 149).
Sônia Camara também se dedica aos estudos sobre a situação social da infância pobre
na história da educação. Em seu texto Sementeira do amanhã: o Primeiro Congresso
Brasileiro de proteção à infância e sua perspectiva educativa e regeneradora da infância
pobre (2006), a autora aborda a questão da infância pobre no Brasil através da análise das atas
e das teses apresentadas no I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, realizado em
1922, no Rio de Janeiro. Segundo a autora, o congresso trouxe temáticas relativas às
discussões sobre as leis de proteção e sua urgência; a higiene escolar; a proteção à mulher
grávida pobre; o combate ao analfabetismo em prol da proteção à infância; a situação da
infância moralmente abandonada, criminosa e os tribunais para crianças como eixos de
propostas ancoradas em iniciativas destinadas a promover programas de Saúde Pública e de
Assistência às crianças oriundas das camadas pobres da sociedade. Para Camara, na luta
concorrencial pelo monopólio científico, os intelectuais participantes do evento visaram a
demonstrar a legitimidade de suas concepções na formulação de um pensamento em
constituir-se como hegemônico na elaboração de políticas públicas assistenciais.
(...) é possível afirmar que, mais do que se instituir como espaço de disputa entre
concepções e matrizes teóricas, o Congresso foi concebido como centro congregador
de homens de ciência de várias regiões do país e como foro privilegiado de
intercambio institucional e propaganda de idéias instituidoras do Brasil de amanhã
(CAMARA, 2006, p. 768).

Moysés Kuhlmann Jr., em Idéias sobre a educação da infância no 1º Congresso
Brasileiro de Proteção à Infância, Rio de janeiro, 1922 (2002), também teve como fonte de
pesquisa o I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Em seu trabalho, o objetivo foi
abordar o congresso com o propósito de analisar como, naquela época, diferentes setores
sociais envolviam as ideias sobre a educação das crianças em suas tensões e composições.
19
20

Constituídas por variados jornais da época, tais como: O Diário, Estado de Minas e o jornal Minas Gerais.
Constituídas por revistas educacionais como, por exemplo, a Revista do Ensino.
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Para isso, o autor utilizou como fonte os Boletins produzidos pelo congresso, que possuíam
várias informações sobre a organização da reunião, e também as 37 comunicações, à época
denominadas Memórias, que foram publicadas na seção de Pedagogia, assim como algumas
das Memórias publicadas nas seções de Sociologia e Legislação, Assistência e Higiene. Para
Kuhlmann Jr., a educação funcionou como um catalisador das propostas para a infância e
ressalta, ainda, que houve comunicações voltadas para questões educacionais em todas as
seções, com exceção da de Medicina Infantil. Dentro dos exemplos que o autor cita dessa
centralidade da educação nas seções do congresso, destaca-se a “Seção Assistência” em que,
de acordo com Kulhmann Jr., “encontra-se a relação entre as instituições educacionais para as
crianças pobres, as políticas sociais e a educação moral, assim como se apresentam relatos de
experiências de várias entidades sociais do país (KUHLMANN JR., 2006, p. 1-2).
Em outro estudo realizado por Sônia Camara (2007), Por uma ação preventiva e
curativa da infância pobre: Os discursos jurídico-educativos no Brasil e em Portugal nas
décadas de 1910-1920, a autora promove uma reflexão sobre as políticas de proteção e
assistência às infâncias desenvolvidas no Brasil e em Portugal durante as décadas de 1910 e
1920, através do Decreto de 1911 em Portugal, e o Código de Menores de 1927 promulgado
pelo Estado brasileiro. A autora destaca que, na década de 1920, “com a ênfase conferida à
situação da criança como mola impulsionadora do progresso ou do atraso do país” foi que se
deu, de forma sistemática, a “implementação de iniciativas direcionadas a preceituar e
normatizar procedimentos no campo do direito preventivo e assistencialista” (CAMARA,
2007, p. 269). Em Portugal, tendo como contexto a implantação da República portuguesa,
surge o Decreto de 27 de maio de 1911, que “procurou instituir uma organização específica
para a proteção à criança” através de mecanismos de “caráter preventivo e tutelar,
corporificada pela ideia de se criar um movimento patriótico de regeneração da família
portuguesa” (CAMARA, 2007, p. 272).
A autora percebe que no Brasil, assim como em Portugal, havia uma crescente
preocupação em se pensar o lugar a ser ocupado pelos diferentes sujeitos sociais, entre eles a
infância pobre, vista como objeto de diferentes e constantes intervenções.
As políticas de proteção e assistência às crianças pobres foram assumidas como
disposições que se constituíram para fomentar tendências intervencionistas do poder
estatal na esfera privada das famílias através de ações jurídicas que se associaram às
prerrogativas médicas e educativas (CAMARA, 2007, p. 275).

Parte da revisão de literatura apresentada, ao mostrar, brevemente, como as
“infâncias”, mormente a pobre, foi tratada ao longo da história brasileira, contém uma base
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comum: a de que a pobreza era considerada um risco social grave, que poderia prejudicar a
emergência das nações para o mundo civilizado. Também é possível perceber que, no Brasil,
a educação foi considerada o símbolo do Estado, seja Imperial seja Republicano, por ser
entendida como capaz de regenerar, moralizar, disciplinar, enfim, moldar a sociedade com
vistas a homogeneizar as diferenças. Percebe-se ainda que, na década de 1920, período em
que se encontra o recorte deste trabalho, as ações sobre a infância pobre ganharam ainda
maior visibilidade, pois aí foram instituídas leis específicas de assistência e proteção para essa
infância, assim como a organização de discussões heterogêneas sobre sua condição, através
do I Congresso de proteção à infância e, principalmente, a valorização da escolarização como
condição de “salvação” para uma infância considerada a mais carente em todos os aspectos da
formação humana.
E ainda, a partir da breve literatura apresentada, é possível considerar que a história da
assistência, ao lado da história da educação constitui as duas principais vertentes que têm
contribuído com os estudos da história da infância a partir de várias abordagens, enfoques,
fontes e métodos.
Para Kuhlmann Jr. (1998), as pesquisas sobre a infância e a assistência às crianças
abandonadas receberam um impulso significativo com os desdobramentos da demografia
histórica em seus estudos sobre a sociedade, a família e a população. No caso da assistência à
infância, o autor enfatiza a contribuição dos vários registros que puderam ser consultados,
entre eles os das Igrejas, Santas Casas de Misericórdias e Câmaras Municipais. Com isso, a
ênfase atual dos trabalhos sobre a história da assistência à criança pobre evidencia tanto uma
preocupação com o tema quanto a existência de um volume significativo de fontes capazes de
subsidiar essas pesquisas.
Se registros diretos da vida privada da infância das classes populares são mais difíceis
de serem encontrados, por outro lado existe um amplo conjunto de documentos no âmbito da
vida pública envolvendo as iniciativas destinadas ao atendimento aos pobres. Segundo
Michelle Perrot (1991), quando a família é pobre e tida como incapaz, insinuam-se como
terceiros: filantropos, médicos, estadistas que pretendem educar e disciplinar seus filhos,
ocasionando, assim, a produção de documentos na esfera pública.
Pode-se perceber, também, que os trabalhos recentes sobre a infância pobre na
historiografia brasileira estiveram centrados principalmente na assistência e na legislação.
Observa-se que os discursos que tomavam para si os saberes sobre essa infância nas primeiras
décadas do século XX merecem, ainda, ser melhor explorados, principalmente no contexto
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mineiro, no qual o principal veículo de disseminação desses discursos, a Revista do Ensino,
ainda não foi investigado nesse sentido21.
A partir do exposto, é necessário considerar que a escrita sobre a infância pobre pode
ser múltipla, principalmente em termos de abordagens, fontes e métodos. Nesse sentido, são
inegáveis, por exemplo, as contribuições da História Cultural. Tais estudos, de abordagens
diversas, conferem maior riqueza ao estudo aqui realizado, como se verá a seguir.

1.2 – Referenciais teóricos

É difícil começar um texto sobre teorias e métodos de uma pesquisa em história da
educação escapando de um lugar-comum de tantos outros estudos deste campo: o movimento
dos Annales.
A referência aos Annales se faz necessária por ter-se tornado um marco, real ou
simbólico, de constituição de uma nova forma de história que se contrapunha a uma história
factual, centrada nas ideias e decisões dos ditos “grandes homens”, em batalhas e ações
políticas, sempre destacadas do contexto macro.
A revista e o movimento fundados por Bloch e Febvre na França, em 1929,
propunham uma história-problema, viabilizavam a abertura da disciplina às temáticas e
métodos das demais ciências humanas, num constante processo de alargamento de objetos e
aperfeiçoamento metodológico. Segundo Vainfas (1997), Bloch e Febvre defendiam uma
história preocupada com as massas anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar. O que
movia os fundadores dos Annales era construir uma história interdisciplinar que serviria como
base para a formulação de novos problemas, métodos e abordagens da pesquisa histórica.
Herdeira do movimento dos Annales surge a História Cultural, também chamada de
Nova História Cultural ao buscar distinguir-se da antiga “história da cultura” que, segundo
Vainfas (1997), tratava-se de uma “disciplina acadêmica ou gênero historiográfico dedicado a
estudar as manifestações „oficiais‟ ou „formais‟ da cultura de determinada sociedade: as artes,
a Literatura, a Filosofia etc.” (VAINFAS, 1997, p. 150). A chamada Nova História Cultural
21

A Revista do Ensino já foi fonte de diversos estudos: PEIXOTO (1983), BORGES (1993), DUARTE (1998),
BICCAS (2002, 2005, 2006, 2008), entre outros. Porém, o periódico ainda não foi pesquisado no sentido
proposto por este trabalho, o de identificar e analisar os discursos mais recorrentes sobre a educação da infância
pobre nele veiculados.
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revela especial apreço pelas “manifestações das massas anônimas: as festas, as resistências, as
crenças heterodoxas. Em uma palavra, a Nova História Cultural tem uma especial afeição pelo
informal e, sobretudo, pelo popular” (Idem, ibidem, p. 150).
De acordo com Vainfas, o que hoje chamamos de História Cultural pode ser resumido
em quatro características. A primeira é a rejeição ao conceito de mentalidades, considerandoo impreciso e vago entre as relações do mental e do social 22. A segunda característica, já
citada no parágrafo anterior, é que ela se apresenta como uma “Nova História Cultural”,
distinta da antiga “história da cultura”. A terceira característica é a “preocupação em resgatar
o papel das classes sociais, da estratificação e mesmo do conflito social, característica que,
sem dúvida, a distingue da história das mentalidades”. Quarta característica: “a história
cultural é uma história plural, apresentando caminhos alternativos para a investigação
histórica” (VAINFAS, 1997, p. 148-149).
Dentre as mudanças ocorridas nas produções historiográficas quanto à variedade
temática e de enfoque, é preciso considerar a incursão de Foucault, que, ao publicar
Arqueologia do saber em 1969, questionou a continuidade da epistemologia que procurava
dar consistência não só ao conhecimento científico e ao racionalismo quanto à própria
história. “Poder-se-ia objetar que Foucault custou a ser assimilado pela historiografia
francesa, lembrando que sua História da Loucura ficou quase despercebida por muito tempo”
(VAINFAS, 1997, p. 136). Mas o fato é que, pouco a pouco, sua obra de viés não só
filosófico como também historiográfico foi penetrando nas pesquisas dos historiadores
profissionais, “fazendo renascer antigas preocupações de Febvre e de Bloch com os discursos
e rituais e estimulando novos temas, como o da sexualidade, das prisões, dos micropoderes,
da doença etc.” (Idem, ibidem, p. 136). Cabe assinalar que o modo como atua nos “canteiros
da história” já apresentava novidades desde a sua primeira produção na área, História da
Loucura, livro publicado em 1961 (GONDRA, 2005, p. 287).
Para Le Goff (2003), Foucault ocupa um lugar central na história, pois foi um dos
maiores historiadores novos. Historiador da loucura, da clínica, do mundo do cárcere, da
sexualidade, enfim, “introduziu novos objetos provocadores da história convencional: a
história política e filosofia da história” (LE GOFF, 2003, p. 103, 104).
Foucault não se dedicou ao estudo da educação especificamente, mas se voltou a ela
de forma um tanto marginal e transversal. Sua obra oferece diversas ferramentas para as
pesquisas educacionais: ferramentas históricas, como genealogias sociológicas nas
22

Segundo Jacques Le Goff, a chamada História das Mentalidades se refere a uma história das estruturas mentais
comuns a uma categoria social, a uma sociedade, a uma época (LE GOFF, 2003, p. 11).
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construções sociais dos sujeitos na e da educação e filosóficas, sobre os conceitos
educacionais como liberdade, autonomia, punição e autoridade. Em todas as vertentes
apresentadas, o arquivo foucaultiano apresenta uma abordagem problematizadora de
conceitos que até então pareciam arraigados e ossificados (VEIGA-NETO, 2007).
Em 1970, em países europeus como a França, Espanha e Inglaterra, começaram os
primeiros estudos na educação sob uma perspectiva foucaultiana. No Brasil, foi na década
seguinte que, sob a inspiração de Vigiar e Punir, a pesquisa educacional começou a sentir os
primeiros impactos da produção de Foucault. No início, tratava-se de pesquisas relacionadas,
sobretudo, à questão do disciplinamento, buscando constatar, nas escolas brasileiras, as teses
levantadas pelo filósofo francês sobre essa instituição moderna. Já na década de 1990 houve
um novo impacto, mais significativo. Trata-se da produção do “Grupo de Porto-Alegre”, que,
em torno de Tomaz Tadeu da Silva e Alfredo Veiga-Neto buscou os diversos caminhos
possíveis dos estudos foucaultianos em educação. Desde então a produção nacional vem
crescendo.
Para AlfredoVeiga-Neto, “Foucault nos traz detalhados estudos históricos com os
quais e a partir dos quais ele constrói variadas ferramentas analíticas que podemos usar em
nossas próprias pesquisas e práticas sociais e educacionais”(VEIGA-NETO, 2007, p. 16).
Reconhecendo a importância da produção de Michel Foucault nos estudos do campo
educacional, esta dissertação se utiliza das chamadas “ferramentas foucaultianas”,
principalmente aquelas que ajudam a compreender as “relações de poder”, de “saber” e de
“verdade” existentes nos discursos sobre a educação.
Diferentemente dos estudos marxistas, que veem o poder como prática dominante de
uma classe sobre a outra, Foucault não compreende o poder como algo que emane de um
centro, como do Estado. Ao contrário, Foucault mostra as relações e os efeitos múltiplos de
poder, que, para ele, funcionam em redes e podem partir de variados pontos que compõem a
rede de “relações de poder” e se manifestar de diversas formas na sociedade. Para Foucault,
os agentes de poder podem ser os pais, os médicos, os professores, os psicólogos entre outros
variados sujeitos que compõem a rede social e, consequentemente, as “redes de poder”
(FOUCAULT, 1979, 1994).
Assim, alguns conceitos trabalhados por Foucault em seus estudos sobre as relações
de poder como os de “tecnologia de poder” (2001), “dispositivos de poder” (1994),
“biopoder” e “biopolítica” (1988), entre outros, são centrais nesta pesquisa, pois remetem às
formas de poder que são transferidos para suportes muito diferentes como o Estado, a família
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e que, por sua vez, buscam determinar a conduta dos indivíduos, a submeterem a certo tipo de
fim ou de dominação.
Pensar a educação da infância pobre a partir de uma perspectiva foucaultiana significa,
também, reconhecer que a educação funciona como um conjunto de dispositivos e estratégias
capazes de subjetivar, ou seja, de construir/fabricar os sujeitos. Para Foucault, o sujeito é
constituído e não constituinte. Significa reconhecer, também, que as “verdades pedagógicas”
presentes nos diferentes discursos que circularam na esfera educacional na década de 1920
carregavam poder e saber.
Para Foucault, o exercício do poder cria objetos de saber, fá-los emergir, leva a um
modo institucionalizado de acumular informações e de fazê-las circular. O exercício do poder
cria saber e o saber acarreta efeitos de poder. O poder opera por meio de discursos,
especialmente os que veiculam e produzem verdades. Como afirma Inês Araújo, “há
interfaces entre verdade e poder, saber e poder, discurso e poder” (ARAÚJO, 2007, p. 29).
Ao tratar de análise de discurso numa perspectiva apontada por Michel Foucault é
preciso tomar algumas precauções. A primeira delas é não entender a expressão “análise de
discurso” como uma área à qual Foucault tenha se dedicado como um ponto nodal de sua
obra. Seu trabalho se volta principalmente para o período denominado arqueológico23, em que
descreve a história dos saberes e seus modos de organização no contexto de produção das
ciências humanas de uma determinada época, o que leva a outra precaução: Foucault pretende
sim analisar o discurso, mas como parte de um contexto em que este se relaciona com
enunciados24 e práticas discursivas25 e como estes se processaram nos modos de organização
dos saberes ao longo da história. Para ele, o discurso requer um objeto, porém nem tudo pode
ser dito e nem qualquer um pode falar qualquer coisa sobre esse objeto (FOUCAULT, 1997,
p. 11).
O objeto deste trabalho são os discursos e os enunciados e as práticas discursivas
encontrados nos jogos de prescrição a respeito do que poderia ser dito e de quem poderia se
manifestar nas páginas da Revista do Ensino, sobre como lidar com a infância pobre. Assim, o
23

Muitos especialistas dividem a obra de Foucault em três etapas ou domínios, conhecidos como Arqueologia,
Genealogia e Ética. Segundo Alfredo Veiga-Neto, trata-se de uma sistematização que combina os critérios
metodológicos e cronológicos de sua obra (VEIGA-NETO, 2007, p. 35). A fase arqueológica se refere às
produções que abordam as relações do sujeito com o saber; já a fase genealógica, do sujeito com o poder e, por
fim, a fase ética, que se refere às obras que tratam das relações entre o sujeito consigo mesmo.
24
Para Edgardo Castro, os enunciados são como átomos dos quais se compõem o discurso (CASTRO, 2009, p.
137).
25
“As práticas discursivas caracterizam-se pelo recorte de um campo de projetos, pela definição de uma
perspectiva legítima para o sujeito de conhecimento, pela fixação de normas para a elaboração de conceitos e
teorias. Cada uma delas supõe, então, um jogo de prescrições que determinam exclusões e escolhas”
(FOUCAULT, 1997, p.11).
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que está presente aqui não é uma discussão sobre a autenticidade do conceito de “infância
pobre”, mas sim a “vontade de verdade”, assim como a “vontade de saber” que este conceito
implicava. São diversos autores que se manifestavam sem combinação prévia – portanto há
bastante incoerência nesses discursos. São discursos que se dispersam, mas que compõem um
plano de projetos que é justamente o de caracterizar a infância pobre para, a partir da
instituição deste objeto de interesse que se materializa através de diversas práticas, poderem
lidar com esta infância, seja delimitando seu alcance, seja definindo medidas para atuar nessa
circunscrição.
Para tanto, levar em conta as relações de poder que estiveram presentes nos discursos
sobre a educação da infância pobre na década de 1920 é essencial, pois a maior parte dos
discursos que embasavam a Pedagogia era considerada “científica”, como a Medicina, a
Psicologia26, a Biologia, entre outros. Nesse sentido, é importante considerar que a esses
discursos era creditada uma maior confiança, tendo em vista as “verdades” que produziam e
que, por sua vez, eram acatadas e valorizadas dentro dos aparelhos educacionais da época.

1.3 – Fontes e procedimentos metodológicos

Como já foi enunciado, o principal procedimento metodológico desta pesquisa se
enquadra na perspectiva de análise de um documento histórico e de natureza oficial, a Revista
do Ensino.
A pesquisa em impressos pedagógicos tem-se apresentado como um novo campo de
pesquisas no Brasil (BICCAS, 2006). A afirmação deixa marcada a importância da
problematização e do alargamento da concepção de fontes em História da Educação, no
intuito de construir uma historiografia menos generalista e estereotipada (ABREU JR., 2008).
Dessa forma, a imprensa pedagógica deixa de ser um objeto acessório nas pesquisas em
História da Educação para ser o objeto central de muitas análises.
A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor conhecimento das
realidades educativas, uma vez que aqui se manifestam, de um ou de outro modo, o
conjunto dos problemas desta área. É difícil imaginar um meio mais útil para
compreender as relações entre a teoria e a prática, entre os projetos e as realidades,
entre a tradição e a inovação (...). São as características próprias da imprensa, a
26

Quando se trata de área de conhecimento, grafa-se Psicologia, nos demais casos, psicologia.

39

proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e polêmico, a vontade de
intervir na realidade que lhe conferem este estatuto único e insubstituível como fonte
para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia (NÓVOA, 1997, p.
37).

É importante destacar que a concepção de documento se ampliou e enriqueceu graças
à contribuição dos historiadores dos Annales, sobretudo de sua primeira geração, a partir da
segunda década do século XX. Sobre esta questão, Febvre observava:
A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando existem. Mas pode
fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o
que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar seu mel, na falta das
flores habituais. Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do
campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de
tiro (...). Numa palavra, com tudo o que, pertence ao homem, serve ao homem,
exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser
do homem (FEBVRE apud LE GOFF, 2003, p. 530).

Os fundadores dos Annales, em busca por uma nova forma de escrever a história27,
entendiam o ofício do historiador como uma construção científica. Sua característica mais
marcante é a busca de fontes primárias. Nesse sentindo, mostra-se de fundamental
importância recorrer às fontes documentais originais para, a partir delas, explorar o que não
está explícito nas mesmas, questionando o que pretendiam mostrar e o que pretendiam ocultar
às gerações futuras. É preciso ressaltar que, para Foucault, a fonte histórica é sempre um
monumento, ou seja, uma construção também histórica e discursiva (ALBUQUERQUE JR.,
2007a).
Contudo, há que se considerar a dificuldade de recolha e armazenamento de
documentos impressos em instituições, ficando estes geralmente lacunares, parcelares e
residuais. De acordo com NUNES e CARVALHO (1993), os historiadores da educação
dependem, nas suas investigações, não apenas das questões formuladas dentro de certas
matrizes teóricas, mas também dos materiais históricos com que podem contar. As fontes
primárias, documentos de importante valor informativo, trazem outra visão dos processos
sociais, culturais e políticos da formação histórica de nosso País. Os impressos pedagógicos
como fontes primárias de pesquisa contêm informações inestimáveis, muitas vezes inéditas, o
que nos ajuda a esclarecer fatos e a desfazer estereótipos bastante cristalizados nos meios
acadêmicos.

27

Cf. LE GOFF, Jaques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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O impresso pedagógico Revista do Ensino, fonte primária principal desta pesquisa,
apresentava-se, na década de 1920, como o principal canal de comunicação do governo do
Estado mineiro com os seus professores, chegando às mais longínquas cidades do interior de
Minas (SOUZA, 2001, p. 18).
Segundo Souza (2001), A Revista do Ensino foi criada em 1892, no governo Afonso
Pena, ao realizar a primeira Reforma no Ensino do período republicano. Sua impressão e
administração ficaram a cargo da Imprensa do Estado, tendo edições mensais ou quinzenais.
Porém, só três números da Revista foram publicados, sendo desativada logo em seguida. Para
Biccas (2008), a suspensão da Revista do Ensino pode estar relacionada ao momento político,
pois os anos que se seguiram à proclamação foram marcados por disputas e divergências
políticas entre diferentes grupos, em um momento de grandes incertezas para a organização
da República.
Depois de quase três décadas, em 1920, o governo Artur Bernardes28 instituía
novamente a Revista do Ensino, através da Lei n. 800. No entanto, sua publicação não
aconteceu naquele momento e sim em 1925, no governo Mello Vianna29 (SOUZA, 2001;
BICCAS, 2008). A Revista foi relançada em março de 1925, sob responsabilidade da
Diretoria da Instrução Pública30 e com impressão da Imprensa oficial. A edição, de número 1,
indicava que os três números publicados em 1892 não foram considerados pelos novos
editores.
Enviada a todas as escolas públicas de Minas Gerais, a Revista se compunha,
inicialmente, como um encarte do jornal Minas Gerais e, posteriormente, como publicação
independente31. Segundo Biccas (2008), através de dados apresentados pelo Jornal Minas
Gerais em 1926, “pelo menos 5.000 exemplares eram produzidos e enviados gratuitamente a
todas as instituições públicas de ensino” (BICCAS, 2008, p. 86). Já a assinatura da Revista só
ocorreu em dezembro de 1929, na publicação de número 40, em que apresentava o valor da
28

Arthur Bernardes assumiu o governo mineiro em 1918. Em 1922, Bernardes foi eleito presidente da
República, sendo substituído no governo de Minas por Raul Soares (DICIONÁRIO HISTÓRICOBIOGRÁFICO BRASILEIRO, 1984),
29
Nascido em Sabará (MG) no ano de 1878, Fernando de Mello Vianna teve formação em direito e atuou como
advogado, magistrado e promotor. Na carreira política, ocupou os cargos de subprocurador geral do estado de
Minas Gerais (1918) e Secretário do Interior no governo de Raul Soares (1922). Com a morte de Raul Soares,
em agosto de 1924, Mello Vianna foi escolhido para completar seu período de governo, que se estenderia até 7
de setembro de 1926. (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 1984).
30
Em 1928, com substituição da Diretoria da Instrução pública pela Inspetoria da Instrução Pública, a Revista do
Ensino passou a ser de responsabilidade desta última.
31
Segundo Biccas, foi na publicação de número 11, em fevereiro de 1926, que a Revista do Ensino deixou de ser
um anexo de jornal oficial Minas Gerais. Com isso, Biccas destaca que a Revista “tornou-se independente,
passando a ser distribuída em outros espaços que não só os do Jornal, saindo do circuito de instituições
vinculadas exclusivamente ao poder público” (BICCAS, 2008, p. 99).
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assinatura anual, 12$000, e da assinatura mensal, 6$000 e, ainda, o valor de um número
avulso, 1$000, que poderiam ser adquiridos nas livrarias Francisco Alves e Moraes ou sob
pedido na Secretaria do Interior, em Belo Horizonte (REVISTA DO ENSINO n. 40, dezembro
de 1929 – capa). Assim, aos professores restariam duas formas de consulta à Revista do
Ensino, através dos exemplares recebidos nos estabelecimento nos quais trabalhavam ou por
meio da assinatura ou compra de números avulsos.
Quanto à periodização da Revista, seu regulamento, exposto na primeira página da sua
primeira publicação em 1925, estabelecia que fosse mensal. Porém, ocorreram publicações
bimestrais, trimestrais, condensação de dois ou mais números em um mesmo exemplar, e
também períodos em que a Revista não circulou. Segundo Biccas (2008), a periodização da
Revista do Ensino esteve diretamente ligada às prioridades do governo mineiro, às disputas e
problemas enfrentados pelo poder público na implementação de suas ações.
Nesta pesquisa foram considerados os números da Revista do Ensino publicados entre
os anos de 1925 e 1930. Porém, cabe destacar que a Revista foi editada por um longo período
em Minas Gerais. Após ser relançada em 1925, a Revista continuou circulando até o primeiro
semestre de 1940, sendo novamente interrompida devido à Segunda Guerra Mundial. Em
1946 voltou a circular até o primeiro semestre de 1971, sob o governo Rondon Pacheco,
quando foi definitivamente extinta (BICCAS, 2008).
Para a identificação dos principais discursos direcionados à educação da infância
pobre na Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930, foi realizada a leitura dos seus 52
números publicados nesse período, distribuídos, nesses anos, conforme ilustra o quadro a
seguir.
Quadro I – Número de publicações por ano da Revista do Ensino (1925-1930).
Ano

Números da Revista do Ensino publicados

1925
1926
1927
1928
1929
1930

1–9
10 – 19
20 – 25
26 – 28
29 – 40
41 – 52

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). Arquivo Público Mineiro (APM). Organizado por
Guimarães (2011).
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Dentro dos 52 números da Revista do Ensino publicados entre os anos de 1925 e 1930,
a quantidade de páginas de cada volume variou bastante. Foram mais de 3.500 páginas assim
distribuídas:

Quadro II – Número de páginas por publicação da Revista do Ensino (1925-1930).
Ano

Número da RE

Mês

Número de páginas

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 e 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho/Agosto
Outubro
Dezembro
Abril
Maio/Junho
Agosto
Outubro
Novembro
Janeiro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

32
16
36
30
32
32
32
32
32
32
32
40
40
48
56
96
28
40
32
31
33
48
46
40
112
95
79
111
112
96
83
85
80
149
122
71
104
69
75
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1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50, 51, 52

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Out./Nov./Dez.

74
67
74
116
74
75
90
102
66
228

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM. Organizado por Guimarães (2011).

De acordo com Biccas (2008), a variação do número de páginas nos números
publicados, entre outros fatos relacionados à variação da materialidade da Revista do Ensino,
como a periodicidade, capas, propagandas, entre outros, fez parte das estratégias editoriais de
seus responsáveis para a conformação deste impresso32.
A leitura cuidadosa da íntegra de todos os textos33 da Revista do Ensino do período
delimitado para este trabalho foi realizada com o intuito de reconhecer discursos, enunciados
e mesmo fragmentos destes sobre a educação da infância pobre e perceber de onde eles
partiam. Assim, na medida em que tais discursos eram identificados, os textos que os
veiculavam foram sendo classificados. Com isso, foram identificados os três principais
discursos sobre a educação da infância pobre: o discurso moral, o médico e o da Psicologia. A
partir da recorrência desses três discursos no periódico em questão, eles também foram
estabelecidos como categorias de análise desta pesquisa.
Cabe destacar que alguns textos foram classificados em mais de uma dessas três
categorias de análise. Isso aconteceu graças aos variados enunciados pertencentes aos
discursos moral, médico e da Psicologia, encontrados nas publicações da Revista do Ensino.
Sobre essa dispersão de enunciados Foucault comenta que
(...) todo um domínio se acha liberado. Um domínio imenso, mas que se pode
definir: ele é constituído pelo conjunto de todos os enunciados efetivos (quer tenham
sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na instância que é
própria a cada um. Antes de se relacionar com uma ciência, romances, discursos
políticos, ou com a obra de um autor ou mesmo com um livro, o material que se tem
a tratar em sua neutralidade primeira é uma população de acontecimentos no espaço
do discurso geral (FOUCAULT, 2008b, p. 91-92).

32

Sobre a materialidade da Revista do Ensino e sua influência na formação de professores no estado de Minas
Gerais, ver o trabalho minucioso de Biccas (2008).
33
Neste trabalho, a palavra texto é utilizada de forma mais ampla, pois ela se refere a todos os tipos de
publicações escritas da Revista do Ensino como artigos, poemas, transcrição de conferências e discursos de
políticos, bem como avisos, capítulos de livros nacionais, traduzidos ou adaptados, entre outros.
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Os textos pertencentes a um ou mais dos três discursos investigados – moral, médico
e da Psicologia – foram classificados e, posteriormente, lançados em um banco de dados34, o
que facilitou a uma melhor manipulação das informações contidas nos textos e também
possibilitou analisar suas relações com outras variáveis de análises35.
Partilhando da verificação de Gouvêa (2004), que, a partir da experiência de sua
própria pesquisa de doutoramento, reconhece que “toda a classificação não escapa de uma
simplificação redutora”, o que se intenta é organizar o material empírico para trabalhar os
dados sob diferentes ângulos e interesses. Gatti (2004) também nos lembra que toda
categorização, seja ela quantitativa ou qualitativa é arbitrária, criada, inventada, e não pode
ser tomada como sendo a própria natureza das coisas. Para a autora, a importância das
categorizações é que elas permitem agrupamentos segundo algumas características que podem
se cruzar, obtendo maior detalhamento de informação.
É importante frisar ainda que tal organização do material é sempre provisória; outro
pesquisador, com outro olhar, em outro espaço de produção de saber e em outro momento
histórico levantaria outras categorias, privilegiaria outros critérios de ordenação do material.
Para Gouvêa, é essa provisoriedade que “garante a vitalidade do campo científico, em que
todo o conhecimento produzido é sempre definido pela precariedade e possibilidade de
confronto, crítica e superação” (GOUVÊA, 2004, p. 50).
Nesse sentido, a construção do banco de dados a partir dos três principais discursos
identificados sobre a educação da infância pobre (moral, médico e da Psicologia) justifica-se
por melhor atender aos objetivos específicos desta pesquisa. Dentro de um total de 889 textos
veiculados pela Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930 foram identificados 284
publicações sobre os três discursos acima citados, sendo que 86 delas tratam diretamente da
educação da infância pobre36. Sendo assim, é importante destacar que não se trabalhou com o
número total de textos publicados pela Revista no período em tela, mas sim com uma

34

O título de todos os 284 textos classificados bem como as variáveis que ajudam a localizá-los na Revista do
Ensino encontra-se no Anexo II.
35
As outras variáveis utilizadas nas análises foram: ano, mês e número da revista, título do texto, se era nacional
ou traduzido, autor e atuação profissional, seção, palavras-chave e qual a relação do texto com a infância pobre.
36
É preciso considerar, mais uma vez, que, neste trabalho, o intento foi o de selecionar e indexar no banco de
dados somente os textos que veicularam na Revista do Ensino, um ou mais dos três discursos que abordaram de
forma mais recorrente as questões da educação da infância pobre em Minas Gerais no período entre 1925 e 1930.
Contudo, na produção de Biccas (2008), que teve como principal objetivo trabalhar com a materialidade da
Revista do Ensino, foi produzido um banco de dados de praticamente todo o seu conteúdo no período entre 1925
e 1940. O banco de dados produzido por Biccas e posteriormente ampliado, abrangendo todo o período de vida
da Revista do Ensino (1925-1971), está disponível na página do NIEPHE (Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas em História da Educação) da USP, <http://www.usp.br/index.asp.>.
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amostra37, que são os 284 que tratam dos discursos em questão e, dentro deles, os discursos
sobre a escolarização da infância pobre.
Outro interesse na construção de um banco de dados a partir dos três principais
discursos sobre a educação da infância pobre foi o de poder quantificar esses discursos na
Revista do Ensino. A partir dessa quantificação, foi possível identificar, entre outras
informações, as permanências e rupturas de cada discurso nos seis anos delimitados para esta
pesquisa. De acordo com Gatti (2007),

É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente
dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é uma interpretação, uma
tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno se
manifesta (portanto é uma qualificação dessa grandeza), e de outro ela precisa ser
interpretada qualitativamente, pois sem relação a algum referencial não tem
significado em si (GATTI, 2007, p. 29).

Apesar de poucos estudos educacionais, no Brasil, empregarem metodologias
quantitativas, “há problemas educacionais que para sua contextualização e compreensão
necessitam ser qualificados através de dados quantitativos” (GATTI, 2004, p. 13). A autora
ainda afirma que
Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser muito úteis
na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a combinação
deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias qualitativas, podem vir a
enriquecer a compreensão de eventos, fatos, processos (Idem, ibidem, p. 13).

Contudo, sabe-se que a utilização dos métodos quantitativos, seja qual for o campo de
análise, tem que ser feita à luz do contexto em que são formados, não se submetendo
cegamente a eles. E necessário entender que o tratamento desses dados por meio de
indicadores “oferecem indícios sobre as questões tratadas, não verdades; que fazem aflorar
semelhanças, proximidades ou plausibilidades, não certezas” (Idem, ibidem, p. 14).
Esta pesquisa parte da Revista do Ensino enquanto fonte principal da pesquisa, mas
chega também a outros documentos no sentido de realizar o entrecruzamento de suas
informações. De acordo com Gouvêa e Jinzenji (2006),

O entrecruzamento das fontes constitui estratégia fundamental na pesquisa histórica
para contemplar a complexidade da construção da vida social, a polifonia de
discursos e práticas produzidos pelos distintos atores sociais, a partir de sua
inserção. Porém cabe considerar a especificidade de cada produção discursiva, tendo
em vista as condições e hierarquias entre os distintos espaços de produção,
37

Aqui, a palavra amostra tem o significado atribuído por Pires (2008): “designa exclusivamente o resultado de
um procedimento visando extrair uma parte de um todo bem determinado (p. 154).
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circulação e apropriações dos discursos sociais que informam sua natureza
(GOUVÊA e JINZENJI, 2006, p. 115).

Neste sentido, outra fonte utilizada é o Decreto N. 7.680, de 3 de junho de 1927, que
aprovava o Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes
em Minas Gerais.
Apresentado pelo Secretário de Segurança e Assistência Pública de Belo Horizonte
José Bias Fortes38, o Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e
delinquentes foi aprovado pelo Presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada39, através do Decreto 7.680, em 03 de junho de 1927. O Regulamento é composto
de 50 capítulos, que se dividem em duas partes: geral e especial. A parte geral contém 11
capítulos, que versam sobre os menores abandonados, pervertidos, delinquentes e os menores
anormais. Estes capítulos também tratam das medidas aplicáveis a cada categoria desses
menores, da inspeção, do Conselho de Assistência e Proteção aos Menores e do Juízo de
menores. Na parte especial, composta por 39 capítulos, são apresentados os tipos de escolas
para assistência a esses menores, o regime escolar, o tipo de educação, as formas de admissão,
o regime disciplinar, e também da libertação e das transferências dos menores40. O objetivo,
ao utilizar o Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes
de Minas Gerais, é o de compreender que tipo de discurso foi produzido pelo Estado sobre a
escolarização da infância pobre mineira. O que fazer com crianças pobres, no que toca à
educação, é uma questão que esteve, muitas vezes, misturada com os debates que
configuraram projetos jurídicos e influenciaram a expansão da assistência social (FREITAS e
BICCAS, 2009, p. 22).
Ainda outros Decretos, Regulamentos e leis do Estado de Minas Gerais também foram
utilizados nesta pesquisa, como parte dos que compuseram as Reformas Educacionais de
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José Francisco Bias Fortes nasceu em Barbacena no ano de 1891. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e
Sociais em 1912 e inseriu-se na carreira política em 1914, quando foi eleito vereador. Foi presidente da Câmara
Estadual em 1922 e Deputado Federal em 1925. Em 1926, foi convidado por Antônio Carlos a ocupar a recémcriada Secretaria de Segurança e Assistência Pública de Minas Gerais (DICIONÁRIO HISTÓRICOBIOGRÁFICO BRASILEIRO, 1984).
39
Antônio Carlos de Andrada, mineiro nascido em 1879 na cidade de Barbacena, formou-se em direito no ano
de 1891. Ingressou na política através do jornalismo, em 1896, ao se tornar diretor e proprietário do Jornal do
Comércio. Entre outras atuações políticas, Antônio Carlos foi Secretário de Finanças do Estado de Minas Gerais
no governo Francisco Sales (1902); prefeito de Belo Horizonte (1906); Senador Estadual (1907), Deputado
Federal (1911, 1919); Ministro da Fazenda (1917). Ocupou a presidência de Minas Gerais de setembro de 1926 a
setembro de 1930 (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 1984).
40
No Anexo III, encontra-se o quadro com os títulos que compõem o Regulamento da assistência e proteção a
menores abandonados e delinquentes de Minas Gerais.
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192541 e 192742. Tais documentos, na medida em que serviram como base dos variados
discursos veiculados pela Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930, ajudam a perceber
os fundamentos do ideal de educação pretendido para a infância pobre naquele momento.
A importância da utilização de outras fontes, chamadas, neste trabalho, de
“auxiliares”, porém não menos importantes no processo de análise dos discursos moral,
médico e da Psicologia presentes na Revista do Ensino, consiste no fato de que tais discursos
não se formaram de maneira isolada e neutra, sendo assim, não se pode considerá-los como
verdade absoluta daquele momento histórico. Eles devem ser percebidos como discursos que
foram formados por uma dinâmica que envolveu conflitos e interesses que se materializaram,
por exemplo, através de leis. Deste modo, o que se buscou foi um debruçar-se sobre o microuniverso da Revista do Ensino sem impedir a visão do todo, um olhar pela “janela” de “casa”
que possibilitou enxergar a emergência de novos indícios.
É importante destacar que a utilização das fontes tem sido feita com a preocupação de
não cometer um anacronismo dos termos veiculados pelas mesmas, pois, como afirma Burke
(2005), a mesma palavra tem significados diferentes em contextos distintos, e os temas podem
ser modificados ao se associarem a outros. Assim, é fundamental não projetar atitudes
contemporâneas sobre o passado para garantir a construção de uma visão historiográfica sobre
os discursos a respeito da educação da infância pobre mineira na segunda metade da década
de 1920.
Outro procedimento metodológico importante nesta pesquisa é a identificação do
contexto social e histórico no qual foi produzida a principal fonte documental da investigação,
a Revista do Ensino. O reconhecimento do contexto histórico do documento no qual
mergulhava seu autor e aqueles a quem ele foi destinado é primordial para o desenvolvimento
de uma análise (CELLARD, 2008). Para esse autor,
41

A Reforma da Instrução Pública de 1925 realizada pelo presidente do Estado de Minas Gerais, Fernando
Mello Vianna e sob a coordenação de seu Secretário do Interior, Sandoval Soares Azevedo, foi instituída através
dos seguintes decretos: Decreto n. 6. 555 de 19 de agosto de 1924, que regulamentava o Ensino Primário;
Decreto n. 6.758 de primeiro de janeiro de 1925, que dispunha sobre o Programa do Ensino Primário; Decreto
6.831 de 20 de março de 1925, que regulamentava o Ensino nas Escolas Normais, Decreto 6.832 de 20 de março
de 1925, que prescrevia um novo programa para as Escolas Normais.
42
A Reforma de 1927, conhecida como Reforma Francisco Campos, já que o Secretário do Interior é que redigiu
grande parte dela, foi realizada sob o governo de Antônio Carlos de Andrada através dos seguintes decretos:
Decreto n. 7.970A de 15 de outubro de 1927, que regulamentava o Ensino Primário; Decreto n. 8.094 de
dezembro de 1927, que estabelecia sobre o Programa do Ensino Primário, Decreto-lei n. 8.162 de 20 de janeiro
de 1928, que regulamentava o Ensino Normal e o Decreto-lei n. 8.225 de 11 de fevereiro de 1928, que dispunha
sobre o Programa do Ensino Normal. Também fez parte da chamada Reforma Francisco Campos o Regulamento
da Escola de Aperfeiçoamento, através do Decreto-lei n. 8.987 de 22 de fevereiro de 1929. Entretanto, como
afirma Souza (2002), os trabalhos de Francisco Campos não se encerraram aí, nos anos seguintes promoveu
alterações nos decretos citados, ampliando ou modificando o que dispunham.
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tal conhecimento possibilita apreender os esquemas conceituais de seu ou de seus
autores, compreender sua reação, identificar as pessoas, grupos sociais, locais, fatos
aos quais se faz alusão, etc. Pela análise do contexto, o pesquisador se coloca em
excelentes condições até para compreender as particularidades da forma, da
organização e, sobretudo, para evitar interpretar o conteúdo do documento em
função dos valores modernos (CELLARD, 2008, p. 300).

Desse modo, apesar dos materiais serem prioritários nesta pesquisa, eles serão
compreendidos em seu contexto, tanto espacial quanto histórico, pois, como afirma Abreu Jr.,
“não há materiais soltos, sem gênese e, consequentemente, sem valor social e político”
(ABREU JR., 2005, p. 161).
Reconhecendo a importância das afirmações de Cellard e Abreu Jr., algumas
publicações editadas ou reeditadas no período pesquisado e que ajudam na compreensão do
contexto tanto sociopolítico quanto específico dos discursos pesquisados, também são
utilizadas nesta investigação. Dentre elas destacam-se os livros Lições de Pedagogia, de
Manoel Bonfim, reeditado em 1926; Ensinar a Ensinar, de Afrânio Peixoto, publicado em
1923; Introdução ao Estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho, publicado em 1930, entre
outros.
Outras atitudes metodológicas, bem como outras fontes utilizadas nesta pesquisa,
serão delineadas ao longo do texto, pois estão envolvidas em articulações específicas com as
análises empreendidas durante o processo de investigação.
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CAPÍTULO II – MEANDROS DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA

A causa do ensino publico em nossa terra, obra, por certo,
a que nenhuma outra sobreleva em importancia,
significação e força impulsiva no vasto quadro de
influencias materiaes, moraes e políticas, que collaboram
na formação dos nossos destinos colletivos e na modelagem
da nossa civilização, dos ideaes, instrumentos e valores da
nossa cultura (FRANCISCO CAMPOS, Revista do Ensino,
1927).

Neste capítulo, o interesse está em perceber o contexto e as ideias que envolviam os
projetos de educação para a infância pobre em Minas Gerais. Como se pode notar no discurso
do Secretário do Interior do Estado Francisco Campos43, na Sessão solene de instalação do I
Congresso de Instrução Primária de Minas Gerais, em 1927, a ideia de educar para civilizar
a sociedade foi um dos principais motivos que moveram discursos, projetos e leis sobre a
educação da população mais pobre (REVISTA DO ENSINO, n. 21, outubro de 1927).
A ideia de educar a infância, mormente a pobre, para civilizar a sociedade é pauta
recorrente nas páginas da Revista do Ensino de Minas Gerais nos seus seis primeiros anos de
circulação. Esse impresso pedagógico pode ser considerado como portador de “tecnologias de
poder”, como será visto neste capítulo, no momento em que operou formas de disseminação
de valores e de condutas para a educação das “infâncias” mineira.
Educar os sentidos, os comportamentos e hábitos das crianças na escola, significava
também um esforço em transpor esses conhecimentos para sua utilização e transmissão em
outros espaços sociais, como na família e na comunidade. Em um período marcado por novas
ideias educacionais advindas, principalmente, do movimento da “Escola Nova”, a
escolarização deixa de ser vista como elemento de mera instrução para se tornar fonte de
educação. Nesse sentido, a “escolarização” é tida, neste trabalho, como produtora de novos
referenciais sociais que extrapolaram, e muito, os muros da escola.
Assim, observada a importância atribuída à educação escolarizada para civilizar a
sociedade mineira na década de 1920, considera-se importante, neste trabalho, pensar em que
medida e em que circunstância essa ideia foi se definindo ao longo do tempo e do espaço na
história da educação. A busca pela civilidade para um possível aperfeiçoamento da sociedade
43

Francisco Campos, jurista e político desde 1919, foi Secretário do Interior do governo Antônio Carlos de
Andrada em Minas Gerais (1926-1930). Entre outras atribuições, a Secretaria do Interior era o órgão responsável
pelo Ensino Primário no estado.
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não foi algo específico do Estado mineiro e nem mesmo do Brasil. É preciso perceber que a
imagem dominante que havia de um povo civilizado remetia, principalmente, a países
europeus em que os brasileiros procuravam se espelhar.

2.1 – Educação para a civilidade: A Civilidade Pueril em Erasmo

O ideal de educação direcionado para a infância pobre nas primeiras décadas do século
XX e expresso pela Revista do Ensino de Minas Gerais seria aquele que pudesse transformar
as crianças nessa condição em cidadãos civilizados, que ajudaria a compor uma sociedade que
também se desejava civilizada, promovendo o Brasil ao patamar de outros países
considerados exemplos de cultura refinada. Segundo Elias, dentre os principais critérios para
um processo de civilização, estão as transformações do habitus social dos seres humanos na
direção de um modelo de autocontrole melhor proporcionado, universal e estável (ELIAS,
2006, p. 24).
A ideia de um intenso esforço de codificação e controle dos comportamentos da
população não foi algo específico do início do século XX nem só de nosso País. Esse
empenho já se evidenciava, de acordo com Jacque Revel, no século XVI, quando o controle
dos comportamentos atuava não somente nas relações sociais, mas também na vida privada
das pessoas. Segundo este autor,
o século XVI é o de um intenso esforço de codificação e controle dos
comportamentos. Submete-os às normas da civilidade, isto é, às exigências do
comércio social. Existe uma linguagem dos corpos, sim, porém destina-se aos
outros, que devem poder captá-la. Ela projeta o indivíduo para fora de si mesmo e o
expõe ao elogio ou à sansão do grupo. As regras da civilidade que se impõe então
podem ser compreendidas como uma manobra para limitar ou até mesmo negar a
vida privada. Assim, podemos tentar acompanhar ao longo de três séculos o
deslocamento dessa fronteira que progressivamente circunscreve do privado ao
íntimo, depois do íntimo ao secreto ou até ao inconfessável (REVEL, 1991, p. 169170).

Contudo, Revel destaca que, durante toda a era moderna, essa tentativa de
transformação das práticas encobre, na verdade, uma evolução dupla e contraditória.
[Por um lado] os procedimentos de controle social tornam-se mais severos; através
das formas educativas, da gestão das almas e dos corpos, encerram o indivíduo em
uma rede de vigilância cada vez mais compacta. [Por outro], constituem-se à
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margem da vida coletiva espaços protegidos que são objetos de uma revalorização,
sendo o primeiro deles o foro familiar. (Idem, ibidem, p. 170).

Neste cenário, pode-se perceber investimentos para a reorganização das formas de
experiência social cujos resultados, mesmo que a longo prazo, eram a transformação da
sociedade e dos comportamentos. Jacques Revel afirma, ainda, que essas transformações dos
comportamentos e das representações são lentas, difusas e muitas vezes contraditórias. E o
que nos ajuda a associar uma data precisa a uma evolução ou a uma inovação é o
acontecimento de um fato singular.
Para Revel, esse acontecimento singular pode ser identificado na história da
civilização. Trata-se do texto Civilidade Pueril, de Erasmo44, publicado pela primeira vez em
Basiléia, no ano de 1530. Ao mesmo tempo que reformula a própria noção de civilidade, esse
breve tratado didático, escrito em latim, fixa o gênero literário que garantirá à pedagogia das
“boas maneiras” sua mais ampla difusão social por pelo menos três séculos (REVEL, 1991, p.
171).
Civilidade Pueril traz observações e conselhos para a educação das crianças, tratando
das principais circunstâncias da vida em sociedade. Trata da postura, dos comportamentos
sociáveis: na igreja, à mesa, por ocasião de um encontro, nas brincadeiras e, por fim, ao
deitar-se. Trata, também, das atitudes, consideradas por ele como corretas e incorretas quanto
ao modo de andar, falar, bocejar, vestir-se, espirrar.
Se, na presença de outras pessoas, ocorre um espirro, é de bom-tom virar o dorso.
Uma vez passado o acesso, há de se fazer o sinal da cruz sobre os lábios e, a seguir,
tirando o barrete, fazer um cumprimento às pessoas que disseram saúde ou que, pelo
menos, deveriam tê-lo dito. O bocejo como o espirro perturbam, de todo, a audição,
daí a necessidade de desculpar-se ou de agradecer. É de bom respeito saudar quem
espirra e, quando se trata de gente mais idosa que saúda pessoa de maior categoria
social, homem ou mulher, é dever da criança descobrir a cabeça (ERASMO DE
ROTTERDAM, s/d, p. 127).

Sobre o controle dos modos, Erasmo alertava sobre os diversos significados do olhar
da criança:
(...) para que a boa índole da criança seja transparente, convém que o olhar seja
plácido, respeitoso e circunspecto. De fato, olho ameaçador é sinal de violência,
enquanto olho perverso traduz maldade. Olho erradio e perdido, no espaço, sugere
demência. Que não se olhe obliquamente porque isso é próprio dos desconfiados ou
dos maquinadores de ciladas. Não estejam os olhos desmensuradamente abertos,
porquanto isso evoca imbecilidade. Cerrar as pálpebras e piscar expressam
inconstância. Não é de se terem os olhos pasmados, já que isso é típico dos
atordoados. Enquanto olhos penetrantes denotam irascibilidade, os olhos vivos e
44

Erasmo nasceu em Roterdã, Holanda, em 1469, e morreu em1536. De suas obras, a mais conhecida é o Elogio
da Loucura, uma sátira sutil da sociedade européia do século XVI.
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muito loquazes veiculam lascívia. Importa que os olhos sejam o reflexo de um
espírito tranqüilo com respeitosa afetuosidade (...). É por certo indecoroso olhar com
uma vista aberta e a outra fechada. Que é isso senão fazer-se zarolho? Deixemos
semelhantes trejeitos para o atum e certos artesãos (Ibidem, p. 125-126).

Erasmo apontava a educação como a única forma de completar o homem que, a seu
ver, nascia incompleto. Daí a expressão clássica do filósofo: “o homem não nasce homem,
mas torna-se homem”. Erasmo tinha consciência de que o homem já recebe a natureza
humana pela concepção e pelo nascimento, mas essa natureza humana comportaria, ainda, um
lastro imenso de inúmeras potencialidades. Tal potencial humano, para ele, estava franqueado,
diretamente, à educação que, possibilitando ao homem efetivá-las, o levaria à perfeição. Aí
residiria o objetivo do processo educativo: tornar o homem perfeito. A perfeição humana vai
resultar da consciência partilhada por todos de que o homem é um animal racional, dotado de
livre-arbítrio e sociabilidade.
Ao analisar a obra de Erasmo, percebe-se que, além de se tratar de uma literatura que
prescrevia comportamentos considerados adequados às crianças de sua época, também
proscrevia os comportamentos que eram considerados irregulares ou inadequados. Dessa
forma, pode-se perceber em Civilidade Pueril um discurso que buscava o enquadramento
social e moral dentro de um código comum de comportamentos que estaria sendo estabelecido
a todas as crianças, dos filhos dos nobres aos plebeus. Para Jacques Revel, “o texto de Erasmo
visava sobretudo a sensibilizar a criança para a necessidade de um código geral de
sociabilidade” (REVEL, 1991, p. 180-181)
Civilidade Pueril foi traduzido em diversas línguas e teve milhares de exemplares
produzidos antes de 1600. Porém, esse manual perdurou muito além desse período. Seus
efeitos foram sentidos por muito tempo, mais de três séculos, até meados de século XIX, o
que demonstra a valorização de condutas homogêneas para as crianças para seu convívio em
sociedade em diferentes épocas (REVEL, 1991, p, 175). Tal obra ajudou a constituir não
somente a educação individual, familiar e social da criança, mas também ajudou a constituir a
educação escolarizada. Segundo Jacques Revel, durante todo o século XVI os regulamentos
de inumeráveis escolas prescreveram, “com uma minúcia por vezes obsessiva”, sua utilização.
Esse, como outros tratados de civilidade, tornaram-se peças indispensáveis ao aprendizado
elementar, sendo aplicados logo depois da aprendizagem do alfabeto e dos rudimentos da
leitura. Nesse sentido, esta obra foi se adaptando cada vez mais aos modelos pedagógicos,
tornando-se, muitas vezes, o material mais importante no ensino europeu desses três séculos,
quando não havia materiais escolares como os desenvolvidos, principalmente, a partir do
século XIX (Idem, ibidem, p. 179).
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Uma das adaptações do texto de Erasmo foi realizada pelas Escolas de Caridade e
pelas Escolas Cristãs da Europa do século XVIII. Nelas, o modelo erasmiano, tendo em vista
as crianças pobres da cidade, é transformado em um instrumento de disciplina sistemática e
autoritária. “Passa a acompanhar o adestramento dos corpos uma vigilância policialesca do
tempo e do espaço das crianças” (Idem, ibidem, p. 180). Também passa a fazer parte, cada vez
mais, do ensino religioso católico, não mais se separando dos rudimentos da fé e da moral
(Idem, ibidem, p. 181).
A partir do exposto, o que se pode perceber é que a exigência de um refinamento dos
costumes e a observação cada vez mais rígida dos códigos de comportamentos foram
condições consideradas essenciais para se atingir a civilidade individual e, consequentemente,
a civilização da sociedade. Para se alcançar tal propósito, as publicações impressas se
tornaram objetos de grande importância. Desde antigos tratados, como A civilidade Pueril,
que foi utilizado por um longo período chegando às portas do século XX, até outros tipos de
publicações que também prescreviam comportamentos, a ideia de civilidade ocupou lugar de
destaque, principalmente em relação a infância.
No Brasil, no final do século XIX e início do século XX, revistas educacionais, como
a própria Revista do Ensino de Minas Gerais, tiveram o papel de direcionar a formação das
crianças para se alcançar modelos de civilização tão almejados pela sociedade brasileira,
como os de países europeus.
Abreu (2002) evidencia que a expressão civilização foi uma das mais utilizadas pelas
elites políticas, médicas, jurídicas e religiosas no Império brasileiro. Na fala dos “homens de
letras” da época, o Brasil precisava “avançar na civilização”, aproximar-se das “nações
civilizadas”, implementar “medidas de civilização”, enfim, procurar todos os meios possíveis
para que o país se torna-se civilizado, o que, na concepção destes, ajudaria na superação dos
problemas nacionais (ABREU. 2002, p. 141).
Na busca de uma unidade nacional, de uma identidade coletiva para o País, a educação
foi eleita como condição para a civilização do povo brasileiro. A ideia de cultura nacional
para a civilidade buscava alcançar principalmente a população mais pobre, considerada a mais
carente em todos os aspectos da formação humana. Para grande parte dos governantes e
intelectuais brasileiros, a ignorância era a causa de todas as crises pelas quais o País estava
passando, principalmente sob o novo regime republicano. Assim, a educação do povo,
principalmente através da escolarização, foi considerada a base de uma nova organização
social que se queria implantar, portanto deveria ser uma das principais medidas a serem
realizadas.
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2.2 – A educação da infância pobre para a civilidade brasileira

O período da Primeira República no Brasil (1889-1930) foi marcado por grandes
discussões sobre os problemas educacionais pelos quais o País passava. Tais debates se
pautavam principalmente nas ideias advindas da Europa, tida como exemplo de
desenvolvimento e civilidade.
Porém, as discussões sobre os problemas educacionais também se misturavam a outras,
principalmente aquelas que diziam respeitoa os problemas enfrentados pelo próprio regime de
governo: a República. Na década de 1920, surgiu, entre alguns grupos de intelectuais, a ideia
de “republicanização” da República (GHIRALDELLI JR, 2001, p. 20). Era como se, depois
de duas décadas do novo regime político institucional, as promessas dos governantes de criar
um Brasil diferente daquele que existiu sob o Império não tivessem sido realizadas45. No
campo da educação havia um dado favorável a essa reclamação: em 1920, 75% ou mais 46 da
nossa população em idade escolar era analfabeta47 (GHIRALDELLI JR, 2001, p. 20).
Segundo publicação na Revista do Ensino de número 23, diversos eram os “estorvos” a
vencer-se no Brasil: "o analphabetismo (decadência intelecctual), a moléstia (decadência
physica), a descrença e o pessimismo (decadência moral), e a pobreza (decadência
econômica)” (MAGALHÃES, Raul Chaves. Educação. Revista do Ensino n. 23, outubro de
1927, p. 522).
Procurando minimizar os problemas educacionais e também políticos pelos quais
passava o País, variados discursos, de diferentes matizes e segmentos, surgiram no cenário
republicano brasileiro. O ano de 1925, assim como toda a década de 20, foi marcado por
discursos educacionais que pregavam a formação integral do indivíduo, pensada em todas as
suas dimensões: espírito, corpo e mente.
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A também chamada “República Velha” foi marcada pela presença das oligarquias regionais e pela fraqueza de
um poder central, o que culminou em uma crise dessa estrutura política, econômica e social (HERSCHMANN e
PEREIRA, 1994).
46
Os dados estatísticos da época não são absolutamente precisos e, por isso, “nem sempre confiáveis”.
(MACHADO, 2008, p. 37).
47
A conceituação do termo analfabeto é uma questão bastante complexa e que, no Brasil, tem sido discutida
especialmente na perspectiva da história da alfabetização. Maciel (2003) aponta a ausência do conceito de
alfabetização nos documentos da instrução pública do final do século XIX e início do século XX, sendo mais
utilizado o termo instrução para se referir ao ensino de primeiras letras. Contudo, como demonstra Machado
(2008), o termo analfabeto, na década de 1920, foi utilizado para se referir àqueles que não sabiam ler nem
escrever, independentemente da sua instrução. Tal afirmação se deve ao fato de no recenseamento de 1920 não
aparecer, conforme evidencia a autora, o termo analfabeto, mas a inscrição: não sabem ler nem escrever.
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Gestada para cumprir com a formação integral do indivíduo e compor um quadro de
ruptura entre um passado que se queria esquecer e um presente que queria se construir, o
movimento da escola nova, ou o escolanovismo, esteve associado, no Brasil, à ideia de
ruptura e negação das práticas educacionais anteriores. De acordo com Veiga (2000a),
Para a autorização e visibilidade deste discurso, a escola nova se localiza numa linha
do tempo evolutiva, como instituidora de um novo tempo histórico e cujos agentes,
os educadores, associados a médicos e juristas, colocavam como sujeitos
qualificados para gerar a modernidade. Enquanto intérpretes de novas ideias, esta
elite precisa desqualificar velhas concepções, hábitos e valores disseminados na
população, colocando a educação como tema fundamental de suas ações (VEIGA,
2000a, p. 50).

Na “nova forma” de educação, que iria ajudar na grande obra de civilização das
massas, o ensino deveria estar voltado para a criança e não para o mestre, como acontecia na
“forma antiga”. Já a disciplina da escola nova deveria se dar “de dentro para fora” (VEIGA,
2000a), ou seja, o objetivo era o de educar e não somente instruir48 os alunos. A crítica
“escolanovista” à “escola tradicional” se dava em torno de uma educação demasiadamente
intelectualizada, à educação livresca, à superficialidade do ensino, à ausência da
experimentação, ao desconhecimento da psicologia da criança, à formalidade do ensino e,
principalmente, à centralidade do ato pedagógico no professor.
A escola nova, segundo Lourenço Filho49 no seu famoso livro Introdução ao estudo da
Escola Nova50, seria um “conjunto de doutrinas” e “princípios tendentes” a rever, por um
lado, os fundamentos e finalidades da educação e, de outro, as bases de aplicação da ciência
às técnicas educativas (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 77). Para o autor e importante
intelectual da época, que esteve imerso nas discussões sobre o movimento da escola nova,
tanto no Brasil quanto fora dele, “taes tendencias nasceram de novas necessidades, sentidas
pelo homem, na mudança de civilização em que nos achamos” (Idem, ibidem, p. 77).

48

É importante lembrar que instrução e educação guardavam, naquele momento, significados diferentes. A
primeira remetia à aprendizagem puramente escolar como, por exemplo, a escrita e a leitura; já a segunda era
empregada “para referir-se a um amplo projeto, muito além da escola, de produção de sujeitos que, civilizados,
viessem a assumir e dar continuidade, em diferentes lugares da escala social, à obra de construção da nação e de
prosperidade do país” (FARIA FILHO, 2009, p. 21).
49
Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970), foi um educador brasileiro conhecido, sobretudo, pela sua
participação no movimento da “Escola Nova” no Brasil. Participou do movimento de constituição da psicologia
como campo científico no país, tendo atuado, especialmente, na produção e propagação dos conhecimentos da
ciência psicológica aplicada à educação (SGANDERLA e CARVALHO, 2008).
50
Introdução ao estudo da Escola Nova foi publicado em 1930 e fez parte da coleção Biblioteca de Educação,
iniciada em 1927, sob organização do próprio Lourenço Filho. De acordo com Carvalho e Toledo (2004), os
livros da Biblioteca de Educação eram direcionados aos professores, mas também às normalistas e aos pais
interessados em conhecer as bases da educação.
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Para tanto, a proposta da escola nova centralizava-se no pensamento liberal, assim
como sua concepção de liberdade. Tal liberdade seria constituída entre professor e aluno e
encontrava-se vinculada aos limites da convivência democrática, numa perspectiva que
estimulava seus alunos a constituírem sua própria liberdade. Era objetivo dessa nova
pedagogia criar um novo homem, assim como uma nova sociedade com base na afirmação do
ideal de liberdade. No Brasil, tal proposta chegou através do pragmatismo de Dewey51, no
início do século XX, que veio para advogar pela causa do tratamento diferenciado para o
aluno, com base na ênfase das diferenças individuais. A inserção das ideias deweyanas no
Brasil se deu através de um de seus maiores representantes, Anísio Teixeira, que, quando da
sua viagem aos Estados Unidos, entrou em contato com o Dewey e seus estudos.
Sob a abordagem da escola nova modificaram-se as relações tradicionais existentes
entre professor/aluno/escola: o professor deixaria de ser o único dono do saber e passaria a ser
um facilitador do processo educacional, aquele que ajudaria o aluno a aprender. O aluno, por
sua vez, passaria a ser visto como o centro, sujeito singular que vê seus interesses serem
valorizados, bem como sua capacidade de observar, pensar e criticar. Ao menos enquanto
projeto formal, a escola modificou o seu aspecto: de disciplinada e sombria, passou a ser um
ambiente alegre e movimentado, uma comunidade livre e democrática que estimularia a
criatividade do aluno (BERTAN, 1994).
Com o objetivo de projetar um novo cidadão, o movimento da escola nova, no Brasil,
ganhou maior visibilidade a partir da organização da ABE (Associação Brasileira de
Educação)52, em 1924, mas também pela implantação das diversas reformas da educação
empreendidas no país53.
De acordo com Carvalho (2002), diferentemente da Europa, onde o movimento pela
escola nova articulou-se como crítica de um modelo escolar plenamente instituído, no Brasil
esse movimento se defrontou com a situação-problema de sua não implantação. Nos debates,
e também nas reformas dos sistemas públicos de ensino empreendidas no País nos anos de
1920, é essa situação-problema que determina a busca dos recursos técnicos, científicos e
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John Dewey (1859-1952), filósofo norte-americano, foi precursor dos pressupostos democráticos na educação.
Pregava uma atitude experimental no método educativo, valorizando uma pedagogia pragmática e funcional,
centrada no interesse da criança, foi criador de frases famosas como “learning by doing”, “aprender fazendo”.
52
Isso se deu, segundo Veiga (2000a), principalmente pelo fato de a ABE ter organizado diversos congressos
estaduais e nacionais de educação, ter publicado boletins e teses sobre educação e editado revistas pedagógicas.
53
Entre outras reformas educacionais que ocorreram no Brasil, pode-se citar a atuação de Anísio Teixeira
(Bahia, 1925), Fernando de Azevedo (Distrito Federal, 1928), Lourenço Filho (Ceará, 1923 e São Paulo, 1930),
Francisco Campos (Minas Gerais, 1927), Sampaio Dória (São Paulo, 1920), Carneiro Leão (Pernambuco, 1930).
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doutrinários que a pedagogia da escola nova parecia tornar disponíveis54. Porém, nas
apropriações que foram feitas desses recursos, ainda estava em jogo a produção de condições
materiais para implantar a escola de massa: seriação, classes homogêneas, ensino simultâneo,
regulamentação e uniformização do tempo escolar, enquadramento disciplinar, organização
do espaço escolar etc. (CARVALHO, 2002, p. 379).
Ainda de acordo com Carvalho, a oposição entre a “velha” e a “nova” escola também
configurou um lugar específico para a infância pobre. As levas de pequeninos desassistidos
cujo aumento nos bancos escolares era apresentado como novidade e cujas privações sociais e
culturais demandariam um trabalho civilizador que somente uma nova pedagogia poderia
realizar. Esta estaria assentada na nova percepção dos corpos infantis e das novas
modalidades de organização do tempo e dos espaços escolares (Idem. Ibidem).
Em Minas Gerais, a Revista do Ensino apresentava diversas descrições do “novo
tempo” confrontado com o “velho passado”. Nela, a “velha escola” era apresentada como a
“escola-calabouço”, “escola-indigente”, enquanto a “escola nova” seria apresentada pela
centralidade da educação na criança, inclusive a pobre, como ilustra a imagem publicada pela
Revista do Ensino n. 23, em 1927.
Figura I – Comparação entre a “Escola Antiga” e a “Escola Moderna” (Revista do Ensino, 1927).

Fonte: Revista do Ensino n. 23, outubro de 1927, p. 520-521. APM
54

No Brasil, até a década de 1930 não tínhamos um Ministério da Educação (este só passou a existir em 1930,
no Governo Vargas), e o que se fez nessa época se deve a então jovens intelectuais que foram para as várias
capitais do País e procuraram dar consistência à educação estadual e, de certa forma, regrar minimamente as
condições escolares em cada Estado, ou ao menos em suas capitais (GHIRALDELLI JR., 2001).
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A imagem publicada pela Revista do Ensino em outubro de 1927 faz uma comparação
entre a “escola antiga” e a “escola moderna”. A primeira é protagonizada pelo professor
homem, velho e severo, com a palmatória na mão, impondo um determinado conhecimento a
uma criança encurvada e, aparentemente, coagida, vista apenas como um mero receptor do
saber que se quer transmitir. Do lado direito da imagem está ilustrada a “escola moderna”,
regida pela jovem professora com feições carinhosas e que, enquanto parece dialogar com um
aluno visivelmente descontraído e expansivo em sua postura corporal sobre o conhecimento
exposto no quadro, protege com uma amabilidade maternal uma criança aparentemente pobre,
de calças remendadas e olhar triste que está sob seus cuidados.
No entanto, o que se percebe é que, enquanto florescia a crítica à escola tradicional,
permanecia e até mesmo aumentava a ideia de que a escola deveria cumprir sua grande tarefa
educacional de equalização social. Os “novos” intelectuais continuaram elegendo a escola
como a principal alternativa para resolver os problemas sociais, porém acreditavam que esse
caminho se tornaria mais fácil se fossem feitas algumas inovações, mudando o que, na
concepção deles, não havia dado certo: as práticas pedagógicas. Nesse sentido, o
“escolanovismo” esteve na base da maioria das propostas de reformas de ensino e de novas
iniciativas educacionais no Brasil.
Assim, percebe-se que, na tentativa de formação de uma nova sociedade ao longo da
história da educação brasileira, a escolarização da infância pobre, tanto na forma “antiga”
quanto na “nova”, foi pensada enquanto uma estratégia para solucionar os problemas de uma
suposta ausência de cidadania, o que impediria o progresso da nação brasileira, na visão dos
governantes. A escola, então, passava a ser vista como um dispositivo55 que se apresentava
como forte unidade de referência civilizatória, produtora de novos valores e atitudes que se
queria transpor, também, para outros espaços sociais como a família e a comunidade. Assim,
ser ou não ser escolarizado foi se estabelecendo na década de 1920 como regra de inserção na
sociedade.
A prophylaxia rural, a hygiene, a justiça, a imprensa, o voto, a agricultura, o
alcoolismo dependem directamente da formação da intelligencia e do caracter do
povo. Todos os esforços no sentido de resolver taes problemas não deixam de dar
fructos, mas não os resolveram definitivamente sinão através da educação das
55

O conceito de dispositivo é aqui utilizado na concepção empregada por Foucault “como um conjunto
decididamente heterogêneo” que, entre outras ações sociais, engloba “discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filantrópicas, morais”. Para o autor, “o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” para,
em um determinado momento histórico, responder a uma urgência (FOUCAULT, 1979, p. 244).
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massas (ANDRADA, Antônio Carlos. Educação Pública. Revista do Ensino n. 47,
julho de 1930, p. 4).

Os discursos da época em estudo evidenciavam a necessidade de uma atenção
particular à infância, principalmente àquela que estivesse inserida em um meio social
desfavorável para sua formação enquanto cidadão, ou seja, a infância que estivesse inserida
nos diversos meios existentes da pobreza, entre eles a mendicância, a marginalidade, a
“vadiagem” e o abandono. Os discursos apresentavam sugestões para conter esses “males”
sociais que atrapalhavam o projeto civilizatório do País, entre eles a visível presença do
grande número de crianças pobres que vagueavam pelas ruas, principalmente das capitais, que
estariam propensas ao crime56.
A ideia de se impor a ordem através de ações de contenção esteve presente, guardadas
as devidas particularidades, em épocas e lugares diferentes. O conceito de “ordem” esteve
associado ao de “civilidade” na medida em que ambos buscavam homogeneizar condutas e
práticas entre as pessoas. Para Priore tal fato esteve presente, no Brasil, desde a Colônia. Para
a autora, isso se deu
mediante a instalação de vilas, construção de capelas, na semeadura dos campos, e
nas almas indígenas, que deveriam ser ordenadas e adestradas para receber a
semeadura da palavra de Deus. Transformação da paisagem natural e também
transformação dos nativos em cristãos: esta era a missão” (PRIORE, 1996. p. 1011).

Para tal transformação do Brasil-Colônia, a Companhia de Jesus lança sua obra de
conversão e de civilização sobre os indígenas. Modelos europeus sobre a criança também se
inserem no Brasil Colônia. A Igreja Católica, nesse período, responsabilizava-se
particularmente pela disseminação de duas imagens que, embora desvinculadas da vida das
crianças comuns da época, ajudaram a alterar a maneira pela qual os adultos as “pensavam” e
acompanhavam seus passos.
Difundiam-se então duas representações infantis: a da criança mística e a da criança
que imita Jesus. Exaltando aquelas cuja fé as ajudava a suportar a dor e a agonia
física, os pequenos místicos chamavam atenção para as qualidades individuais da
criança. Constituiu-se, assim, o mito da criança-santa, cujos padrões eram Pedro de
Luxemburgo e Catarina de Siena. Por outro lado, fabricava-se obstinadamente, na
metade do século XVI, a devoção ao menino Jesus, que se expandiu no XVII, graças
aos frades carmelitas, aos oratorianos e, sobretudo à pregação sistemática do cardeal
Bérulle (Ibidem, p. 12).
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É importante destacar que o processo de industrialização e urbanização da época atraía para as cidades,
pessoas das mais variadas culturas, como os imigrantes, e também pessoas de regiões muito pobres do País, que
não compartilhavam dos mesmos “códigos comportamentais” que regiam o cotidiano do espaço urbano.
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Segundo Priore, foi a emergência de atitudes de valorização da infância, somada à
elaboração de um modelo ideológico da criança Jesus, que fez a Companhia de Jesus escolher
as crianças indígenas como a “cera vigem”, em que tanto se desejava escrever como inscrever
a fé católica. Foram importados para o Brasil-Colônia pelos padres jesuítas a disciplina, os
castigos e as ameaças em nome da educação (Ibidem, p. 12).
Submetendo a criança às normas, os jesuítas, em sua ação educativa, visavam à
produção de uma sociedade modelada, tanto física quanto moralmente, trazendo em seu cerne
medidas de contenção em relação à infância. Ao longo dos séculos seguintes, a educação
escolarizada adquire importância para formar a nação brasileira como, por exemplo, apontam
Gondra e Schueler (2008) em seu trabalho sobre o Império. Para os autores, a difusão das
luzes e o ideal de difundir a civilização entre as camadas mais amplas da população eram
objetivos que perpassaram todos os projetos educacionais do período imperial no Brasil.
Segundo Morais (2009), já nas primeiras décadas do século XIX alguns alunos pobres
tinham permissão para frequentar gratuitamente aulas particulares no Brasil. Segundo a
autora, tal medida objetivava “contribuir para a formação dos cidadãos da nossa incipiente
Nação” para que ela se firmasse perante o mundo civilizado (MORAIS, 2009, p. 202).
Em Minas Gerais, as principais medidas adotadas para promover o ensino se referiam
à criação das “escolas de primeiras letras”. Essas escolas foram criadas pela primeira lei
imperial referente à educação, a Lei Geral do Ensino, de 15 de outubro de 1827, que
determinava: “em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as escolas de
primeiras letras que forem necessárias”, onde se ensinaria a ler escrever e contar e os
princípios da religião católica (Apud JINZENJI, 2002, p. 28). Para a autora, a denominação
“escola de primeiras letras” para instituições de ensino destinadas ao primeiro nível de ensino
traz embutida a ideia defendida por muitos dirigentes da época, de que aos pobres bastava a
aprendizagem das primeiras letras, sem haver a preocupação em vinculá-las aos outros níveis
de ensino.
Já na República, a educação tornou-se um símbolo integrado à nova forma de governo
pela crença na sua capacidade de regenerar, moralizar, disciplinar, enfim, homogeneizar os
comportamentos, os valores e a cultura da população brasileira.
Variados foram os discursos que tomavam a educação como foco principal na década
de 1920. Esses discursos, “que falam em nome de um dever ser das crianças” (CARVALHO,
2002, p. 375), tinham como principal meta orientar ações para a racionalização da educação,
seja nos métodos de ensino, na arquitetura escolar, na formação de professores, seja no
controle sobre as ações escolares e também não escolares, pois muitos deles também se
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direcionaram à família dos alunos. Sendo assim, os discursos buscavam abranger não somente
a educação escolar, mas também a formação que os pais davam para seus filhos57.
Por sua vez, os discursos dirigidos à família também elegeram um foco principal, a
mulher. A educação da mulher foi considerada um dos fatores primordiais para a “salvação da
nação”. Às mães de família era conferida a responsabilidade de preparar os cidadãos para a
Pátria:
(...) a mulher está afeta, talvez, a porção mais difícil na tarefa de formação da
sociedade, a célula fundamental do organismo social. (...) Educando-se, Ella adquire
as qualidades precisas para armar o seu espírito e fazer-se cada vez melhor; elevar-se
e compreender a sua alta função social, as suas responsabilidades no magno
problema da educação dos filhos, na orientação do esposo, no governo do lar, e na
preparação dos cidadãos para a pátria. Os Paes, quando ricos, dão-lhes educação de
salão: piano, canto, cortes, dançar e outras prendas, que estão muito bem nas ricas
(...); mas, para a classe pobre, só na escola domestica está a salvação. Na escola
domestica a mulher deve atender a ser boa dona de casa. A escola tem de visar à
formação da mãe de família, e a ciência que nos deve preocupar é a “economia
doméstica”, ou antes, a “ciência do lar” (...). Acompanhar a vida do esposo, animálo, educá-lo mesmo, aparar as duras arestas do seu caráter, zelar pelo governo e
economia do lar, em fim, tudo justifica o que eu disse a principio – á mulher cabe a
parte mais difícil, mais espinhosa, de maior valor, na formação das sociedades e na
grandeza da pátria (GONZAGA, Aprígio de Almeida. Finalidade do trabalho
manual para mulheres. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 5, julho de 1925, p.
118).

Pesquisas que investigaram os processos educativos na sociedade oitocentista
brasileira observam que, nos espaços domésticos e familiares, a educação e a instrução já
costumavam ser transmitidas pelas mães, criadas e outras mulheres das famílias. Para as
meninas e mulheres da elite, o modelo de formação predominante consistia na aprendizagem
de saberes dirigidos à administração da vida familiar bem como na aquisição de normas de
conduta de hábitos de civilidade e sociabilidade cujos paradigmas eram apropriados da
sociedade europeia, o que resultava na valorização da música, do canto e da dança de salão e
de leituras apropriadas58 (FERNANDES, 2003). Para as meninas das camadas populares,
desde muito cedo, a aprendizagem prática das atividades cotidianas nas tarefas domésticas, na
agricultura ou nos ofícios urbanos era prioritária (GONDRA e SCHUELER, p. 2008, p. 201).
A preocupação com a educação das mulheres esteve centrada, especialmente, na figura
da mãe. Enquanto educadora de sua família, as mães deveriam ocupar um lugar de destaque
na formação de uma sociedade que se queria constituir, de sujeitos ordeiros, produtivos e
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A respeito dos discursos educacionais direcionados à família no Brasil nas primeiras décadas do século XX,
ver MAGALDI (2007). No livro, a autora apresenta de que forma intelectuais da época elegeram a família como
objeto de suas análises e alvo de suas ações (GUIMARÃES, 2010a).
58
Sobre leituras recomendada para as mulheres no século XIX, ver Morais, Calsavara e Silva (2007).
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enfim, civilizados59. Como afirma Ana Maria Magaldi (2007), toda essa ação a ser conduzida
pela mulher, embora primeiramente dirigida à sua família, não deveria reverter apenas em
benefício desta. Deveria concorrer ainda para o aperfeiçoamento do meio social, gerando
exemplos de conduta para as “camadas inferiores”.
Como visto, o ideal de civilidade, principalmente o espelhado na sociedade europeia,
fez parte dos discursos para a formação de uma nova sociedade brasileira. Por sua vez, tais
discursos elegeram a educação da infância, prioritariamente a pobre, como possibilidade da
construção de uma nação civilizada. Como visto, também, tais discursos sobre a educação
para um ideal de civilidade não foram específicos do período republicano no Brasil. Variados
foram os discursos que se articularam nessa direção em outros momentos históricos no Brasil,
discursos esses que concebiam a escolarização das camadas inferiores da sociedade como
alavanca para o progresso.

2.3 – A escolarização da infância pobre na década de 1920: entre a obrigatoriedade e a
assistência

A crença nos benefícios da escolarização para a civilização da população pobre gerou,
ainda no Império brasileiro, muitos discursos e ações sobre a obrigatoriedade da educação
escolar, mesmo que esta não viesse de fato a ser estabelecida naquele momento.
Em Minas Gerais, a Lei n. 13, discutida e votada no início de 1835, determinava que,
dentro de certos limites, a instrução primária era obrigatória na Província. Porém, os
legisladores defendiam que somente as pessoas livres poderiam frequentar a escola, sendo os
pais obrigados a oferecer a seus filhos a instrução primária nas escolas públicas ou
particulares, ou mesmo em suas próprias casas. Os infratores deste artigo seriam punidos com
multas em dinheiro se não apresentassem plausíveis razões que justificassem sua falta. A
obrigatoriedade da frequência escolar deveria começar aos oito anos de idade dos meninos,
mas estendia-se àqueles que tivessem quatorze anos (FARIA FILHO, 2004).
Como chama a atenção Faria Filho (2004), além da possibilidade de imposição de
multas, cabe ressaltar a determinação legal da idade escolar entre 8 e 14 anos. Para o autor, tal
aspecto reveste-se de uma importância simbólica expressiva, uma vez que traduz o
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O papel da família, mormente da mulher, na educação da infância pobre será tratado no capítulo quatro desta
dissertação.
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pensamento dos legisladores acerca da infância e sua educabilidade, em um momento em que
a escola era frequentada por pessoas de diferentes idades. Cabe ressaltar que estas
determinações excluíam as meninas e os escravos, pois apenas os meninos livres poderiam
frequentar a escola pública.
Ao longo do período imperial, várias foram as ações para que se promovesse e se
efetivasse a obrigatoriedade escolar. Mais uma vez, as referências aos países europeus, tidos
como exemplos de civilização, eram utilizadas para legitimar os discursos sobre a importância
da escolarização. Nesse bojo, se fortalecia a ideia da primazia do governo do estado sobre o
“governo da casa”, sendo um dos principais argumentos utilizados pelos defensores do ensino
obrigatório ao longo do nosso processo de escolarização. Segundo esse argumento, “as
famílias pobres – pois eram estas que importava obrigar a instrução de seus filhos -,
contrariamente às famílias ricas, não se incomodavam com a falta de instrução da prole”
(FARIA FILHO, 2004, p. 167).
Ao se colocar em uma posição superior em relação a atuação familiar para a formação
da infância, percebe-se que escola passa a se comprometer não somente com a instrução do
aluno, mas também com a educação da criança. Mais uma vez, a afirmação da escola como o
lugar privilegiado de formação das novas gerações era sustentada pela ideia de incapacidade
das famílias pobres de educarem seus filhos. Como afirma Jinzenji (2002).
A principal instituição a ser questionada quanto à função de educar é a família,
principalmente a das classes pobres, vistas como portadoras de vícios e maus
costumes, inadequados à formação da criança. A escola, então, toma para si a
responsabilidade de educar as crianças pobres, e não somente instruí-las,
desqualificando a família nessa função (JINZENJI, 2002, p. 30).

Já nos anos finais do século XIX, a ideia de retirar os filhos da miséria e construir o
progresso da Nação era algo que mobilizava intelectuais e políticos brasileiros de vários
matizes políticos e ideológicos. A ideia de educar a população foi tomando uma dimensão
cada vez maior e foi considerada como meio de consolidar a nascente República. À época,
essa crença se refletiu no interesse pelo aumento da instrução pública e, consequentemente,
pela construção dos prédios escolares.
No início da República as escolas isoladas registravam baixa frequência de alunos.
Segundo Faria Filho e Vago (2000), tais escolas passaram a ser duramente criticadas por
políticos e intelectuais republicanos pela sua inoperância e precariedade, pela ignorância dos
professores e, ainda, pela falta de controle do Estado sobre elas. A ideia de reuni-las em um só
prédio ganhava força e adeptos. Em Minas Gerais, Delfim Moreira, Secretário do Interior em
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1903, demonstrou sua preocupação com a necessidade de combater o analfabetismo da
população e reforçar a necessidade da escola e da obrigatoriedade do Ensino Primário Público
para a infância pobre, a fim de impedir o que ele chamou de um “desastre futuro” (FARIA
FILHO e VAGO, 2000, p. 35).
A preocupação de Delfim Moreira e de outros políticos mineiros se apoiava em
diversos problemas sociais nos quais a infância pobre estava inserida. Em Belo Horizonte, a
instabilidade econômica do regime republicano se materializava pelas ruas. Nelas havia
muitos vadios e vagabundos, crianças material e moralmente abandonadas60, revelando-se
local de aprendizado e inserção na marginalidade e no crime; a ocupação de terrenos centrais
por favelas punham em risco a diferenciação social que os bairros deveriam refletir e reforçar;
as greves dos operários demonstravam que a harmonia entre trabalho e capital não existia
(FARIA FILHO e VAGO, 2000, p. 36).
Carregando boa parte desses problemas, Minas Gerais atravessou as primeiras décadas
do século XX crendo na escola como instituição capaz de regenerar a sociedade, tendo como
alvo principal as crianças pobres, evitando que desde muito cedo fossem impregnadas dos
muitos males que estariam disseminados entre as camadas mais despossuídas da população.
Tal colocação poder ser observada em uma publicação da Revista do Ensino do ano de 1929:
Cumpre persuadir ás creanças que ellas vão á escola para o próprio bem e porque a
lei exige. Este caracteristico legal da frequencia deve ficar bem claro, afim de que os
vadios se compenetrem de que estão commentendo tambem um delicto, e não só um
acto contra o interesse proprio e contra a moral (GÉRAUD, J. Instrucção moral e
cívica. Revista do Ensino n. 29, janeiro de 1929).

Nessa mesma direção, a professora Lucia Schmidt Monteiro, em 1929, definia que a
função da escola primária era “preparar o indivíduo para melhorar o caracter de seu
procedimento, isto é, as condições de seu procedimento” (CASTRO, Lucia Schmidt
Monteiro. Função da escola primária. Revista do Ensino n. 35, julho de 1929.
No período tomado como recorte por esta pesquisa, de 1925 a 1930, a preocupação
com a escolarização da infância pobre em Minas Gerais foi tema que ocupou direta e
indiretamente as variadas ações educacionais do Estado, como, por exemplo, as duas
Reformas do Ensino empreendidas naquele período: a primeira realizada em 1925, sob o
governo de Fernando Mello Vianna, que relançou a Revista do Ensino, e a segunda, a
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Como se verá no próximo item deste capítulo, o abandono não se dava somente através da rejeição dos pais a
seus filhos, mas também pela falta de ensinamentos morais da família à sua prole.
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Reforma Francisco Campos, realizada em 1927, sob o governo de Antônio Carlos de
Andrada.
A Revista do Ensino, no momento em que funcionou como canal de divulgação das
duas reformas que aconteceram no estado mineiro (SOUZA, 2001; BICCAS, 2008), tornou-se
também propagadora das desejadas formas de educação para a infância pobre nas escolas
públicas de Minas Gerais.
Segundo publicação veiculada em seu primeiro número, em 8 de março de 1925,
dentre os graves problemas que afligiam o Estado mineiro na década de 1920, entre eles a
economia, as questões sanitárias e outras, nenhum sobrelevava o do ensino público. Para
Mario Brant, político e autor do texto Uma palavra aos professores, “a educação popular é a
base de todo o avanço material e moral”. Para ele, educar o povo não era somente ensiná-lo a
ler e escrever, pois a leitura e a escrita eram consideradas meros instrumentos de instrução.
Devolver os jovens á sociedade sabendo apenas ler e escrever, é o mesmo que
entregar a um aprendiz um enxó e uma serra e despedil-o da officina. Um e outro
entrarão na vida com esses instrumentos de que não sabem usar, e cujo manejo não
tardarão a abandonar e esquecer (BRANT, Mario. Uma palavra aos professores.
Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 2).

Aos professores não cabia apenas instruir os alunos, mas ensiná-los a usar os
instrumentos de aprendizagem, explicando-lhes as palavras e o sentido que elas tinham e
como deveriam ser redigidas, dando às ideias expressão lógica, antes de alçá-las no papel. Era
importante, ainda, que se ensinasse aos alunos, principalmente aos das camadas populares, os
conhecimentos elementares das Ciências, da Geografia e da História, além das noções cívicas
e morais.
O professor deveria ter sempre a consciência de que a educação primária era a única
forma de educação que a maior parte dos seus alunos receberia, sendo então de máxima
importância que, ao recebê-la, pudessem obter subsídios que os auxiliassem a continuar a
desenvolver sua educação por si próprios (Idem, ibidem).
Porém, de nada adiantaria a escola e a boa formação do professor se os alunos não
comparecessem às aulas. O problema da infrequência escolar em Minas Gerais ocupou parte
significativa nas publicações veiculadas na Revista do Ensino em todo o período estudado,
decorrente, em grande parte, das Reformas Educacionais do Estado.
Uma das causas da infrequência escolar apontadas pelos textos publicados pela
Revista do Ensino era a influência das famílias pobres sobre a formação de sua prole:
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Si é certo que o pauperismo – tão e tão expansivamente, assoberbando, como
floração damninha, a massa popular – é, empecilho poderoso á frequencia das
creanças á escola, de incontrastável certeza também é que muito pequenino ser, na
phase de abrir os olhos á luz vivificante da instrucção, deixa de o fazer, menos pelo
seu retrahimento natural do que pela influencia nociva dos paes e educadores, aos
quaes não impressionam, nem levemente mesmo, a indolência e o amor a
vagabundagem por parte de seus filhos e pupillos, sendo muitos delles mesmo os
causadores da infrequencia das creanças nas escolas ao afastarem-nas do ensino para
os serviços domésticos ou para a faina da cultura dos campos (COSTA, Firmino.
Infrequencia nas escolas. Revista do Ensino n. 1, 8 de março de 1925, p. 15).

Para Firmino Costa, que atuou como professor e diretor de grupos escolares de Minas
Gerais, era notável o número de crianças que, matriculadas pelos pais, não compareciam às
aulas. Nesse sentido, enaltecia a ação do Estado mineiro que, segundo ele, “estatuiu
disposições rigorosas, objectivando a eliminação do mal, dando assim, grande expansão á
instrucção popular” (Idem, ibidem). Firmino Costa se referia ao artigo 22 do Regulamento do
Ensino Primário61 de 1924. Tal artigo instituía que:
Art. 22 – O ensino primário fundamental será obrigatório em qualquer parte do
território mineiro onde haja escolas publicas, ou particulares subvencionadas,
sufficientes para o numero de menores de ambos os sexos, de sete a quatorze annos
de edade, existentes dentro de cada perímetro escolar.
§ 1º Esta obrigatoriedade não se estende as creanças pobres, residentes onde não
haja escolas gratuitas”(OBRIGATORIEDADE DO ENSINO EM MINAS GERAIS.
Revista do Ensino n. 3, maio de 1925, p. 75).

Como se vê, mais uma vez a questão da obrigatoriedade escolar vem à tona nos
discursos educacionais de Minas Gerais. Porém, esta obrigatoriedade não é tão rigorosa,
principalmente quando se trata da frequência da infância pobre, até então o alvo prioritário
dos discursos que versavam sobre o binômio “escolarização” e “civilização”.
Com base nesse Regulamento de 1924, sobre a questão da obrigatoriedade, a Revista
do Ensino de n. 1, de 8 de março de 1925, publicou três declarações, enviadas por uma
professora de Diamantina, de pais de alguns de seus alunos matriculados em sua escola:
O primeiro (pai), sr. Antônio Luiz da Silveira, declara que seu filho é quem toma
conta de sua casa, não podendo, por isso, frequentar a escola, embora desejasse essa
frequencia. O sr. Theophilo Gabriel allega ser indigente, e ter oitenta annos de
edade, não podendo, portanto, manter seu filho na escola. Quase egual alegação fez
o sr. Antonio Balduino Antunes que diz ser pobre e já ter um filho na escola
(CÓPIA DO OFFICIO DIRIGIDO EM 27 DE FEVEREIRO ULTIMO Á
PROFESSORA DE RIO MANSO, DIAMANTINA. Revista do Ensino n. 1, março
de 1925, p. 48).

61

O Regulamento do Ensino Primário foi publicado através do decreto n. 6.555, em agosto de 1924, porém só
entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1925, fazendo então parte da chamada Reforma de 1925 (SOUZA, 2001,
p. 25).
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Em resposta às declarações enviada pela professora, a Secretaria do Interior do Estado
de Minas Gerais se apoia no primeiro parágrafo do mesmo Artigo 22 do Regulamento do
Ensino Primário, que institui a obrigatoriedade do ensino, e também no Artigo 24, que
determina sobre quais condições não era aplicada tal obrigatoriedade:
Art. 24 – Exceptuam-se da obrigatoriedade:
a)
Os menores impossibilitados de frequentar escolas por falta absoluta de meio
de communicação, ou por indigência notória;
b)
Os que forem incapazes physica ou intellectualmente;
c)
Os que soffrem de moléstias contagiosas incuráveis;
d)
Os que contarem menos de sete annos, ou mais de quatorze;
§ 1º As isenções devem ser provadas, por meios idôneos, perante os inspectores
locaes, dispensada a prova nos casos notórios.
§ 2º Não valerá como excepção a indigência do menor ao qual se possa offerecer
assistência escolar nos termos deste regulamento (MINAS GERAIS, 1924, p. 218 –
Regulamento do Ensino Primário).

Como se vê, o Regulamento, ao prescrever a obrigatoriedade do ensino, prevê
situações em que a mesma não poderia ser efetivada. Situações como a de indigência, doenças
e idade foram consideradas motivos para que uma criança não fosse obrigada a frequentar a
escola. Contudo, outras medidas foram adotadas para a inserção e manutenção da infância
pobre na escola mineira, como, por exemplo, a assistência escolar. Esta se faria,
principalmente, através das caixas escolares, cujos recursos poderiam ajudar a manter a
criança menos favorecida frequentando as aulas. Exemplo disso é que, no final da resposta
dada à professora da escola de Diamantina, a Secretaria do Interior destacava que os três
casos apresentados por ela revelavam o interesse que deveria despertar a todos a caixa
escolar:
Por ella (a caixa escolar), podem ser attendidas todas as creanças pobres como o
fornecimento de roupa, de material didactico, da merenda, do copo de leite, etc... E,
assim, as ausências desapparecerão, pouco a pouco, tornando-se a frequencia escolar
em Minas uma grande verdade (CÓPIA DO OFFICIO DIRIGIDO EM 27 DE
FEVEREIRO ULTIMO Á PROFESSORA DE RIO MANSO, DIAMANTINA.
Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 48).

A criação de caixas escolares nas escolas públicas de Minas Gerais passava a ser
incentivada em quase todas as publicações da Revista do Ensino no período investigado
(1925-1930). Através da Revista do Ensino de n. 1, a Secretaria do Interior do governo de
Mello Vianna chamava a atenção das professoras para seu dever em auxiliar as diretoras dos
grupos escolares no trabalho pelo desenvolvimento das caixas escolares:
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Instituição de auxilio ás creanças pobres dos grupos, visando entre outros fins o de
augmentar a frequencia escolar, devem as mesmas caixas merecer todo interesse das
professoras, que farão com todo cuidado e rigor as listas dos alumnos que estejam
em condições de receber aquelle auxílio (AVISOS. Revista do Ensino n I, 8 de
março de 1925, p. 20).

A importância atribuída à valorização das caixas escolares para a escolarização da
infância pobre em Minas Gerais ultrapassou a da assistência e a da obrigatoriedade da
frequência escolar, pois ela também funcionou como mecanismo de higiene e saúde para as
crianças pobres a partir do momento em que fornecia roupas, alimentos e remédios para os
alunos mais necessitados, como se verá, mais detalhadamente, no Capítulo IV desta
dissertação.
Outra instituição de apoio à condição de obrigatoriedade do ensino, principalmente
para as camadas populares, foi a chamada “força pública”, que atuava principalmente através
da figura do policial. Em circular publicada na seção “Avisos” na Revista do Ensino, era
solicitado a todas as autoridades policiais que conduzissem para as escolas as crianças que
estivessem nas ruas em horários de aula:
A todas as autoridades policiaes o sr. Chefe de Polícia recommenda, com especial
interesse que, sem o emprego de violência e, sempre que possível, por acção própria,
procurem impedir que os menores de 7 a 14 annos perambulem pelas ruas e
estradas, sem motivo justificado durante as horas de aulas, conduzindo-os á presença
da auctoridade escolar. Esta recommendação tem por fim tornar efectivo o preceito
do artigo 30 do Regulamento do Ensino, que prescreve ser obrigatória a matrícula e
a frequencia das escolas publicas ou particulares subvencionadas que existirem
dentro do perímetro escolar (...) (FORÇA PÚBLICA. Revista do Ensino n. 3, maio
de 1925, p. 80).

É preciso atentar para o fato de que a utilização da “força policial” sobre os “menores”
também guardava uma significação maior do que somente a ajuda na obrigatoriedade do
ensino. Nesse tipo de ação também poderia acontecer a repressão das atitudes e a ordenação
do comportamento dessa infância de acordo com os referenciais de civilidade. Assim,
podemos dizer que o papel da assistência pública do estado mineiro, na década de 1920, teve
papel atuante no processo de formação que se queria determinar para infância pobre. Tal fato
pode ser percebido nos diversos projetos, sobretudo os legais, que foram criados nesse
período como, por exemplo, o Regulamento da assistência a menores abandonados e
delinquentes de 1927, como será visto a seguir.

69

2.4 – O Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes de
1927: novas formas de escolarização para a infância pobre.

As formas de assistência aos pobres no Brasil remontam ao século XVI, no contexto
das iniciativas portuguesas da criação das irmandades das Misericórdias, instaladas em
Portugal em fins do século XV por D. João II. Em Minas Gerais, desenvolveram-se nas
regiões onde se concentrou a exploração aurífera (VEIGA e GOUVÊA, 2000, p. 23).
Entretanto, citando Bosch (1996), que afirma que no estado mineiro as Misericórdias
desenvolveram poucas ações de socorro aos pobres, Veiga e Gouvêa destacam que foi dentro
desse contexto que, em Minas Gerais, “ser pobre passa a ser associado a outras categorias
como vadio, doente, ocioso, além de estar associado a questões de gênero (mulheres
prostitutas), raça (negros) e geração (crianças órfãs e enjeitadas da roda dos expostos)”
(VEIGA e GOUVÊA, 2000, p. 9).
As autoras ressaltam ainda que, a partir de meados do século XIX, foi se fazendo cada
vez mais presente entre as elites brasileiras o problema da organização do trabalho. Com as
questões do fim da escravidão e das políticas de imigração se desenvolveram e se reforçaram
os estigmas da população pobre (vadia, indolente, avessa ao trabalho) e ao apelo da instrução
como elemento de civilidade a assimilação da moralidade (Idem, ibidem, p. 9).
As cidades foram palcos da tensão entre uma perspectiva racionalizadora e as práticas
transgressoras que escapavam às leis e às normas (VEIGA, 2000b, p. 100).
Mendigos, negros loucos, prostitutas, rebeldes tornaram-se um estorvo para o
progresso e a almejada civilidade. As chamadas classes perigosas foram objetos de
estudo das ciências em emergência, em diferentes partes do mundo, cuja
preocupação básica foi conhecê-la na sua dimensão psico-biológica e interferir no
meio em que viviam. Nesse contexto, foram notórios os empreendimentos
relacionados às reformas urbanas e reformas escolares, no intuito de fazer
desaparecer o medo do contágio, tanto na perspectiva de doenças físicas, da
“rudeza” de certos hábitos e valores, quanto dos próprios movimentos insurrecionais
(VEIGA, 2000b, p. 100-101).

A ideia de coibir a mendicância e a ociosidade, consideradas fontes de toda desordem,
surge com maior intensidade, de acordo com Foucault, a partir da Renascença. Segundo o
autor, em 1532, o parlamento de Paris decidiu mandar prender os mendigos e obrigá-los a
trabalhar nos esgotos da cidade, amarrados, dois a dois, por correntes. A crise se intensificou
rapidamente e “em 1534 ordenou-se aos pobres escolares e indigentes que saíssem da cidade”
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(FOUCAULT, 1991, p. 64). As guerras de religião multiplicaram essa multidão duvidosa em
que se misturam camponeses escorraçados de suas terras, soldados em licença ou desertores,
operários sem trabalho, pobres, doentes. No momento em que Henrique IV empreendeu o
cerco de Paris, a cidade, que tinha menos de 100.000 habitantes, contava com mais de 30.000
mendigos. Decidiu-se absorver pela força os desempregados que não retomaram seu lugar na
sociedade. Uma decisão do Parlamento, datada de 1606, decidiu que os mendigos de Paris
fossem chicoteados em praça pública, marcados nos ombros, a cabeça raspada e expulsos da
cidade. Para impedi-los de voltar, um ordenamento de 1607 estabeleceu, nas portas da
muralha da cidade, companhias de arqueiros que deveriam impedir a entrada a todos os
indigentes (Ibidem, p. 64)
A atitude de Foucault ao discorrer sobre os pobres no seu livro História da Loucura se
deve ao fato de que, durante muito tempo, as casas de correção ou os hospitais para loucos
serviram de depósito dos desempregados, dos sem-trabalho, dos vagabundos, enfim, dos
pobres. Foucault lembra que o internamento adquiriu um e outro sentido, sua função de
repressão foi atribuída de uma nova utilidade. “A alternativa é clara: mão-de-obra barata e
reabsorção dos ociosos e proteção social contra a agitação e as revoltas” (Ibidem, 1991, p. 67).
Para Foucault, a Era Clássica62 utilizava o internamento de um modo equívoco,
fazendo com que representasse um duplo papel: “reabsorver o desemprego ou pelo menos
ocultar seus efeitos sociais mais visíveis” (Ibidem, 1991, p. 67). As instituições absorviam os
desempregados sobretudo para ocultar a miséria e evitar os inconvenientes políticos ou sociais
de sua agitação. “O século XIX aceitará e mesmo exigirá que se atribuam aos loucos esses
lugares nos quais cento e cinquenta anos antes se pretendeu alojar os miseráveis, vagabundos
e desempregados” (Ibidem, 1991, p. 73).
De acordo com Foucault, do outro lado desses muros do internamento não se
encontram apenas a pobreza e a loucura, mas rostos bem mais variados e silhuetas cuja
estatura comum nem sempre é fácil de reconhecer.
(...) o sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade social que permite
ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos, há apenas um
passo. O internamento seria assim a eliminação espontânea dos a-sociais; a era
clássica teria neutralizado, com segura eficácia – tanto mais segura quanto cega –
aqueles que, não sem hesitação, nem perigo, distribuímos entre as prisões, casas de
correção, hospitais psiquiátricos ou gabinetes de psicanalistas (Ibidem, 1991, p. 79).
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Por Idade/Era Clássica Foucault entende o período compreendido entre o fim do Renascimento (final do
século XVI e início do século XVII) e a Revolução Burguesa (século XVIII).
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Segundo Foucault, o internamento não significou apenas um papel negativo de
exclusão, mas também um papel positivo de organização. “Suas práticas e suas regras
constituíram um domínio de experiência que teve sua unidade, sua coerência e sua função”
(Ibidem, 1991, p. 83).
A ideia de deixar de “excluir” para “organizar” a sociedade através, principalmente, do
trabalho também esteve presente na obra e nas ações políticas de John Locke, no XVII.
Segundo Mészáros (2008), John Locke, um latifundiário absenteísta em Somersetshire e
também um dos mais generosamente pagos funcionários do governo, pregava que
O crescimento do número de pobres (...) nada mais é do que o relaxamento da
disciplina e a corrupção dos hábitos; a virtude e a diligência são como companheiros
constantes de um lado, assim como o vício e a ociosidade estão do outro. Portanto, o
primeiro passo no sentido de fazer os pobres trabalhar (...) deve ser a restrição da sua
libertinagem mediante a aplicação estrita das leis estipuladas contra ela (LOCKE
apud MÉSZÁROS, p. 2008, p. 39-40).

Mészáros ainda relata que, enquanto as leis brutais de Henrique VIII e de Eduardo VI
pretendiam cortar apenas “metade da orelha” dos criminosos reincidentes, “o nosso grande
filósofo liberal e funcionário do Estado – uma das figuras dominantes dos primórdios do
Iluminismo inglês – sugeriu uma melhoria de tais leis ao recomendar, solenemente, o corte de
ambas as orelhas, punição a ser aplicada aos réus primários” (MÉSZÁROS, 2008, p. 41).
Mesmo não sendo religioso, a principal preocupação de Locke era “combinar uma
disciplina de trabalho severa e doutrinação religiosa” (Ibidem, p. 42). As crianças seriam o
principal alvo dessa ação que pretendia retirá-las do ócio e educá-las moralmente. Segundo
Mèszáros, Locke argumentava que
Outra vantagem de se levar as crianças a uma escola profissional é que, desta forma,
elas seriam obrigadas a ir à igreja todos os domingos, juntamente com os seus
professores ou professoras e teriam alguma compreensão da religião; ao passo que
agora, sendo criadas, em geral, no ócio e sem rédeas, elas são totalmente alheias
tanto à religião e à moralidade como o são para a diligência (LOCKE apud
MÉSZÁROS, p. 2008, p. 42).

Guardadas as devidas particularidades, nos séculos seguintes não só políticos ou
figuras importantes no cenário governamental estabeleceram o que destoava da normalidade
pretendida, mas também as incipientes teorias científicas colaboraram para esta conformação.
No início do século XX, no Brasil, as “verdades científicas” ocuparam os discursos de
juristas, filantropos, médicos, entre outros que lutavam para que as questões referentes ao
“menor” se tornassem objetos específicos de uma atenção especializada com sua
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normatização, uma vez que a criminalidade aumentava e o tratamento repressivo do Código
Penal de 189063 precisava ser revisto.
Durante a década de 1920, intensificaram-se as discussões sobre a infância dita
desviante no Brasil. Dentre elas, destacam-se as de cunho legislativo, principalmente com a
regulamentação da Assistência e Proteção aos Menores, com a criação do juizado de menores
do Distrito Federal em 1923. Este foi o primeiro decreto-lei brasileiro específico sobre a
infância abandonada e delinquente, dado que, anteriormente, as deliberações a esse respeito
restringiam-se aos artigos do Código Penal. Nesse período também houve a promulgação do
1º Código de Menores, elaborado por Mello Mattos, primeiro juiz de menores do Brasil, em
12 de outubro de 1927, que encampa a legislação anterior, acrescentando novas preocupações
com base na legislação europeia (SILVA, 2009).
O Código de Menores de 1927, também conhecido como Código Mello Mattos foi
instituído pelo Decreto 5.083, de 1º de dezembro de 1926. Em seu Art. 11 estabelecia que os
Estados e Municípios ficariam responsáveis por determinar as leis, através de regulamentos,
dos modos de organização e do serviço de vigilância, da inspeção médica, das atribuições dos
funcionários, entre outras determinações sobre a proteção dos “menores” (Ibidem, p. 173).
Dentro desse contexto, o presidente do Estado de Minas Gerais Antônio Carlos de
Andrada aprovou, em 03 de junho de 1927, o Regulamento da assistência e proteção a
menores abandonados e delinquentes em nível estadual, através do Decreto n. 7.680. De
acordo com o Secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais em 1927, José Bias Fortes,
nessa legislação o objetivo era evitar que os “menores de indole deffeituosa” engrossassem as
fileiras dos “delinquentes profissionais e dos pertubadores da paz e do progresso social”
(MINAS GERAIS, 1927, p. 1137 – Exposição de motivos para o Regulamento da assistência
e proteção a menores abandonados e delinquentes).
O Regulamento mineiro, que previa a assistência pública aos menores de qualquer
sexo, abandonado ou delinquente, foi assinado pelo Secretário dos Negócios da Segurança e
Assistência Pública do governo Antônio Carlos, José Francisco Bias Fortes. Para este, a
infância pobre deveria ser subtraída das influências em que foi criada, dando-lhe um ambiente
de família que ela nunca teve ou cedo perdeu. O Regulamento oficializa, ainda, a existência
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O chamado “Código Penal de 1890” foi promulgado pelo Decreto N. 847, de 11 de outubro de 1890, e
estabelecia a imputabilidade absoluta somente para menores de 9 anos de idade. Segundo Silva (2009, p. 3),
pelas disposições do Código Penal, a partir de nove anos a criança estava sujeita a sofrer processo criminal,
sendo a polícia a responsável por conter tal criminalidade, não havendo preocupação com a intervenção
educativa como forma de prevenção.
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de variadas “infâncias”, constituindo diversas identidades: “crianças abandonadas”,
“pervertidas”, “delinquentes” e “anormais”.
Segundo o Regulamento da assistência a menores abandonados e delinquentes, eram
considerados “abandonados” os menores de 18 anos, de ambos os sexos, que não tinham
habitação certa nem meios de subsistência por serem seus pais falecidos, desaparecidos ou
desconhecidos, ou, ainda, por não terem tutor ou pessoa sob cuja guarda podiam viver. No
entanto, o Regulamento considerava, também, como abandonados os menores cujos pais,
tutores ou responsáveis fossem, reconhecida e particularmente, cada qual “impossibilitado ou
incapaz de cumprir os seus deveres relativamente aos ditos menores”, ou, ainda, que
praticasse “actos contrários á moral e aos bons costumes” (MINAS GERAIS, 1927, p. 554 –
Regulamento da assistência a menores abandonados e delinquentes).
Também eram considerados “abandonados” os menores que se encontravam em
“estado habitual de vadiagem, mendicidade ou libertinagem” e os menores que fossem
“victimas de maus tratos physicos ou castigos imoderados”, os que fossem “privados
habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensáveis a saúde”, os empregados em
ocupações proibidas ou manifestamente contrárias à moral e aos bons costumes ou os que lhes
punham em risco a vida ou a saúde” ou, ainda, aqueles que fossem induzidos a gatunagem, a
mendicidade ou a libertinagem por seus pais ou responsáveis (Ibidem, p. 554-555).
Percebe-se que o Regulamento mineiro, ao definir o que seria o menor abandonado,
não se pautou, exclusivamente, pela inexistência de responsáveis por sua guarda, mas também
pela inexistência das condições morais na formação desse sujeito por seus progenitores ou
responsáveis. A importância da formação moral da infância era considerada, nos discursos da
época, um dos alicerces da nova nação que se queria formar, de sujeitos úteis e civilizados. A
legislação do período, ao encampar o discurso moral para a formação da infância, demonstra
o quão estratégico foi tal formação para a política governamental naquele momento.
Já os “menores pervertidos”, segundo o Regulamento, estariam subdivididos em três
grupos: os “vadios”, os “mendigos” e os “libertinos”. Tratava-se por “vadios” os menores que
viviam na casa dos pais ou de tutores, mas que se mostravam refratários a receber a instrução
ou a entregar-se ao trabalho “sério e útil, vagando habitualmente pelas ruas ou logradoures
publicos”. Já os “libertinos” seriam aqueles que, habitualmente, perseguiam ou convidavam
companheiros ou transeuntes à prática de atos obscenos, os que se entregavam à prostituição
ou os que frequentavam casas de tolerância para a prática de actos imorais. Por fim, os
“mendigos” seriam aqueles que, habitualmente, pediam esmolas para si ou para outras
pessoas, inclusive para seus próprios pais (Ibidem).
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Percebe-se que uma das caracterizações dadas aos menores vadios refere-se à sua
resistência à instrução, ou seja, à sua infrequência à escola, o que, na opinião de alguns
intelectuais da época, seria um dos motivos do aumento da criminalidade na infância.
Segundo o Regulamento, as medidas aplicáveis aos “menores abandonados” seriam a
sua apreensão e encaminhamento a um Abrigo de Menores ou a lugares que pudessem
promover “educação e vigilância” ou, ainda, entregá-los a pessoa idônea ou interná-los em
hospital, asilo, instituto de educação, oficina-escola de preservação ou de reforma. A
apreensão poderia ser feita por toda autoridade judicial, policial ou por qualquer pessoa que
encontrasse um menor abandonado. Antes de encaminhar o menor a qualquer processo de
guarda, o juiz ordenava que se fizesse o exame médico no mesmo, não especificado na
legislação.
O Regulamento contemplava ainda outros dois tipos de “menores”: os “delinquentes”
e os “anormais”. Considerava-se por “menores delinquentes” aqueles que, maiores de 14 anos
de idade, pudessem ser indiciados autores ou cúmplices de fato qualificado pela lei como
crime e contravenção. Já os “anormais” seriam todas aquelas crianças consideradas
“inferiores” e que, por isso, não podiam se adaptar ao meio social em que se destinavam a
viver. Deveriam ser assistidos com tratamento especial: os “anormaes por deficit physico”, os
“anormaes por deficit sensorial”, por “deficit intellectual” e os “por deficit das faculdades
affectivas” (MINAS GERAIS, 1927, p. 556 – Regulamento da assistência e proteção a
menores abandonados e delinquentes).
Aos “delinquentes” (autores ou cúmplices de crimes) menores de 14 anos, não era
imputado processo penal de espécie alguma, cabendo às autoridades policiais apenas redigir
por escrito o “facto punível e seus agentes, o estado physico, mental e moral do menor e a
situação social, moral e econômica dos paes, ou tutor ou pessoa em cuja guarda vivam”. Se o
delinquente fosse abandonado, pervertido ou estivesse em risco de o ser, o juiz promoveria
sua colocação em asilo, casa de educação, escola de preservação ou o confiaria a uma pessoa
idônea por todo o tempo necessário a sua educação, contanto que não ultrapassasse a idade
dos 21 anos. Se não fosse abandonado nem pervertido, o infrator poderia ficar com seus pais
ou responsáveis. Aos menores delinquentes que contavam com mais de 14 e menos de 18
anos não era previsto inquérito policial, mas havia também a averiguação de suas condições
sociais e econômicas assim como as condições morais paternas e as condições física, mental e
moral do menor, a partir do que era proferido no encaminhamento adequado pelo juiz: “caso
sofra de qualquer forma de alienação ou deficiência mental, for epileptico, surdo-mudo, cego,
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ou, por seu estado de saude, precisar de cuidados especiais”, não especificados na legislação
(Ibidem, p. 560-561).
Pode-se perceber, nesse momento, que a ideia de delinquencia do menor, em Minas
Gerais, esteve associada a duas causas: a sua má formação, tanto no aspecto físico quanto no
mental; e aos fatores sociais e econômicos, como a pouca estrutura familiar para a educação e
a formação moral da criança. Assim, percebe-se que a família era responsabilizada não
somente pelo abandono, mas também pela delinquência de um filho menor.
Os estabelecimentos de assistência à infância seriam os abrigos de menores, as escolas
de preservação, as escolas de reforma e as escolas para anormais. De acordo com o
Regulamento, o abrigo de menores, “estabelecimento de assistência puramente policial”,
recolheria os menores de ambos os sexos menores de 18 e maiores de 7 anos de idade que
fossem encontrados em estado de abandono. Os menores do sexo masculino, durante sua
permanência no estabelecimento, realizariam trabalhos de jardinagem, horticultura e
frequentariam uma classe do ensino primário. Às meninas eram designados os serviços
domésticos e também o ensino primário. Cada aluno teria uma ficha médica individual, não
especificada no regulamento.
As escolas de preservação eram destinadas a recolher e cuidar dos menores
desprovidos de assistência e tratá-los preventivamente, dando-lhes educação moral, religiosa,
física, intelectual e profissional. A instrução que seria ministrada nesses estabelecimentos
deveria buscar integrar o menor à sociedade. Seriam admitidos nas escolas de preservação os
órfãos desvalidos e os meninos desassistidos cujos progenitores tivessem sido privados do
pátrio poder ou cujos pais, pela situação socioeconômica ou mesmo moral, não pudessem
cuidar da educação dos filhos. Nesses estabelecimentos, o desenvolvimento físico do aluno
deveria ser garantido por uma alimentação sadia, por uma higiene individual e domiciliar,
pelo trabalho metódico no campo e nas oficinas, pelos jogos esportivos, pela natação e pelas
excursões realizadas “a pé”. A educação moral seria ensinada pelo exemplo dado pelos
docentes em suas práticas habituais de verdade e lealdade, do sentimento de dignidade, de
autonomia, de responsabilidade e altruísmo, de aversão aos vícios e aos maus costumes. O
ensino religioso também fazia parte da formação moral dos alunos; era realizado por um
pároco, sendo, ainda, autorizado ao “menor” sua frequência à igreja e suas confissões, desde
que acompanhado por um funcionário da escola. Os ideais nacionalistas também deveriam
estar presentes nesses estabelecimentos. Estes se fizeram, principalmente, através da educação
cívica, que deveria despertar e arraigar nos alunos o amor à Pátria e à República. A educação
intelectual consistiria no ensino da leitura, da escrita, da Língua Pátria, Aritmética, Geografia,
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História do Brasil, História Natural, desenho figurado, desenho geométrico e noções de
Química, Física e Higiene. Quanto à educação profissional, esta consistiria no ensino da
agricultura e de um ofício, sendo aquele obrigatório e este facultativo. O ensino de um oficio
seria ministrado de acordo com a escolha do aluno, pela vocação manifestada por ele.
As escolas de reforma64, destinadas aos menores e aos delinquentes, eram reservadas
aos menores de 18 e maiores de 8 anos de idade. O principal objetivo das escolas de reforma
era o de regenerar os menores nelas internados. A estes a escola daria a educação cívica,
moral, física, religiosa, intelectual e profissional. A educação moral seria dada através da
“moral prática”, abrangendo todos os deveres do homem para consigo e para com a sociedade
e pelo ensino religioso. O ensino cívico se daria por meio do conhecimento da história pátria,
pelos cantos patrióticos e pelas comemorações festivas das datas nacionais. A educação
intelectual constaria do ensino da leitura, escrita, linguagem, Geografia, Aritmética,
Geometria, História do Brasil, História Natural, desenho figurado, desenho geométrico e
noções de ciências físicas e naturais e Higiene (Ibidem).
Já os “asylos para menores” seriam destinados aos epiléticos, loucos, cegos, surdos e
mudos, todos considerados anormais pelo discurso legal da época. Nesses estabelecimentos,
os menores receberiam educação física, moral, cívica, intelectual, artística e profissional,
sendo que seu ingresso se daria mediante apresentação, pelos pais ou responsáveis, de
atestado médico que comprovasse a deficiência daquele menor. Seriam aceitos, em tais asilos,
os maiores de 7 e os menores de 14 anos de idade (Ibidem, p. 602).
Diferentemente do gesto de exclusão e expulsão relatado por Foucault em História da
Loucura e o de correção violenta cometido por Locke no século XVII, o Regulamento da
assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes ao delimitar meticulosamente
espaços e ações para um menor que guardava diferentes definições: delinquente, anormal,
abandonado, pervertido etc., atuou na inclusão desse menor, mesmo que em espaços
determinados, o que sugere uma também exclusão deste de outros espaços da sociedade
considerados mais nobres. Essa suposta inclusão, que ao mesmo tempo excluía este menor,
tinha como principal objetivo seu controle e vigilância na busca por uma suposta prevenção
de atos contrários à normalidade estabelecida para a sociedade. Para auxiliar nessa prevenção,
o trabalho fez parte do currículo dos estabelecimentos de assistência para menores em Minas
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Uma das escolas de reforma para menores delinquentes, em Minas Gerais, regida pelo Regulamento de 1927,
foi a “Escola Alfredo Pinto”, situada na cidade de Belo Horizonte. Sobre esta escola ver os estudos de Wesleÿ
Silva, Por uma história sócio-cultural do abandono e da delinquência de menores em Belo Horizonte (19211941), (2007); e de Marco Antônio Souza, A economia da caridade: estratégias assistenciais e filantropia em
Belo Horizonte, (2004).
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Gerais. O trabalho foi utilizado como o principal dispositivo capaz de eliminar o que era
considerado a fonte geradora de todos os maus atos praticados pelos menores, a ociosidade.
O trabalho, como parte integrante do currículo das escolas de “guarda” desses
menores, principalmente com a possibilidade de escolha de um ofício por estes, já se
aproxima dos exemplos relatados por Foucault e por Mészáros, quando apresenta indícios da
tentativa de tornar a pobreza favorável, “fixando-a ao aparelho de produção” para transformála em mão de obra útil e, assim, “aliviar seu peso para o resto da sociedade” (FOUCAULT,
1979, p. 196).
Ainda sobre as especificações do Regulamento da assistência e proteção a menores
abandonados e delinquentes em Minas Gerais, percebe-se que a idade cronológica foi fator
estrutural na elaboração deste, mas também de outros regulamentos sobre a infância como,
por exemplo, o Código de Menores Federal, de 1926, e o próprio Código Penal, de 1890.
Assim, embora o conceito de menoridade e maioridade varie conforme o tempo e o espaço
(LONDOÑO, 1996), sempre foi dada importância à idade como fundamento para atenuar uma
pena de um indivíduo mais jovem. Essa preocupação com a idade poderia estar relacionada à
questão do discernimento da criança perante seus atos, mas também aos interesses
direcionados a uma fase da vida que, colocada em uma “instituição de sequestro”, seria mais
facilmente disciplinada para a produção de “corpos dóceis” para a sociedade (FOUCAULT,
1994).
Apesar da forte presença da legislação na educação mineira, o que eleva o discurso
legal a uma condição central nos debates sobre a escolarização da infância, o Regulamento da
assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes, ao trazer uma nova proposta
de escolarização, principalmente para a infância pobre, não foi publicado nem discutido pela
Revista do Ensino de Minas Gerais. Tal condição pode estar associada ao fato de os números
da Revista do Ensino de 1927 terem sido direcionadas ao I Congresso de Instrução Primária
realizado em Minas Gerais, em maio daquele ano, e às comemorações do centenário do
Ensino Primário no Brasil, ocorridas em outubro. Os cinco números publicados nesse ano
traziam informações sobre a instalação do congresso, suas sessões, seus participantes ilustres,
as teses apresentadas, os eventos comemorativos promovidos pelas escolas, como desfiles e
homenagens aos congressistas e governantes mineiros como Antônio Carlos de Andrada e
Francisco Campos. Também foram divulgados na Revista textos com estatísticas sobre o
crescimento dos níveis de educação em Minas, assim como a publicação de fotos de grupos
escolares e suas instalações médicas consideradas modelos, além de diversos textos
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comparando o novo momento educativo com a escola antiga, já considerada como um
passado no qual não se poderia projetar o futuro da escola mineira.
Tendo em vista esse contexto, é possível conjecturar que seria dispensável à Revista
do Ensino tratar da educação de uma infância pobre, desvalida, criminosa, nesse ano, posto
que a criação do Regulamento já estaria abordando suficientemente o assunto. Pode-se
relacionar tal fato à incompatibilidade em associar uma Revista, criada essencialmente para
formar professores dentro das inovações pedagógicas aceitas e adequadas pelo governo do
Estado, a um Regulamento que versava sobre uma infância “abandonada”, “pervertida”,
“vadia”, “mendiga”, “libertina”, “delinquente”, “anormal”. Outro fato a ser lembrado é que o
Regulamento, apesar de evidenciar a importância da educação para os “menores” e criar
estabelecimentos específicos para tal, partiu, unicamente, da Secretaria de Segurança do
Estado de Minas Gerais.
Quanto à promulgação do Regulamento em questão, percebe-se que ela se fez no
sentido tanto de responder aos temores da “alta sociedade” relativamente ao aumento da
criminalidade infantil quanto, supostamente, para proteger a própria criança, partindo da ideia
de “salvar a criança para se salvar o Brasil”. A partir das medidas propostas pelo
Regulamento, identifica-se um maior controle sobre uma determinada infância, a pobre,
potencialmente perigosa, diferente do que deveria ser a infância. Assim, percebe-se que a
categoria “menor”, utilizada no Regulamento da assistência a menores abandonados e
delinquentes, passa, em grande parte, a referenciar a infância pobre, pois foi essa a infância
mais vulnerável ao processo de criminalização.
Na busca de uma possível prevenção ou, na falha dessa, de uma correção para a
infância pobre, o Estado de Minas Gerais buscou reorganizar e regular a pobreza, que poderia
perturbar o espaço social. Nesse processo, foram heterogêneos os dispositivos adotados pelo
governo mineiro para o controle dessa infância pobre. Passa-se pelos discursos civilizatórios,
pela obrigatoriedade escolar, pela legislação, mas também por outros mecanismos, como a
imprensa, que se apresentava como dispositivo eficiente para os propósitos de disseminação
de uma educação que se queria dar à infância.
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2.5 – A Revista do Ensino como um “dispositivo de poder” na disseminação de
“tecnologias de poder” para a escolarização da infância pobre

Colaborando para efetivar os novos ideais em voga na década de 1920, entre eles o da
escolarização da infância pobre, a Revista do Ensino voltou a circular no cenário mineiro em
1925, trazendo os mais variados discursos sobre a educação da “infância desvalida” no estado.
Direcionada prioritariamente aos professores, mas também a diretores e demais
funcionários da rede pública de ensino de Minas Gerais, a Revista divulgava diversificados
discursos sobre a educação. Tais discursos eram veiculados através de artigos, poemas,
avisos, conferências, leis, publicação de manifestações políticas, capítulos de livros nacionais,
estrangeiros e adaptados, entre outros. Traziam ainda em seu bojo ideais, prescrições e ações
para a educação das “infâncias” mineiras, entre elas, a pobre.
Sendo um impresso oficial do governo de Minas Gerais, a Revista do Ensino propagou
temas de interesse não somente educacionais mas também políticos. A Revista era utilizada
como um canal de divulgação e orientação dos profissionais do ensino sobre as novas
políticas educacionais propostas pelo governo, tendo em vista a integração de Minas Gerais
ao processo de modernização brasileira na década de 1920 (BICCAS, 2008). Nesse sentido, a
Revista do Ensino pode ser analisada enquanto um “dispositivo de poder” do estado mineiro
na difusão de “tecnologias de poder” de variados discursos que objetivavam, entre outras,
uma homogeneidade da reação social.
Os conceitos de “dispositivo de poder” (FOUCAULT, 1979 e 1988) e de “tecnologia
de poder” (FOUCAULT, 2001) parecem ser centrais na compreensão da Revista do Ensino. O
primeiro remete a um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, leis, enfim,
um tipo de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função principal
responder a uma determinada urgência. Para Foucault, “o dispositivo tem, portanto, uma
função estratégica dominante” (FOUCAULT, 1979, p. 244). Já o segundo conceito remete às
formas de poder que são transferidas por tais dispositivos e que determinam a conduta dos
indivíduos. Assim, pode-se pensar a Revista do Ensino enquanto um “dispositivo de poder”
utilizado pelo Estado mineiro na tentativa de imposição de saberes através de “tecnologias de
poder”65 difundidos pelos variados discursos que o periódico veiculava. As “tecnologias de
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Ou ainda, mais especificamente, de “tecnologias positivas” de poder (o grifo é meu). Foucault assevera que o
poder não é apenas repressor, ou seja, não age somente de forma coercitiva e negativa. Para Foucault, o poder
também pode ser positivo a partir do momento em que produz efeitos positivos (Foucault, 1979).
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poder” contidas na Revista tinham como função direcionar e homogeneizar a atuação de
profissionais da rede de ensino para a formação das “infâncias” mineiras de acordo com os
ideais em voga naquele momento e pretendidos pelo Estado mineiro.
Michel Foucault, no curso ministrado no Collège de France nos anos de 1974-1975 e
publicado no Brasil em livro em 2001 com o título Os Anormais, analisa a genealogia do
discurso médico – aliás, discurso médico-jurídico – na França em meados do século XIX, em
sua pretensão de normalizar a sociedade (FOUCAULT, 2001). Foucault não intenta realizar
uma análise institucionalista ou ideológica, mas procura identificar as “tecnologias de poder”
que utilizam esses discursos e tentam fazê-los funcionar (ABREU JR., GUIMARÃES e
CARVALHO, 2009).
No Brasil, a partir do momento em que as contradições sociais ficaram mais acirradas
e complexas durante a Primeira República, ameaçando assim o projeto republicano de um
novo homem para uma nova sociedade, a Revista do Ensino ressurge em Minas Gerais
trazendo “tecnologias de poder”, não no sentido de excluir66, como Foucault relata no
exemplo dado sobre a exclusão dos leprosos no seu livro Os Anormais:
A exclusão da lepra era uma prática social que comportava primeiro uma divisão
rigorosa, um distanciamento, uma regra de não-contato entre um individuo (ou um
grupo de indivíduos) e outro. Era, de um lado, a rejeição desses indivíduos num
mundo exterior, confuso, fora dos muros da cidade, fora dos limites da comunidade
(FOUCAULT, 2001, p. 54)

A Revista do Ensino surgiria trazendo “tecnologias de poder” que incluiria67, como no
exemplo da “inclusão dos pestilentos”, também relatado por Foucault:
A cidade em estado de peste (...) era dividida em distritos, os distritos eram
divididos em quarteirões, e então nesses bairros eram isoladas as ruas e havia em
cada rua vigias, em cada quarteirão inspetores, em cada distrito responsáveis por
eles e na cidade mesmo seja um governador nomeado para tanto, seja escabinos que,
no momento da peste, receberam um suplemento de poder. Portanto, análise do
território em seus elementos mais pormenorizados; organização desse território
assim assinalado, de um poder contínuo (FOUCAULT, 2001, p. 56).

Foucault chama ainda a atenção para a organização absolutamente oposta das duas
práticas. Não se trata de uma exclusão, trata-se de uma quarentena. Não se trata de expulsar,
trata-se, ao contrário, de estabelecer, de fixar, de atribuir um lugar, de definir presenças, e
presenças controladas. Não rejeição, mas inclusão, e uma inclusão para controle. Segundo
Foucault, enquanto a lepra pedia distância, a peste implicava uma espécie de aproximação
66
67

O grifo é meu.
O grifo é meu.
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cada vez mais sutil do poder aos indivíduos, uma observação cada vez mais constante, cada
vez mais insistente, cada vez mais individualizada. Não se trata de uma marcação definitiva
de uma parte da população, “trata-se do exame perpétuo de um campo de regularidade, no
interior do qual vai se avaliar sem cessar cada indivíduo” para saber se está conforme a regra,
a norma de saúde que é definida para essa parte da população (FOUCAULT, 2001, p. 58).
Foucault chama a atenção para o fato de que a substituição do modelo da lepra pelo
modelo da peste corresponde a um processo histórico importantíssimo, a que ele chamou de
“invenção das tecnologias positivas de poder”:
A reação a lepra é uma reação negativa; é uma reação de rejeição, de exclusão etc. A
reação à peste é uma reação positiva; é uma reação de inclusão, de observação, de
formação de saber, de multiplicação dos efeitos de poder a partir do acúmulo da
observação e do saber. Passou-se de uma tecnologia do poder que expulsa, que
exclui, que bane, que marginaliza, que reprime, a um poder que é enfim um poder
positivo, um poder que fabrica, um poder que observa, um poder que sabe e um
poder que se multiplica a partir de seus próprios efeitos (FOUCAULT, 2001, p. 5960).

Para Foucault, a peste substitui a lepra como modelo de controle político, e essa é uma
das grandes invenções do século XVIII (Ibidem, p. 59).
Eu diria que a Idade Clássica costuma ser louvada por ter sabido inventar uma massa
considerável de técnicas científicas e industriais, (...) de governo; elaborou aparelhos
administrativos, instituições políticas. Tudo isso é verdade. Mas, (...) a Idade
Clássica também inventou técnicas de poder tais, que o poder não age por
arrecadação, mas por produção e maximização da produção. Um poder que não age
por exclusão, mas sim por inclusão densa e analítica dos elementos. Um poder que
não age pela separação em grandes massas confusas, mas por distribuição de acordo
com individualidade diferenciais. Um poder que não é ligado ao desconhecimento,
mas, ao contrário, a toda uma série de mecanismos que asseguram a formação, o
investimento, a acumulação, o crescimento do saber. (...). A Idade Clássica,
portanto, elaborou o que podemos chamar de uma “arte de governar”, precisamente
no sentido em que se entendia, nessa época, o “governo” das crianças, o “governo”
dos loucos, o “governo” dos pobres e, logo depois, o “governo” dos operários
(Ibidem, p. 60).

Com a ajuda das ferramentas de análise foucaultianas, é possível perceber que, embora
a pobreza conduzisse a uma exclusão social, esta não se fez em relação à infância. Através da
Revista do Ensino é possível constatar a presença de variadas “tecnologias de poder” a serem
transmitidas aos educadores que, devidamente esclarecidos, atuariam na educação de uma
infância que se queria fabricar, observar e controlar através de um poder contínuo. Essas
“tecnologias de poder” aparecem na Revista do Ensino através, por exemplo, da publicação de
testes de medições de inteligência de alunos nas escolas mineiras, ou seja, de como os
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professores poderiam aplicar essa tecnologia em sua prática docente para a homogeneização
das classes escolares.
Sobre o desejo de homogeneização contido na Revista do Ensino é possível perceber
que este se expandia para outras esferas como, por exemplo, na prática docente em Minas
Gerais. Depois de ser relançada, a Revista do Ensino, no seu primeiro número, em 8 de Março
de 1925, traz em sua primeira página o Regulamento que (re) criou o impresso pedagógico
mais representativo na história de Minas Gerais,
Art. 479. A Directoria da Instrucção publicará, mensalmente, a Revista do Ensino,
destinada a orientar, estimular e informar os funccionarios do ensino e os
particulares interessados em assumptos com este relacionados.
Art. 480. A Revista do Ensino deverá constar:
1° de uma parte doutrinária destinada:
a) dirigir o professorado publico do Estado, harmonizando seus esforços;
b) pô-lo ao corrente da evolução do ensino primário em todos os seus aspectos;
c) publicar-lhe os trabalhos ou extractos, destes, quando de evidente interesse
didactico;
2° de uma parte noticiosa destinada a publicar:
a) factos e occurrencias locaes, nacionaes e extrangeiras, que possam orientar os
funccionarios do ensino;
b) dados estatísticos relativos a instrucção;
c) actos officiais que interesse aos funccionarios do ensino conhecer.
Art. 481. A parte doutrinaria deverá limitar-se á publicação de pequenos trabalhos
de interesse immediato, resumos de obras e de artigos extrahidos de revistas
congeneres, nacionaes ou extrangeiras.
Art. 482. Os trabalhos de collaboração dos funccionarios do ensino, quando
contiverem materia relevante, serão publicados na integra, ou em resumo, segundo o
maior ou menor merecimento delles.
Art. 843. O Director da Instrucção fará publicar, sempre que julgar conveniente, na
integra, os relatorios dos inspetores technicos regionaes.
Art. 484. A Revista do Ensino será dirigida pelo Director da Instrucção, que
acolherá, dentre os funccionarios do ensino de maior merecimento, um auxiliar para
encarregar-se da redação da mesma.
Art. 485. A Directoria da Instrucção porá á disposição da Revista do Ensino um
amanuense e um auxiliar, para os serviços de revisão de provas, escripturação e
expediente.
Art. 486. Emquanto se não organizar definitivamente a Revista do Ensino, as
materias constitutivas da mesma irão sendo publicadas, em supplemento, no Órgão
Official dos Poderes do Estado (REGULAMENTO DA REVISTA DO ENSINO.
Revista do Ensino n.1, março de 1925, p. 1).

Percebe-se que as disposições regulamentares sobre a Revista do Ensino, expostas no
seu primeiro número definem, com clareza, a natureza desse impresso pedagógico. O caráter
doutrinário contido na Revista do Ensino expõe de forma evidente o desejo de
homogeneização do ensino na rede de escolas públicas de Minas Gerais, tendo em vista as
novas orientações pedagógicas trazidas, principalmente, pelo movimento da escola nova. Tal
afirmativa pode ser exemplificada no Artigo 480, na letra “a” do regulamento da Revista em
que a palavra “harmonizando”, ao que parece, poderia até ser substituída por
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“homogeneizando”:

“dirigir

o

professorado

publico

do

Estado,

harmonizando

(homogeneizando) seus esforços”.
Além do material “doutrinário” que seria publicado pela Revista, como os “trabalhos
de interesse imediato”, resumos de obras e de artigos extraídos de revistas do mesmo gênero
tanto nacionais quanto estrangeiras, o regulamento da Revista do Ensino solicitava, ainda,
colaboradores que trouxessem artigos assinados para serem publicados, desde que avaliados
antecipadamente pela Diretoria da Instrução, o que sugere também um controle de tais
publicações para que estas não fugissem dos modelos determinados previamente pelo
regulamento da Revista.
A Revista do Ensino, creada pelo Regulamento do Ensino em vigor, é destinada,
conforme o Art. 479, do referido Regulamento, a orientar estimular e informar os
funcionários do ensino e os particulares interessados no assumpto. É ella dedicada e
dirigida sobretudo, ao corpo dirigente do ensino publico do Estado, ficando os
professores, directores de grupos e inspectores convidados a enviarem, quando
possível, uma collaboração, de real interesse didactico, histórico ou mesmo
litterario, com valor educativo, comtanto que seja substanciosa e digna de
publicação (AVISOS. Revista do Ensino n 1, 8 de março de 1925, p. 48).

Era solicitado, também, que os números da Revista, inicialmente publicados como
suplemento do Jornal Minas Gerais68, que se encontrava em folheto separado, fossem
guardados pelos professores para futura “encadernação”. Tal solicitação demonstra o desejo
do Estado de que este impresso fosse uma obra de consulta permanente pelos profissionais da
educação, estabelecendo a conduta destes de acordo com os ideais educacionais publicados
pelo periódico. Neste contexto, o Estado utilizava-se de diversos dispositivos para garantir
que os professores fizessem uso constante do impresso. Para a fiscalização dessa conduta, os
inspetores regionais de ensino foram mobilizados:
Sendo, pois um trabalho de leitura necessária e vantajosa para todo o professorado
do Estado, e, contendo sempre os avisos da administração a respeito do ensino e seu
melhoramento, a Secretaria recommenda aos directores e grupos assim como nas
escolas, não deixem faltar nunca os números da Revista, de tal modo que elles
estejam sempre á mão para consultas ou leituras. Os srs. Inpectores regionaes, cada
vez que entrarem no estabelecimento para sua visita fiscalizadora, terão o cuidado
primeiro de verificar si esta recommendação esta sendo cumprida, si a Revista do
Ensino, esta realmente na casa a disposição dos funcionários que tem necessidade de
vê-la e consulta-la (A REVISTA DO ENSINO NAS ESCOLAS E GRUPOS.
Revista do Ensino n. 6, agosto de 1925, p. 206).

68

De acordo com Biccas (2008), no seu primeiro ano de existência, 1925, a Revista do Ensino circulou como
anexo do Jornal Minas Gerais, órgão oficial do Estado, que era distribuído a diferentes instituições públicas e
para seus assinantes. A autora informa ainda que a distribuição da Revista era gratuita às escolas públicas do
Estado, sendo que as escolas particulares e demais público tiveram acesso, da mesma forma, por meio de
assinatura.
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Vê-se que a Secretaria do Interior de Minas Gerais, através da própria Revista do
Ensino, determinava que se garantisse não somente a presença desta nas escolas públicas
mineiras mas também a sua leitura. Para isso, atribuía a outras instâncias e indivíduos o poder
de fiscalizar, de vigiar e até mesmo de punir a quem não os cumprisse. Nesse contexto,
percebe-se, a partir das considerações de Foucault, que o poder não esteve centrado em um
único lugar como, por exemplo, no Estado, mas se exerceu em níveis variados e em pontos
diferentes na educação em Minas Gerais na década de 1920. Da mesma forma que o governo,
cada escola, no dia a dia, também exerceria sua própria parcela microfísica do poder
(FOUCAULT, 1979)69.
O fato de publicar periodicamente, na “Parte official” da Revista, uma lista de
professores elogiados e suas respectivas escolas de atuação, pode ser considerado um ato de
punição para aquele professor que não se mostrava suficientemente instruído pela leitura da
Revista do Ensino e, consequentemente, não teria seu trabalho reconhecido pelo periódico.
Quanto aos sujeitos aos quais a Revista do Ensino direcionava suas “tecnologias de
poder”, entre eles os professores e as “infâncias” que iriam formar, pode-se dizer que tais
sujeitos não estavam somente dentro das instituições escolares, mas também fora dela, na
famílias e nas comunidades. Esses indivíduos fizeram parte de um sistema de poderes que
ultrapassou os muros da escola e determinava, entre outras, sua conduta moral e higiênica.
Nesse sentido, pode-se observar que os discursos moral, médico e da Psicologia veiculados
pela Revista do Ensino foram direcionados não apenas para o corpo individualizado da
infância pobre, mas para vários: corpos anônimos de seus pais/mães, corpo familiar e, por
fim, o corpo social no qual estava inserida.
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“Para utilizar uma imagem espacial, à visão descendente clássica, Foucault opõe uma visão ascendente, o
poder visto, em primeiro lugar, desde suas extremidades, desde baixo. Não como algo que se possui, mas como
algo que se exerce” (CASTRO, 2009, p. 325).

85
Maria

CAPÍTULO III – OS DISCURSOS MORAL, MÉDICO E DA PSICOLOGIA

Variados foram os discursos direcionados para a escolarização da infância pobre e
veiculados pela Revista do Ensino no período de 1925 a 1930.
Parte deles já foi tratada no capítulo anterior desta dissertação. São discursos jurídicos,
mormente os que versaram sobre a questão da obrigatoriedade escolar e da criminalidade da
infância pobre; são discursos políticos, que propunham, entre outras, formas de civilizar a
sociedade através da escolarização dessa infância; discursos assistencialistas, pelos quais
instituições de ajuda ao aluno como, por exemplo, a caixa escolar, foram criadas como
recursos possíveis para manter a frequência do aluno pobre na escola. No entanto, três
discursos presentes na Revista do Ensino se destacaram no tocante à questão da educação dos
menos favorecidos: o discurso moral, o discurso médico e o discurso da Psicologia.
O destaque dado aos três discursos se deve, conforme evidenciado no Capítulo I, à
recorrência deles ao longo das 889 publicações do referido periódico no período de 1925 a
1930. Esses foram os discursos mais presentes na Revista do Ensino não somente em relação
à questão da educação da infância pobre mineira, mas também em relação a outros sujeitos e
saberes da educação daquele momento como, por exemplo, na atuação dos professores, nos
métodos de ensino e na organização do meio escolar70.
Contudo, para se analisar esses três discursos e suas relações com a infância pobre,
torna-se necessário, primeiramente, apresentá-los em sua totalidade na Revista do Ensino e no
contexto da educação mineira e brasileira da época. Dessa forma, parte-se do pressuposto de
que, ao levantar a totalidade dos discursos moral, médico e da Psicologia na Revista do
Ensino entre os anos de 1925 e 1930, pode-se entender melhor o contexto que fundamentou a
forte influência de tais manifestações na educação da infância pobre mineira.
Partindo-se dos 284 textos da Revista do Ensino que continham um ou mais dos três
discursos investigados (moral, médico e da Psicologia), chegou-se à quantidade de
veiculações que cada discurso teve nos seis anos em tela nesta pesquisa, conforme ilustra o
Gráfico I.

70

Para os professores, o discurso moral veiculado pela Revista do Ensino prescrevia sua conduta na sociedade,
que deveria ser exemplar e condizente com sua atuação. Já o discurso médico determinava, entre outros,
procedimentos de higiene a serem praticados no ambiente escolar e também fora deste. E, por fim, o discurso da
psicologia atuava na inserção de novos procedimentos nos processos de ensino e aprendizagem como, por
exemplo, os diversos testes criados e aplicados nos alunos, o que influenciou diretamente na prática dos
professores e na organização do meio escolar.
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Gráfico I – Número de veiculações dos discursos moral, médico e da Psicologia na Revista do Ensino
(1925-1930)

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM.

De acordo com o gráfico acima, o discurso moral foi o que ocorreu com mais
incidência nas páginas da Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930, somando o total de
149 (37,4%) veiculações nos textos catalogados no banco de dados. Em seguida, o discurso
médico, que apresenta um total de 136 (34,1%) veiculações em textos na Revista do Ensino,
seguido pelo discurso da Psicologia, que teve 113 (28,3%).
A maior recorrência do discurso moral na Revista do Ensino pode estar associada a
fatores políticos e religiosos que ocorreram não somente no estado mineiro mas em todo o
Brasil. A forte influência da Igreja Católica na política educacional do País foi uma das
grandes responsáveis pela presença maciça do discurso moral nas escolas. Das alianças, mas
também rupturas, entre Estado e Igreja, emergiram dois tipos de discurso moral: o moral
religioso e o moral leigo. Este último, de influência médica, é um exemplo das aproximações,
mas também dos afastamentos entre os três discursos investigados no cenário educacional do
período. Cada discurso, com maior ou menor intensidade, se fez atuante nas instituições
escolares assim como na política educacional do País, de Minas Gerais e na Revista do
Ensino, como se verá a seguir.
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3.1 – O discurso moral na educação: entre a religiosidade e a laicidade

Como mencionado no Capítulo II, a associação entre moral e civilidade foi uma
constante nos projetos civilizatórios do Brasil que, por sua vez, buscava consonância com
outros países, principalmente os europeus. Tal acontecimento se dava em um período
histórico em que se reconhecia que a moral poderia fixar, entre outros valores, o que era o
bem e o mal, o certo e o errado, como aqueles universalmente válidos para o melhor convívio
entre as pessoas.
Nem sempre o menino sabe distinguir o bem do mal; elle não se basta a si próprio,
não é capaz de conduzir-se por sua propria conta, sem graves riscos. Está, pois, na
obrigação de respeitar os homens de experiencia que o educam e obedecer ás
prescripções de uma lei moral previamente estatuída (GÉRAULD, J. Instrucção
moral e civica. Revista do Ensino n. 29, janeiro de 1929, p. 25).

Segundo Foucault, “por moral entende-se um conjunto de valores e regras de ação
propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos,
como podem ser a família, as instituições educativas, as Igrejas, os sistemas de leis”, ou seja,
de prescrições do código moral. (FOUCAULT, 1984, p. 26). Tais valores, individuais ou
coletivos, são considerados norteadores das relações sociais e da conduta dos homens, isto é,
valores ou costumes autorizados e recomendados para o bom relacionamento com o outro.
Contudo, Foucault alerta que por moral “entende-se igualmente o comportamento real dos
indivíduos em relação às regras e valores que lhes são propostos” (Ibidem, p. 26). Assim, para
o filósofo, é preciso perceber não somente o que é recomendável, prescrito aos indivíduos,
mas também o que é acatado e realizado por eles, seu grau de conformidade ou de divergência
ao código estabelecido, o que definiria, então, sua conduta moral, marcada principalmente
pelas diferenças.
Também marcado pelas diferenças, o discurso moral na Revista do Ensino de Minas
Gerais se apresentava, conforme já dito, de duas formas: o discurso moral religioso e o
discurso moral leigo71. Essas duas categorias do discurso moral não estão explícitas nas
páginas do referido periódico, mas ao longo das leituras realizadas e das análises
empreendidas, foi possível apreender essas duas vertentes do discurso moral sobre a educação
das “infâncias” mineiras entre os anos de 1925 e 1930.
71

Os termos “moral religiosa” e “moral leiga” foram utilizados nas próprias publicações da Revista do Ensino
para diferenciar uma moral baseada nos preceitos religiosos de outra, que teria como base os conhecimentos
científicos.
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O discurso moral presente na Revista do Ensino foi, quase que predominantemente,
de origem religiosa, especificamente católica. Esta prevalência pode ser explicada pela forte
influência, ao longo da história, exercida pela Igreja Católica nas decisões políticas e
educacionais do estado brasileiro, principalmente em Minas Gerais.
Desde a Colônia, a moral cristã foi trazida ao Brasil através das intervenções dos
padres jesuítas. Estes eram considerados os “principais agentes educativos de todo o Reino”
até a sua expulsão, ocorrida em 1759, pelo Marquês de Pombal, que declarou ser do Império a
responsabilidade pela educação (MORAIS, 2009). No entanto, isso não significou nem a
extinção do ensino jesuítico, pois os religiosos continuaram atuando como professores, nem o
desaparecimento do ensino moral, visto que ele permaneceu privilegiado nas ações dos padres
educadores.
No Império, o enlace entre Estado e Igreja Católica era grande, o que implicou o
pagamento de ordenados de religiosos, sua contratação, construção de templos, imposição do
ensino religioso nas escolas, entre outras medidas. A Igreja se organizou “por dentro” do
aparelho de Estado, marcando uma relação de mútua cumplicidade (GONDRA, 2009, p. 54).
Nesse contexto, não foi por acaso que a Constituição de 1824 tenha sido feita “em nome da
Santíssima Trindade”.
Ainda no Império, a Igreja Católica esteve presente na primeira lei geral de instrução
primária válida para todo o território brasileiro72, do ano de 1827. Dentre outros aspectos, tal
lei determinava a criação de escolas de primeiras letras onde os professores ensinariam a ler, a
escrever, as quatro operações de aritmética, os princípios da moral cristã e da doutrina da
Religião Católica, Apostólica, Romana.
Vale ponderar que, apesar de a Igreja Católica ter mantido o domínio, junto ao Estado
brasileiro, sobre a educação nas escolas públicas, outras iniciativas formais e não formais
foram desenvolvidas entre vários grupos religiosos no sentido de preservar suas crenças e
poderes, o que vale para católicos e suas diferentes ordens, mas também para religiões
protestantes, espíritas, afro-brasileiras, indígenas, orientais e do mundo árabe (GONDRA,
2009, p. 55).
Com a Proclamação da República (1889), a aliança entre Estado e Igreja Católica foi
abalada. A Constituição de 1891 determinava a autonomia política do Estado, dando a este
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Tal lei mandava criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do
Império e determinava que todas as escolas fossem de ensino mútuo nas capitais das províncias e também nas
cidades, vilas e lugares populosos (JINGENZI, 2002).
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caráter laico em suas ações, que deveriam estar desprendidas dos interesses de qualquer
religião, embora aceitasse a sua existência.
Tal medida, porém, não inibiu a participação da igreja Católica principalmente no que
diz respeito à educação pública no País. Nesse sentido, uma das maiores reivindicações da
Igreja Católica era a de manter a ensino religioso nas escolas públicas, fato esse que não teve
solução imediata, tornando-se tema de polêmicas no cenário político e educacional de todo o
País, sendo alvo de interesses e disputas políticas ao longo de todo o período republicano.
O que ocorreu foram atitudes isoladas em cada estado brasileiro, ou seja, com maior
ou menor intensidade se aderia ou não às investidas por parte da Igreja Católica nas ações
educativas, que deveriam caber, segundo a constituição republicana, única e exclusivamente
ao governo de cada Estado.
No caso de Minas Gerais, a Igreja Católica obteve o apoio de vários de seus
governantes ao longo das primeiras décadas da República. No período recortado para esta
pesquisa (1925-1930), Fernando Mello Vianna, presidente do Estado de 1924 a 1926, Antônio
Carlos de Andrada, presidente do Estado de 1926 a 1930 e Francisco Campos, seu Secretário
do Interior, são exemplos de governantes mineiros que partilhavam dos ideais difundidos pela
Igreja de que, alegando ser o País constituído por uma população, em sua maioria católica,
não poderiam seus governantes privar os alunos de uma formação religiosa. Leia-se católica.
O problema do ensino no Brasil somente póde ser resolvido por intensa e vigorosa
campanha, em que haja collaboração viva de todas as energias nacionaes – Palavras
da última mensagem do Sr. Presidente Mello Vianna (REVISTA DO ENSINO n. 16 e
17, julho e agosto de 1926, p. 250).
Um povo em cujo meio falte ou desfalleça o ensino religioso está fadado a viver sem
ideaes e, portanto, a existir sem os moveis que, em verdade, justificam e nobilitam a
vida – Palavras do Sr. Presidente Antônio Carlos no banquete de Barbacena
(REVISTA DO ENSINO n. 18, outubro de 1926, p. 346).
Preciso salientar a verdade sabida de que a religião constitue factor maximo para a
formação e o aperfeiçoamento do caracter individual? – Palavras do Sr. Presidente
Antônio Carlos no banquete de Barbacena (REVISTA DO ENSINO n. 18, outubro de
1926, p. 359).

O principal argumento utilizado pela Igreja Católica para reintroduzir o ensino
religioso nas escolas públicas era o de que o País vivia uma crise de princípios morais. E
alertava que tal crise seria resultado do descaso de alguns governantes quanto à importância
dos princípios da religião católica e que tal mal só poderia ser combatido com uma ampla
formação moral, por uma regeneração social pela espiritualidade, que serviria como base do
projeto civilizatório, então almejado pelas classes dirigentes.
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Imbuído desses ideais moralizadores da Igreja Católica e também pelo poder político
que ela possuía naquele momento, Francisco Campos antecipou, na segunda metade da
década de 1920, em Minas Gerais, o que aconteceria mais tarde em todo o País no
atendimento da reivindicação do clero católico no que diz respeito à volta do ensino religioso
às escolas públicas.
Em 1930, quando assumiu o Ministério da Educação e Saúde Pública no governo
Vargas, Francisco Campos promulgou um decreto introduzindo o ensino religioso nos
estabelecimentos de ensino primário, secundário e normal de todo o País.
Em Minas Gerais, tal processo de inserção do ensino religioso nas escolas públicas já
havia se antecipado na década de 1920. Segundo Horta (1994), em setembro de 1926, dois
dias antes de sua posse, o Presidente eleito do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, depois de salientar a importância da religião para a formação e o
aperfeiçoamento do caráter humano, declarou:
O estado leigo afeta aos pais de família esse importante aspecto da educação infantil;
mas eu entendo que lhe é vedado ir até o extremo proibir o ensino religioso nas
escolas, desde que, em tal sentido, se verifique o pronunciamento expresso e
iniludível dos que, pais ou tutores, diretamente respondam pelo destino da criança
(ANDRADA apud HORTA, 1994, p. 96).

Em 1928, Antônio Carlos já havia autorizado a introdução do ensino religioso no
horário escolar de todas as escolas dependentes do governo do Estado de Minas Gerais, sendo
esta autorização convertida em lei em outubro de 1929 (HORTA, 1994, p. 96).
A aliança entre Antônio Carlos e a Igreja Católica excedia os muros da fé. Para o
governo mineiro, a Igreja era considerada uma valiosa aliada e grande cooperadora na busca
de soluções dos problemas enfrentados pelo governo mineiro, especialmente os educacionais.
Nesse sentido, em 29 de dezembro de 1928, o inspetor geral da instrução Mario Casassanta
escreve o “Appello ao episcopado” para que o clero mineiro ajudasse o governo do Estado na
“campanha em prol da instrucção”, para que não faltasse o “auxilio precioso dos guias
espirituaes do povo”:
Sinceramente empenhados em que o maior numero de crianças em edade escolar se
matricule nas escolas e grupos escolares, de maneira que se realize, do melhor modo
possivel, a lei que tornou obrigatorio o ensino em nosso Estado, vimos solicitar a
valiosa intervenção de V. Exc. e de seu benemérito clero no sentido de se promover
intensa e carinhosa campanha. Ao alto espirito de V. Ex. e á orientação
eminentemente civilizadora da Egreja offerece-se agora nova occasião de um
verdadeiro apostolado cívico, para a persuasão de nosso povo da importância dos
benefícios da instrucção (A PALAVRA DE UM BISPO – Revista do Ensino n. 30,
1929, p. 87).
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Em resposta, o bispo Octavio Chagas de Miranda apresentou uma circular que foi
encaminhada para todo o clero, tratando da importância da instrução para o bem do povo e
para o patriotismo:
A primeira razão para auxiliarmos, quando possível, a diffusão do ensino primário é
o grande bem que desse ensino resulta para o nosso povo (...). A Egreja considera
grave obrigação dos paes dar ao menos instrucção elementar aos filhos, a não ser
que estejam excusados por impossibilidade moral (...). Outra razão para nos
empenharmos pela instrucção popular é ditada pelo nosso patriotismo (...). O nosso
clero que, em materia de patriotismo, pede meças a quaesquer outras classes, precisa
pôr ao serviço dessa nobre causa a sua palavra persuasiva, o seu conselho amigo,
todo o seu entusiasmo pela nossa querida patria (Idem, ibidem, p. 88).

A circular relembrava ainda “o passado da Egreja”, ressaltando os grandes feitos
históricos em prol da instrução desde seus primórdios, como, por exemplo, na Idade Média,
quando “só a Egreja cuidava de instruir os filhos do povo” (Idem, ibidem, 88).
O voto de confiança do governo mineiro para com a Igreja Católica não passou
despercebido na circular. O bispo Octavio Chagas de Miranda demonstra a gratidão da Igreja
pelo “nobre gesto” do presidente Antônio Carlos ao permitir o ensino religioso nas escolas
dentro do horário escolar. Em apoio ao governante mineiro, a Igreja Católica solicitou aos
membros do clero, responsáveis por cada paróquia do Estado, que incentivassem os fiéis para
que seus filhos frequentassem e se mantivessem na escola até o final do período letivo. Além
disso, criou-se um concurso para manter a frequência escolar nas paróquias da diocese. Tal
concurso oferecia três prêmios:
1º Prêmio – “Dr. Antonio Carlos”, para o grupo ou escola que attingir a maior
percentagem de frequencia durante o anno. O premio será de 250$000, destinados á
caixa escolar do grupo ou escola que o conquistar.
2º Prêmio – “Dr. Francisco Campos”, para o alumno que tiver frequentado a escola
ou grupo o maior numero de dias durante o ano. O prêmio será de 150$000.
3º Prêmio – “Dr. Mario Casassanta”, para o alumno classificado em segundo logar
na frequencia escolar. O premio será de 100$000 (Idem, ibidem, p. 89-90).

O diálogo entre o governo e o clero católico do Estado de Minas Gerais publicado pela
Revista do Ensino evidencia a constante relação de troca de interesses entre os governantes
mineiros e Igreja Católica. Essas trocas garantiriam, primeiramente, mas não somente, as
vantagens que cada instituição teria em sua boa relação com a outra. No caso do governo
mineiro, este estaria ganhando um valoroso apoio moral e de alta persuasão sobre a
população, em sua maioria católica, o que poderia favorecer o aumento do respeito ou mesmo
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do acatamento subserviente da população às lideranças políticas do Estado73. Da parte da
Igreja, o ganho estaria na manutenção do ensino religioso nas escolas públicas mineiras, o que
também fortaleceria a religião católica, mas principalmente reintroduziria a Igreja nas
decisões políticas do estado.
Tratada como uma dimensão ética e moralizadora pelos governantes mineiros, a
religião católica foi considerada como uma força na luta para “sanear o ambiente moral da
pátria”. Em entrevista concedida ao jornal A Noite, em maio de 1925, durante os debates
sobre a reforma constitucional, Francisco Campos, depois de referir-se à crise de autoridade
que o País atravessava e salientar a urgência de uma restauração da autoridade sobre bases
sólidas, comentou a declaração do Presidente Bernardes74 a respeito da necessidade de tornar
efetiva e obrigatória e educação moral das novas gerações,
Certamente a educação moral e cívica pode concorrer para a formação e
esclarecimento da consciência nacional. Mas quais os fundamentos dessa educação
moral, no meio da anarquia das doutrinas contemporâneas e na desorientação geral
das inteligências, sem pontos de mira ou de referência por que orientar-se ou dirigirse? Só a religião pode oferecer ao espírito pontos de apoio e quadros da ação moral
regulada e eficiente. A educação moral não é mais do que um subproduto da
educação religiosa. A educação moral resulta da cultura dos sentimentos de
veneração, de admiração, de entusiasmo, de reconhecimento e de temor, que só a
religião, que está à raiz do espírito, pode alimentar, nutrir e aprimorar. O que
precisamos, se precisamos de educação moral, como não se pode contestar, é de
educação religiosa” (CAMPOS apud HORTA, 1994, p. 101 – 102).

Para Francisco Campos, a moral leiga não existia. Para ele, o que remetia à moral
social, familiar e educacional no Brasil era estritamente de caráter católico. Assim, a doutrina
católica não deveria ser vista apenas como uma doutrina religiosa, mas como a doutrina do
Estado, na medida em que poderia fundar e legitimar sua autoridade e ajudá-lo a recuperar,
principalmente entre a população mais pobre, valores supostamente perdidos.
A partir desse contexto, que mostra a forte atuação da Igreja Católica no cenário
educacional mineiro, pode-se entender também sua grande presença nas páginas da Revista do
Ensino. Parte dessas afirmações e também outras ligadas à educação moral religiosa, mas
também à educação moral leiga, estão presentes no referido periódico, que, além de ter
servido como dispositivo de formação do professorado da rede pública, serviu também para a
divulgação dos ideais políticos de seus governantes sobre como organizar e regular a
educação no Estado.
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É preciso esclarecer que tal desejo do Estado não esteve isento de resistências, seja por parte da população,
seja por parte de setores da sociedade que se opunham a intervenção católica no ensino público brasileiro, como
foi o caso dos “liberais”, que será tratado mais adiante.
74
Artur da Silva Bernardes foi presidente do Brasil entre os anos de 1922 e 1925.
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Contudo, essa suposta hegemonia entre Estado e Igreja Católica não era
unanimamente compartilhada. O período republicano no Brasil foi marcado por muitas
disputas ideológicas, entre elas a disputa entre liberais e católicos (NAGLE, 1976). Em Minas
Gerais, esse embate também foi marcado nas páginas da Revista do Ensino através de
diferentes pontos de vista sobre a educação moral que seria dada nas escolas.
Um dos obstáculos enfrentados pelos defensores da “moral religiosa” era a chamada
“moral leiga”, considerada, pela primeira, como uma moral sem Deus e, portanto, “inútil”.
Em texto publicado na Revista do Ensino em outubro de 1925 é possível perceber o embate.
Terá valor esta pedagogia de individualismo sem Deus? Que methodo, que doutrina,
que systema melhor trabalha pelo aperfeiçoamento individual do que a doutrina
catholica? (...) Enquanto a Egreja Catholica estreita os laços da família e da
nacionalidade, põe freio ao orgulho e condemna a vaidade de julgar o homem valer
muito por si, sem uma força superior que o guie, a moral leiga da pedagogia
moderna não será um factor de desaggregação?(...). A espuma de pretensão do
estudo sem Deus é espuma porque sciencia estribada em hypoteses esbarra cada
passo com o desconhecido (...) (MARTINS, Amélia de Rezende. Idéas geraes sobre
o ensino primário em nossa terra. Revista do Ensino, 1925, p. 220-223).

Segundo a autora do texto, cuja atuação profissional naquele momento não foi
discriminada pela Revista75, somente através da educação moral dada pela Igreja se alcançaria
o equilíbrio da sociedade e das famílias. Para ela, “deveriam ser condenados á prisão todos os
paes que mandassem seus filhos para escola onde não se ensina religião” (Idem, ibidem, p.
221). A autora ressalta que não se poderia “apartar” ciência e moral, porque a primeira não
poderia caminhar sem a segunda, pois não haveria uma moral sem Deus. Amélia defendia que
a moral religiosa era a única capaz de formar o caráter do povo, alcançar a disciplina
particular e colectiva, reavivar o sentimento de honestidade, de nacionalidade, de conseguir a
moralidade no trajar das meninas. “É preciso que o lar e a escola estejam presididos pelo
Divino Crucificado. (...) parece-me que os nossos programmas têm muita sciencia, porém,
não tanta efficiencia” (Idem, ibidem, p. 223).
O discurso moral leigo na Revista do Ensino era considerado por aqueles que
escreviam contra ele como completamente dissociado da religião católica. Ele estaria
associado, conforme as citações acima, ao avanço das ciências na educação. Essa associação
75

Apesar de não ter sido discriminada a atuação profissional da autora na Revista do Ensino, sabe-se que Amélia
Martins Rezende, além de ter sido uma católica fervorosa, também atuou diretamente nas discussões
educacionais da década de 1920, tendo inclusive participado da I Conferência Nacional de Educação realizada
em 1927, em Curitiba (PR). Naquela Conferência, Amélia Martins mantém seu ataque à “moral leiga” na
apresentação da tese Uma palavra de atualidade, onde afirmava que a moral científica conteria “princípios
pervertedores”, que atuariam sobre a criança de modo a corrompê-la com facilidade (I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO – 1927, (1997).
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se estreitava principalmente quando o discurso moral se apresentava relacionado à Medicina e
à Psicologia, consideradas as “novas ciências” da Pedagogia moderna naquele período.
Margotto (2002) ressalta que a psicologia científica, que ensaiava seus primeiros
passos nesse período e apoiava-se no evolucionismo76, foi adotada como um referencial
explicativo, possivelmente por fornecer um conjunto de explanações que permitiram a
elaboração de preceitos desvinculados da moral religiosa, dotando-a de um fundamento afeito
aos padrões cientificistas pretendidos (MARGOTTO, 2002, p. 165).
Ao apoiar-se em uma base científica para explicar o comportamento humano, a
Psicologia ajudou a afirmar o ponto de vista de que, além da herança das características
físicas, seriam transmitidas as de ordem intelectual e moral. Tais ensinamentos adquiriram
primazia a partir de meados da década de 1920, por meio tanto dos textos médico- higienistas
quanto dos de Psicologia. No entanto, apesar de haver um entendimento sobre a influência
genética, observa-se que sobrava um espaço para a ação educativa, sobre o qual a escola
atuava (Idem, ibidem).
Em defesa do ensino moral leigo nas escolas – mesmo que em tom de apaziguamento,
sem querer desafiar o forte discurso da moral religiosa – foi publicado um texto, sem autoria,
na Revista do Ensino em 1928.
O ensino moral leigo se distingue, pois, do ensino religioso, sem contradizel-o. O
professor não se substitue ao padre ou ao pae de família; junta apenas seus esforços
aos delles, para fazer de cada jovem um homem de bem. Deve insistir sobre os
deveres que unem os homens e não sobre os dogmas que os separam (A NOVA
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA. Revista do Ensino n. 26, outubro de 1928, p.33).

Para os propagadores do discurso moral leigo na Revista do Ensino, a moral era
considerada como uma ciência: “a moral é a sciencia que ensina a praticar o bem e ensinar a
evitar o mal” (OS TESTS APPLICADOS AO JULGAMENTO DAS QUALIDADES
MORAES. Revista do Ensino n. 16 e 17, julho e agosto de 1926, p. 250). Da mesma forma
que a Psicologia pretendia medir a inteligência, também pretendia medir o “senso moral” de
cada aluno, embora sem ter feito avanços neste sentido:
Tem sido muitas vezes reprovados o methodo dos tests por só se referir ás funções
intellectuaes, e não se preoccupar com as qualidades moraes que são consideradas
mais importantes: pois para que serve a mais viva intelligencia, si não se aplica a
acções boas (...). Si não possuímos ainda bons tests de moralidade e de caracter, não
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“A teoria de Darwim apresentou perante o mundo científico a possibilidade de encarar a humanidade não
como algo especial, à parte do reino animal, mas simplesmente como uma das muitas espécies animais que
evoluíram no decorrer de uma série de acontecimentos naturais” (MARGOTTO, 2002, p. 167).
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é que sua importância nos tenha escapado, mas por serem extremamente difficeis de
elaborar. Falta-nos espaço para entrar no estudo d‟esta questão (Idem, ibidem).

O espaço reivindicado pela Psicologia para o estudo da moral, principalmente através
dos testes, era o espaço ocupado, quase que completamente, pela moral religiosa. Para a
Psicologia, a educação moral deveria tentar domar, ao máximo, os possíveis instintos
negativos da infância. Para Margotto (2002), o discurso moral leigo se direcionava
prioritariamente à infância, pois o cérebro infantil era tido como mais plástico, mais suscetível
de sofrer modificações do que o do adulto. Contudo, do ponto de vista político, o objetivo que
se queria alcançar com a moral leiga não se diferia muito do da moral religiosa: formar
sujeitos aptos a participar da sociedade mineira.
Apesar de se ter contemplado o embate entre “moral religiosa” e “moral leiga” na
Revista do Ensino neste trabalho, é preciso ressaltar que este fato ocupou pouco espaço no
periódico entre os anos de 1925 e 1930, pois foi o discurso moral religioso o predominante
naquele período. Tal constatação deixa ainda mais marcada a grande influência da Igreja
Católica nos processos educativos em Minas Gerais no período em tela, em que as novas
diretrizes educacionais estavam em consonância com os princípios religiosos católicos,
principalmente nos aspectos relacionados à formação moral da infância nas escolas mineiras.

3.2 – A ordem médica para a educação: “hygiene e saúde”

O segundo discurso de maior recorrência na Revista do Ensino foi o discurso médico,
considerado na década de 1920 como um discurso científico e, portanto, possuidor de
“verdades” que seriam prescritas para a população. O interesse de tal ciência era o de
combater as doenças, os maus hábitos da população, enfim, estabelecer uma nova “tecnologia
de poder” capaz de controlar os indivíduos, tornando-os produtivos e aptos a viverem em uma
sociedade que se queria também limpa e ordeira.
O discurso científico, como o da Medicina, ao chamar para si o estatuto de saber
especializado, de “verdade” a ser disseminada pela sociedade, conduziu os destinos de
sujeitos e instituições em diferenciados lugares e épocas. Assim como em outros países, o
discurso científico serviu de base para a (re) construção do Brasil e dos brasileiros,
apresentando intervenções diretas e indiretas nas diferentes relações da existência humana.
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Dessa intensa intervenção social que a Medicina promoveu no País entre meados do século
XIX e início do XX é que foi gerado, entre os estudiosos da época, o termo “medicalização da
sociedade brasileira” (HERSCHMANN,1994).
A afirmação de uma ciência apta a solucionar os problemas da nação brasileira foi
marcada pela institucionalização da Medicina, que aconteceu no início do século XIX com a
criação das primeiras faculdades médicas: a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ)
em 1932 e a Academia Imperial de Medicina (AIM), em 1835. Para Rocha e Gondra (2002),
doença e guerra constituíram-se em argumentos poderosos que explicam e justificam as
primeiras iniciativas formais de instalação de instituições médicas no Brasil. Essa
institucionalização ajudou a construir uma nova arquitetura da medicina brasileira sendo
separadas as competências entre médicos, farmacêuticos e parteiras e a proibição das
atividades dos leigos, bem como a fixação de uma formação de maior duração e do
estabelecimento de professores médicos especializados para cada uma das disciplinas
ministradas nas faculdades. “Tudo isso contribuía para que as faculdades fossem reconhecidas
como um espaço de saber científico, como um templo do saber e da racionalidade médica”
(GONDRA e SCHUELER, 2008, p. 146).
Com o crescimento e a valorização do saber médico no Brasil, a condição humana,
quer seja em sua dimensão individual ou social, tornou-se alvo de ações da ordem médica,
que pretendia legitimar suas intervenções através da suposta verdade científica atribuída a ela.
Nesse sentido, a escola, assim como outros espaços de educação, não foi esquecida na
produção desse saber. Também partindo do interesse de formar as novas gerações, o discurso
médico postulou a necessidade de sua intervenção não somente no espaço público da escola
mas também no espaço privado da casa. Assim, pais e mestres se tornaram os principais
destinatários das prescrições médicas quando se tratava da educação da infância.
Segundo Kuhlmann (2001), a década de 1870 marcou a entrada triunfal da influência
médico-higienista nas questões educacionais. Nessa época, consolidaram-se os conhecimentos
relativos às relações entre micro-organismos e doenças, inaugurando-se a “era bacteriológica”
(KUHLMANN, 2001, p. 90). Com essas e outras descobertas científicas, a Medicina foi
dotada de uma autoridade social incontestável. Entre as populações beneficiadas por tais
avanços, destacou-se a infância, principalmente no que se referiu ao combate da mortalidade
infantil:
A pasteurização do leite de vaca permitiu que o uso da mamadeira fosse difundido,
multiplicaram-se as chamadas consultas lactantes, as ligas contra a mortalidade
infantil e as gotas de leite, instituições que distribuíram o produto às mães
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diariamente. Com isso, os médicos ganharam um papel preponderante nas
discussões sobre a criança (Ibidem, p. 91)

Essa influência se fez notar em vários aspectos da educação. Diversos foram os
médicos que direcionaram suas atividades, de forma direta ou indireta, para o meio educativo,
seja como donos de escolas, professores de escolas normais, membros de órgãos
governamentais, pesquisadores, médicos escolares, entre outras formas de atuação desses
profissionais, o que demonstra que a Medicina aliada à educação foi se tornando uma
constante na sociedade brasileira.
Os médicos-higienistas não só formulavam projetos para construção de edifícios
escolares, como discutiam sobre as condições físicas dos alunos, os espaços escolares
propícios à boa saúde como as áreas verdes e arejadas, a implantação dos serviços médicos
nas escolas, e “apresentavam sugestões para todos os ramos do ensino, em especial com
relação à educação primária e infantil” (Ibidem, p. 91).
Assim como aconteceu com o discurso moral, a educação aliada à saúde foi recorrente
nos discursos civilizatórios de intelectuais na década de 1920. Como aponta Carvalho (1997),
O movimento protagonizado por médicos e higienistas em favor da reforma dos
serviços de saúde tem inúmeros pontos de contato com o promovido por amplos
setores da intelectualidade em favor da “causa educacional”, nos anos 20. Não
apenas porque ambos tinham como objetivos comuns a reforma dos serviços
públicos, a modernização do país e a ampliação de possibilidades de participação
política e de atuação profissional; mas, principalmente, porque saúde e educação se
apresentavam, para seus agentes, como questões indissociáveis (CARVALHO,
1997, p. 283).

De acordo com Gondra (2000), a Medicina ao longo do século XIX, no Brasil,
reservou um lugar especial para os problemas de ordem social, incluindo-se a questão da
formação sistematizada das novas gerações, qual seja a educação escolar. A medicina passou
a ser vista como construtora de uma nova ordem para homogeneizar e civilizar o povo
ignorante.
Apresentando-se como vanguarda da civilização, a medicina definia seu papel
pedagógico pela necessidade de difusão de um saber e de uma verdade que
fundamentavam a ação coordenada de todos, já que no campo médico residiria a
“verdade” a ser ensinada tanto ao governo quanto à população (GONDRA, 2000, p.
526).

Variadas foram as influências da Medicina no campo educacional no Brasil. Nas
escolas, o discurso médico esteve vinculado aos problemas de sua localização, da necessidade
de edificações próprias para seu funcionamento, do ingresso dos alunos, do tempo destinado
às atividades escolares, da alimentação, do sono, da roupa, do banho, dos recreios, da
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ginástica, das percepções, da inteligência, da moral e, inclusive, das excreções corporais
(GONDRA, 2000). Para isso, era diversa a sua difusão, realizada através de programas
radiofônicos, do cinema educativo, de cartazes ilustrados, de livros específicos para as
crianças77, das propagandas sanitárias, das revistas de educação, entre outros tipos de
impressos.
Dentre tais publicações destacou-se, em nível nacional, o livro Lições de Pedagogia,
escrito em 1915 pelo médico e educador Manuel Bonfim e reeditado nos anos de 1917 e
192678. Em tal publicação, destinada aos alunos das escolas normais, é possível perceber a
força da tentativa de intervenção médica na educação brasileira. Para o sergipano, que atuou
diretamente no meio educacional sendo professor da Escola Normal e Diretor da Instrução
Pública do Rio de Janeiro, a “Hygiene Escolar”, que viria a ser “o conjunto de regras e
indicações que presidem a vida escolar quanto à defesa da saúde” (BONFIM, 1926, p. 59),
deveria ser praticada em todas as escolas do Brasil. Para o autor, as regras e preceitos
estabelecidos no livro deveriam alcançar as escolas mesmo antes de sua construção.
Nesse sentido, para Bonfim, o local escolhido para a instalação de uma escola deveria
ser salubre quanto às qualidades do solo, que deveria ser seco, assim como ser bem arejado,
iluminado, livre das poeiras e dos rumores da rua. A preferência era que as escolas se
instalassem nas ruas transversais, menos transitadas, e que se construíssem os prédios
escolares “bem para dentro” da fachada da rua. Para Bonfim, não havia nenhuma vantagem
em abrir a escola diretamente para a via pública, pelo contrário, só haveria desvantagem:
No interior do terreno, afastada, isolada das outras habitações, separada da rua por
um muro de 2 e mais metros, a Escola esta inteiramente abrigada de todos os
elementos nocivos – poeiras e rumores, sem deixar de servir convenientemente a
população. Si o terreno o permite – se ha espaço, convem cercar o prédio escolar de
arvores, que o abriguem, sem que o abafem. Em nosso clima, a arvore é o mais
salutar dos temperantes para a habitação (BONFIM, 1926, p. 59).

Da mesma forma, o prédio que abrigaria a escola também deveria seguir os preceitos
higiênicos. Todas as salas deveriam ser bem iluminadas e oferecer facilidade de entrada e
saída dos alunos. Quanto à iluminação, Bonfim alertava que esta deveria ser direta, “tenha
entrada por um lado, um tanto por cima, por meio de janellas largas, que se abram bem no
alto, munidas de parasol ou de persianas” (Ibidem). As janelas deveriam ser altas e largas, de
modo a derramar a luz, tornando possível uma boa difusão da iluminação.
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Entre tais livros podemos citar Aventuras no Mundo da Higiene, do escritor gaúcho Érico Veríssimo (19051975), publicado em 1939 – obra higienista oportunamente retirada da coleção do autor – e A Fada Hygia, do
médico eugenista Renato Kehl, que foi publicado em 1925.
78
A edição utilizada neste trabalho foi a terceira, de 1926.

99

Durante as lições, Bonfim ressalta a importância de manter abertas as portas e janelas
para a renovação do ar, “para purificar a atmosphera da sala”. Também o mobiliário escolar
foi alvo de prescrições do saber médico transposto no livro. Estes deveriam ser “lavados e
asseiados”, evitando “cornijas, frinchas, relevos, recantos onde as poeiras se amontoam”. O
“banco-carteira”, por exemplo, deveria satisfazer as seguintes “condições hygienicas e
pedagógicas”:
Ser proporcionada á estatura do alumno, de modo que lhe permitta uma attitude
natural, confortável; ter a banqueta disposta de modo a não exigir desvio ou
inclinação forçada do busto, no ler ou no escrever; offerecer facilidade aos
movimentos de entrada e sahida dos alumnos para os bancos; ser sólido, pesado e
simples; ter a banqueta presa ao próprio banco, e ser para “um” alumno, de modo
que este fique isolado, com o seu banco e a sua carteira (Ibidem, 1926, p. 60).

O banco deveria atender às dimensões de cada criança para garantir a todas elas o bom
desenvolvimento físico. Para o médico, “quase todos os vícios de attitude adquiridos na
escola, quase todos os desvios do tronco e da columna vertebral são devidos ao abandono
dessas regras de hygiene” (Ibidem, p. 62-63).
Para que se efetivassem tais prescrições, Bonfim chega a publicar, em seu livro, um
quadro em que relaciona as dimensões corretas para cinco alturas diferentes de crianças.

Quadro III – “Dimensões normaes de cada um dos cinco typos de banco-carteiras” determinadas por
Manuel Bonfim (1926).
Estatura
Carteira
Altura, acima do chão
Largura – de diante para traz
Comprimento – de lado a lado
Banco
Altura – acima do chão.
Largura de diante para traz
Comprimento – de lado a lado
Encosto
Altura vertical
Altura total

1,08

1,16

1,25

1,35

1,46

0,44
0,35
0,55

0,49
0,37
0,55

0,55
0,39
0,60

0,62
0.42
0,60

0,70
0,45
0,65

0,27
0,21
0,50

0,30
0,23
0,50

0,34
0,25
0,52

0,39
0,28
0,54

0,45
0,31
0,58

0,12
0,25

0,13
0,27

0,14
0,30

0,16
0,33

0,18
0,36

Fonte: BONFIM, Manuel. Lições de Pedagogia: Theoria e prática da educação. Rio de Janeiro: Livraria
Francisco Alves, 1926, p. 64.

As prescrições médicas também se referiam aos materiais escolares dos alunos, mais
especificamente quanto às dimensões dos caracteres, ao aspecto e à cor do papel. Bonfim
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recomendava que os tipos de impressão dos materiais escolares deveriam ser de corpo
relativamente grande, para que a criança pudesse percebê-los bem e conseguisse decifrá-los
sem ter a necessidade de aproximar-se exageradamente da página, enfatizando ainda nas
prescrições que os tipos miúdos de letras e a escassez de luz no ambiente da leitura poderiam
causar a miopia. Do mesmo modo, o papel utilizado pelos alunos também deveria ser
apropriado, de cor amarelada e não muito lustroso, para que também não prejudicasse a visão
do escolar.
As prescrições de Bonfim em Lições de Pedagogia não foram únicas e, muito menos,
isoladas. Estavam em conformidade com um movimento maior que reunia médicos,
educadores e governantes na busca do estabelecimento de modelos científicos para a melhoria
da saúde entre os escolares e, consequentemente, da futura população do País.
Em Minas Gerais, dentre os impressos educacionais difusores do discurso médico na
década de 1920, a Revista do Ensino se destaca por deixar ainda mais marcada a estreita
relação que existiu entre Medicina e Educação naquele período.
O discurso médico se apresentava nas páginas do referido periódico entre os anos de
1925 e 1930 de diferentes formas. Ele foi veiculado através de artigos escritos por médicos,
que encerravam, entre outras, recomendações sobre a importância da saúde das crianças na
escola; através de conferências e discursos proferidos por políticos da época, que elegiam a
atuação médica nas escolas e, consequentemente, na comunidade em que se localizavam
como a melhor forma de promover a saúde da infância mineira; em propagandas de produtos
higiênicos para as escolas como, por exemplo, a “Hygéa”.
A “Hygéa” era apresentada como um “apparelho hygienico”, favorável à limpeza e à
saúde; “esthetico, assente á educação social creado para substituir as escarradeiras nojentas
que mais serviam para provocar o habito de cuspir”. Tinha como objetivo favorecer a boa
imagem do ambiente escolar, ao contrário das escarradeiras anteriores, vistas como
prejudiciais tanto à saúde do aluno quanto à imagem do seu ambiente de aprendizagem.
A imagem contida na propaganda, ao apresentar uma sala de aula em que a professora
apresenta a Hygéa como uma lição de higiene para seus alunos, remete à utilização comercial
do momento sanitário do período em que educação e saúde foram associadas para a
propagação desse movimento. Pode-se relacionar a propaganda também às questões referentes
ao progresso e urbanização pelos quais o País estava passando, pois a Hygéa se apresentava
como um aparelho “moderno”, “ligado á rede de esgoto” e com “limpeza automatica, sem
intervenção manual”. Nesse sentido, é oportuno dizer que as propagandas refletiram de forma
significativa não somente o contexto educativo, mas também social e econômico do período.
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Figura II – Propaganda da Hygéa na Revista do Ensino (1929).

Fonte: Revista do Ensino n. 34, junho de 1929, p. 80. APM.79

Para Kuhlmann Jr. e Magalhães (2010), propagandas que veiculavam aspectos de
higiene e saúde buscavam colocar em circulação, para o público leitor de diferentes regiões e
classes sociais, ideias sobre a raça brasileira, o progresso e a ciência, além das regras de
higiene para a população, o que favoreceu a difusão do discurso médico.
O discurso médico foi veiculado na Revista do Ensino também através de textos
traduzidos de revistas educacionais internacionais. Alguns exemplos: “Separação de alumnos
suspeitos de intelligencia anormal”, publicado na revista El Monitor de La Educacion
(Argentina), abril de 1925; “Qualidade que deve possuir uma creança que termina o curso
escolar”, publicado na revista Popular Education (EUA), dezembro de 1925; “A escola deve
ensinar aos alumnos o modo de viver”, publicado na revista Normal Instructor and Primary

79

Apesar de não serem objetos de pesquisa neste trabalho, figuras e imagens são recorrentes na Revista do
Ensino de Minas Gerais.
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Plans (EUA), janeiro de 1926 e “A creança também pode ter influência na educação dos
paes”, publicado pela revista L’ École et La Vie (França), abril de 1926.
A publicação de produções estrangeiras na Revista do Ensino não se restringiu a
questões da medicina na educação, mas também a outras temáticas educacionais como “O
cinematographo rural” e “O ensino do Vernaculo”, textos publicados na revista argentina El
Monitor de La Educacion em maio e agosto de 1925 e “Lições de optimismo nas escolas”, da
revista americana Normal Instructor, entre outros80. Esse fato demonstra o interesse do
governo mineiro em conhecer e participar das discussões que estavam em pauta em outros
países com relação às novas ideias pedagógicas, principalmente em países europeus e norteamericanos.
Também eram publicadas, ao longo das páginas do periódico, transcrições de
“máximas” que versavam sobre a importância da educação aliada à saúde:
Um corpo são, um espírito recto, uma vontade virtuosa, eis o que uma boa educação
se propõe a formar: tal fim é invariável, é universal; em todos os estados, em todos
os systemas, a isso tendem os paes pelos filhos; em toda a edade, em todas as
condições, o homem tem necessidade de saúde, de razão e de virtude (Guizot)
(REVISTA DO ENSINO, abril de 1927).

No processo de disseminação dos preceitos médicos na escolarização da infância em
Minas Gerais, a figura do “médico escolar” ou do “médico educador” foi tema central nos
textos publicados pela Revista do Ensino. A estes cabia vigiar o desenvolvimento das
crianças, “medindo-lhes o crescimento e acuidades dos sentidos, auxiliando a natureza, quer
evitando excessos, quer lhes fornecendo remédios e outros correctivos” (NOVAES, Alceu de.
Assistencia medico-escolar. Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 32). Tal tarefa do
médico em relação aos alunos era acrescida de outras, não menos importantes e graves como
o combate aos defeitos originados por uma posição viciada e longamente mantida durante as
aulas, por exemplo a “escoliose, a cyphose e a myopia”. As perturbações abdominais devidas
à posição assentada dos alunos durante um longo período de tempo também eram fatos
observados cotidianamente. E também
o “papo escolar”, tumefação da glândula thyreoide produzida pela posição
encurvada do alumno ao escrever. O uso de roupas apertadas que não permitem a
livre circulação do sangue. Os phenomenos de congestão peripherica, ainda
occasionam outros males, entre os quaes as violentas “dores de dentes de escolares”,
que privam as escolas da frequencia de excellentes alumnos (Idem, ibidem, p. 32).

80

A referência completa de todos os textos estrangeiros publicados pela Revista do Ensino está disponível em
<http://www.usp.br/niephe/bancos/index.asp>.
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As questões de indisciplina escolar também deveriam ser atendidas pelo médico
escolar. Segundo publicação da Revista sobre o I Congresso de Instrução Primária do Estado
de Minas, “toda vez que um alumno se mostrar indisciplinado, elle deverá ser encaminhado
ao médico escolar para verificar-se si o alumno sofre de algum defeito orgânico removível
que esteja dificultando o ensino” (As theses discutidas na memorável assembléia de
educadores mineiros. Revista do Ensino n. 22, agosto e setembro de 1927, p. 477).
A Higiene, considerada o ramo da medicina que se preocupou, sobretudo, com uma
medicina do social (GONDRA, 2000), pois descrevia os objetos sociais em conformidade
com os cânones dessa ciência, foi parte integrante das práticas escolares na década de 1920.
O ensino de higiene nas escolas deveria acontecer a cada oportunidade e sob variadas
formas. Às professoras cabia empregar a matéria “hábitos de hygiene” em todos os momentos
possíveis em suas classes. Na hora do recreio, deveria ensinar como tratar a merenda no que
diz respeito às condições de asseio das mãos.
(...) acompanhando os alumnos, diariamente ao lavabo, e dando-lhes o bom exemplo
terá ela (a professora), a fim de certo tempo incutido em seus alumnos um
utillissimo habito, que certamente os acompanhara por toda a vida (MACHADO,
Lucas. O papel da professora no ensino da hygiene. Revista do Ensino n. 20, abril de
1927, p. 424).

O ensino de higiene ministrado nas escolas, também tinha a pretensão de alcançar o
ambiente familiar das crianças que frequentavam o ensino público de Minas. Para o médico
escolar da capital mineira Dr. Lucas Machado, um aluno poderia tornar-se um elemento de
educação sanitária para seus irmãos menores, ou até mesmo para seus pais:
Certa alumna, de 9 annos, mas muito bem educada disse-me uma vez ter reparado
que seu pae se esquecia sempre de lavar as mãos antes das refeições e concluiu: _ “o
senhor não acha que ele pode um dia ficar doente? Este facto, que vivamente me
impressionou, vem demonstrar o extraordinário alcance da instrucção sanitária do
alumno (Idem, ibidem).

Aqui é possível inferir que o saber médico também se utilizou do “esforço
escolarizador” (FARIA FILHO, 2008) para transpor suas prescrições para além dos muros da
escola, tentando alcançar não só o corpo individualizado da infância mas também sua família
e o meio em que vivia. Assim, além da função de instruir e educar a infância, a escola passaria
a funcionar como um dispositivo de transformação higiênica da sociedade.
Dentro desse contexto, outros ramos da Medicina ocuparam espaço nas discussões
educacionais da sociedade mineira. A Eugenia, vista na década de 1920, como ciência que
estudava a reprodução e o melhoramento da saúde da raça humana (MARQUES, 1994),
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também marcou presença nos debates educacionais em Minas Gerais nesse período. No
governo Mello Vianna (1924-1926), que já havia instituído o “Código de hygiene” pela
Reforma Educacional de 1925, a Eugenia foi vista como a “nova sciencia” que merecia do
estado mineiro “beneficas attenções”:
Se nossos educadores tiverem em vista a necessidade imperativa de imitarmos a
Inglaterra e a Allemanha, especializando-se no estudo da Eugenia, o que vale dizer
no estudo dos fatores que influem sobre a qualidade das raças, terão dado um grande
passo para a solução, por processos directos, do importante problema da educação
em geral (GOMES, Lindolpho. A Eugenia. Revista do Ensino n. 1, março de 1925,
p. 29).

A influência direta da Eugenia nas escolas de Minas se faria através de sua inserção
nos programas das “aulas normaes”, que formaria e informaria os professores sobre os novos
preceitos dessa ciência. As Escolas Normais foram consideradas o lugar mais apropriado para
o desenvolvimento desses estudos, como verdadeiros laboratórios para a formação dos
elementos que direta e preponderantemente atuariam no organismo educacional:
Bom seria que os educadores mineiros prestassem ao caso uma attenção porventura
mais acurada, mais carinhosa e que promovessem, desde já, a criação de um centro
de Eugenia, com a sede na capital e ramificação por todo o Estado (...). As escolas
normaes são indubitavelmente o campo mais apropriado para o desenvolvimento
desses estudos (Idem, Ibidem, p. 30).

Tais estudos nas Escolas Normais tinham, por sua vez, o objetivo de atuar em um
corpo específico da sociedade: a criança. Aos professores, instruídos pela ciência eugênica,
cabia deixar de lado o “commodismo da rotina” e empenhar-se no seu compromisso com a
Pátria, “que precisa de gerações educadas á moderna, a fim de arcar com as responsabilidades
do presente e, ainda maiores, do futuro” (Idem, ibidem). Na infância era depositada a
esperança de se ter um futuro melhor, de povo civilizado e produtivo, sendo recorrente na
Revista do Ensino atribuir ao século XX o período da criança: “Não nos esqueçamos, por isso
mesmo, de que o século actual é bem o século da criança” (Idem, ibidem).
A partir dos variados enlaces entre o saber médico e a educação é possível perceber
que foram geradas diferentes “tecnologias de poder”, que propiciariam a maior eficácia do
investimento médico sobre a preservação da saúde da criança. Tais “tecnologias positivas de
poder”81, no momento em que determinava as formas de conduta dos sujeitos da escola, mas
também dos sujeitos das famílias, e de outras instituições e práticas educacionais levaram à
81

Como foi visto no Capítulo II, especificamente onde se cita o relato dos leprosos e dos pestilentos, Foucault
utiliza o temo “positivo” no sentido de uma tecnologia que funciona de forma mais produtiva para quem a
exerce.
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elaboração de uma racionalidade médica que foi altamente difundida e praticada não só por
profissionais da saúde, mas também por outros sujeitos das mais variadas atuações
profissionais82 que tomavam para si um discurso tido como científico e verdadeiro. Isso
aconteceu não só com o discurso da Medicina, mas também com o discurso da Psicologia
que, apesar de incipiente naquele momento, se mostrava como apta a testar e classificar a
infância, principalmente nos meios escolares, com vistas a homogeneizar a sociedade e assim
facilitar os projetos civilizatórios.

3.3 – A Psicologia e a Educação: “testar, classificar e homogeneizar”

Tratada como a “verdadeira ciência da educação” que ajudaria a Pedagogia na sua
função de formar cidadãos, a Psicologia também se fez presente nos discursos educacionais
da década de 1920 na Revista do Ensino de Minas Gerais. “A pedagogia moderna deve ser
scientifica em sua inspiração e em seus methodos. Ella necessita da collaboração mais intima
da nova sciencia chamada psychologia infantil (O ESCOPO DA PEDAGOGIA MODERNA.
Revista do Ensino n. 6, agosto de 1925, p. 153).
Nascida nos laboratórios universitários no final do século XIX na Alemanha, França e
Suíça, essa Psicologia “dita científica” tinha como objetivo compreender a mente humana
utilizando dados objetivos, obtidos através de metodologias da introspecção controlada, ou
seja, da observação e descrição dos conteúdos da mente humana. No mesmo período, o saber
médico se organizava no movimento da higiene mental, que visava a desenvolver dispositivos
de prevenção de distúrbios mentais. Segundo Campos (2008), esses dois movimentos se
reuniram, a partir do início do século XX, no campo da Psicologia aplicada, especialmente na
área da psicologia educacional:
Tratava-se de colocar à disposição das instituições educativas e das famílias os
novos conhecimentos produzidos nos laboratórios e hospitais psiquiátricos, visando,
ao mesmo tempo, intervir no planejamento e na gestão dos sistemas de ensino
ampliados e prevenir os distúrbios mentais e desvios psicossociais provocados pelas
intensas mudanças culturais que as modernas sociedades urbano-industriais vinham
experimentando (CAMPOS, 2008, p. 129).
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Como se verá no Capítulo IV, variados textos que veicularam o discurso médico na Revista do Ensino foram
assinados por autores das mais diferentes atuações profissionais. Exemplo de um desses autores é Lindolfo
Gomes, que, apesar de não ter sua atuação profissional discriminada no texto A Eugenia, a tem em outro texto O
ensino da lingua pátria na escola moderna, que escreve para a mesma revista, em 1929, em que aparece como
“catedrático de português”.
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Na Europa, dois estudiosos do desenvolvimento da inteligência e da cognição, Alfred
Binet e Théodore Simon, eram os principais nomes na aplicação dos conhecimentos
psicológicos à educação. Ambos, atendendo a demanda do Ministério da Educação francês, a
partir de 1905, construíram instrumentos de diagnóstico de crianças com dificuldades
escolares, tendo em vista o grande número de atraso de desenvolvimento observado nos
alunos das escolas francesas na época. Segundo Campos (2008), foi desse trabalho que
resultaram as famosas escalas de medida do desenvolvimento da inteligência e do conceito de
“idade mental”. No decorrer dos anos seguintes, várias adaptações foram realizadas nos
chamados testes Binet-Simon para escolas norte-americanas, surgindo também novas ações
institucionais como, por exemplo, a criação do Instituto de Ciências da Educação Jean Jaques
Rousseau, em Genebra, que mantinha anexa uma escola experimental, a Maison des Petits,
“onde o estudo de desenvolvimento infantil e a aplicação desse conhecimento no ensino eram
enfatizados” (CAMPOS, 2008, p, 130).
O Brasil participou desse contexto de aproximação entre o movimento de higiene
mental e a prática com instrumentos com diagnóstico psicológicos através do surgimento da
disciplina “Psicologia” nas Escolas Normais e da instalação de laboratórios de psicologia
aplicada à educação. Foi em 1890, no Rio de Janeiro, que se deu a instalação do primeiro
laboratório de Psicologia pedagógica, o Pedagogium, local em que foi instalado um
laboratório de Psicologia elaborado por Binet, em Paris (ANTUNES apud CAMPOS, 2008).
Já as iniciativas de implantação do ensino da Psicologia em nível superior no Brasil se
deram no estado de Minas Gerais, em 1929, com a instalação, em Belo Horizonte, da Escola
de Aperfeiçoamento de Professores, resultado da Reforma Francisco Campos, realizada em
1927. Tal escola dedicava-se à formação de gestores para a implantação da reforma, através
de um curso de dois anos oferecido a normalistas que já trabalhavam no sistema de ensino e
eram indicadas pelas suas respectivas instituições (CAMPOS, 2008, p. 134). Iniciativa
semelhante à de Minas Gerais só foi acontecer em 1931, em São Paulo, no chamado Instituto
Pedagógico, que também visava ao aperfeiçoamento de professores já formados.
O destaque dado a Minas Gerais no cenário nacional se deve, principalmente, ao
Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento. Tal laboratório teve, na sua
implantação e direção, importantes estudiosos europeus como Theodore Simón, médico e
professor da Universidade de Paris e diretor da colônia de Alienados e Anormais de PerryVandeuse e auxiliar direto de Binet na organização das primeiras escalas de medida da
inteligência humana; Jeanne Milde, professora da academia de Belas Artes de Bruxelas; Léon
Walther, do Instituto Jean Jacques Rousseau de Genebra; Artus Perelet, deste mesmo
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instituto. Meses depois, em substituição a Léon Walther na direção do Laboratório de
Psicologia, veio Helena Antipoff, também do Instituto Jean Jacques Rousseau de Genebra,
onde trabalhava como assistente de Claparède83 (PEIXOTO, 2003).
Antes mesmo da institucionalização da Psicologia aplicada à Educação em Minas
Gerais, que se deu através da Escola de Aperfeiçoamento em 1929, as ideias e os discursos da
Psicologia já faziam parte do debate educacional no Estado. Através da publicação do
primeiro número da Revista do Ensino, em março de 1925, já é possível encontrar-se uma
grande quantidade de textos que veicularam o discurso da Psicologia voltado para a educação,
conforme evidenciam os títulos dos mesmos distribuídos no Quadro IV.
Quadro IV – Títulos dos textos que veicularam o discurso da Psicologia na Revista do Ensino (1925).
N. da Revista do Ensino
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
7
8
8
8
8

Título do texto
A Eugenia
Edifício escolar
Alumnos indigentes
O trabalho escolar
Os methodos novos no ensino primário: a experiência dos tests
Separação de alumnos suspeitos de intelligencia anormal
Em torno da pedagogia
Ensaios de psycologia experimental pedagógica
Analyses
Tests
Seleçcão dos bem dotados
Tests de capacidade de combinação
Estudo experimental das causas determinantes da má pronuncia
A intelligencia revelada
Progresso dos methodos e dos meios de educação no Brasil
Tests
Tests de intelligencia
Os methodos de educação e hygiene applicada
O escopo da pedagogia moderna
Livros didacticos
Methodos de leitura
A psychoanalyse educativa
Educação dos anormaes
O valor educativo do vocabulário
As mentiras infantis
Methodologia: aprendizado educativo

Fonte: Revistas do Ensino de 1925. APM. Organizado por Guimarães (2011).
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O médico Édouard Claparède (1873-1940) foi o responsável pela fundação do Instituto Jean Jacques
Rousseau, em 1912.
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Apesar de muitas pesquisas priorizarem os anos seguintes a 1927 para destacar a
influência da Psicologia nos processos educativos em Minas Gerais, seja devido à Reforma
Francisco Campos, que criou a Escola de Aperfeiçoamento, seja pela vinda de muitos
profissionais estrangeiros da área, como a própria Helena Antipoff, é preciso destacar que o
período anterior também esteve marcado pelo discurso da Psicologia que, de acordo com o
Quadro IV, já se apresentava de forma concreta nos textos da Revista do Ensino em 1925,
seu primeiro ano de circulação.
O discurso da Psicologia no período inicial da Revista do Ensino foi marcado,
sobretudo, pelas discussões em torno dos testes de inteligência. Esse debate já aparece no
primeiro número e nas páginas iniciais do periódico quando, a pedido do então presidente do
Estado Mello Vianna, são divulgadas as iniciativas de Minas para um maior conhecimento
sobre o novo método de avaliação da inteligência. A importância atribuída aos testes pelo
governo estadual tinha como principal justificativa a prática destes na educação em países
tidos como civilizados. Nesse sentido, Mello Vianna enfatizava a atuação dos “americanos do
norte”, considerados por ele como sujeitos de um “país de civilização requintada”, “que
acabam de adotar nas suas casas de ensino, os testes” (OS METHODOS NOVOS NO
ENSINO PRIMARIO: A EXPERIENCIA DOS TESTS. Revista do Ensino n. 1, março de
1925, p. 16).
Uma das primeiras iniciativas promovidas pelo governo de Mello Vianna para a
ampliação do conhecimento dos métodos dos testes foi convidar o professor C. A. Baker, do
Rio de Janeiro e “conhecedor da materia”, para realizar conferências e aulas para o
professorado mineiro (Idem, ibidem, p. 16). As aulas foram realizadas no Edifício da Escola
Normal Modelo e tiveram a presença não só dos professores mas também das autoridades do
Estado. As experiências e aulas ministradas por Baker em Belo Horizonte versaram sobre os
testes de leitura oral e mental e sobre os testes de inteligência. Segundo o professor, cada um
destes testes deveria ser realizado da seguinte forma:
1)
Tests de leitura oral: é uma prova individual. O alumno lê em voz alta uma
serie de trechos, na ordem crescente de dificuldade. Em seguida, responde por
escripto as tres perguntas formuladas sobre cada trecho, sem ter este em vista.
Notam-se o tempo de leitura e resposta, os erros commetidos na leitura e nas
respostas. Obtem-se, assim, o numero de palavras lidas por minuto, um nota quanto
aos erros na leitura e outra quanto aos erros nas respostas.
2)
Tests de leitura mental: é uma prova colletiva. Os alunos da turma recebem
um papel contendo uma série de trechos de difficuldade crescente, seguido cada
trecho de tres perguntas. O alumno vae lendo mentalmente os trechos e escrevendo
as respostas. No fim de 30 minutos, cessa a prova. Dão-se as notas aos alumnos,
determinando-se, para cada um, o que se chama edade de leitura (em mezes).
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Dividido esse número pela edade do alumno (em mezes), obtem-se o quociente de
leitura, que servirá á classificação do alumno.
3)
Tests de intelligencia: trata-se de uma prova individual. A creança é
submetida a uma série de perguntas extremamente variadas, sobre assumptos que lhe
são familiares, cálculos mentaes, reprodução de desenho simples, que lhes são
rapidamente mostrados, explicação de scenas representadas em quadros,
interpretação de pequenos contos, que lhes são narrados, correcção de trechos que
lhes são apresentados, etc. Por meio de notas dadas a essas respostas, obtem-se a
edade mental da creança que, dividida pela edade chronologica, dá o quociente
mental, que serve para a classificação (Idem, ibidem, p. 17).

Nesta longa, mas necessária citação nota-se a adesão irrestrita à testagem como
tecnologia de verificação e classificação dos sujeitos escolares. É preciso observar, também,
que a utilização dos testes para diversas finalidades sugere um “esquadrinhamento” minucioso
das atividades escolares pela Psicologia da época que, no mesmo momento em que produzia
um saber sobre os alunos, também produzia “efeitos de poder” sobre os mesmos
(FOUCAULT, 1979).
É preciso destacar, também, que foi recorrente, no período entre 1925 e 1930, a
divulgação de exemplos de testes na Revista do Ensino de Minas Gerais. Tal constatação
deixa marcada a busca de um modelo científico para as práticas dos professore em sala de
aula, principalmente no que concerne às classificações realizadas por eles, que deveriam ser
isentas de intuição e providas, unicamente, por uma neutralidade na aplicação de critérios
ditos científicos.
Segundo Monarcha (2001), o “movimento dos testes” visava ao aperfeiçoamento das
técnicas de diagnose e predição mediante utilização de provas breves e objetivas na forma,
principalmente, de questionários. “Para um contemporâneo daquela época, os testes
permitiam a concretização do chamado „sonho dourado da pedagogia‟: formação de classes
homogêneas, classes especiais de retardados e bem-dotados de inteligência” (MONARCHA,
2001, p. 14-15). Com o chamado “movimento dos testes”, a Psicologia aplicada à educação
recebeu um poderoso impulso inserindo-se de forma duradoura na cultura escolar da época.
Para os psicologistas, em sua maioria autodidatas, os testes objetivos explicitavam a entrada
do espírito científico no meio escolar daquela época, criando as bases necessárias para a
organização da pedagogia (Ibidem).
A presença de psicologistas estrangeiros de renome, a abertura de laboratórios de
Psicologia e o movimento dos testes levaram a Psicologia ao encontro da opinião pública no
Brasil, mormente a política, tornando-se um dos principais temas no discurso oficial da
década de1920.
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Estimulado por estas discussões, Lourenço Filho, professor da Escola Normal de São
Paulo, desenvolveu e publicou estudos experimentais com o objetivo de sensibilizar o
magistério, as autoridades e a opinião pública sobre as vantagens da aplicação da Psicologia
objetiva na escola, explicitando o espírito científico na educação. Dentre esses estudos
destacam-se os Testes ABC: para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da
leitura e da escrita, produzido e apresentado em 1928. Os Testes ABC tiveram 12 edições
entre 1933 e 1974, totalizando 62 mil exemplares, sendo também traduzidos para o espanhol e
o francês.
O objetivo dos testes denominados “ABC”84 era o de fazer o levantamento e
classificação das aptidões necessárias à aquisição da leitura e da escrita, articuladamente às
ideias de diferença individual e rendimento para aumentar a rentabilidade do trabalho escolar
e a eficiência de sua administração, sendo utilizados para a organização eficiente das classes
escolares (LOURENÇO FILHO, 2008)85. Segundo Monarcha,
Os Testes ABC podem ser analisados como instrumentos de uma nova psicometria
articulada ao tratamento estatístico, que visava identificar, lógica e objetivamente, a
variedade mental e se fundamenta no conceito de maturação; contém oito provas
destinadas a medir os atributos particulares do escolar, a fim de assinalar as
deficiências particulares de cada criança, para a organização eficiente das classes
escolares. Método prático e econômico e de aplicação em grande escala, essas
provas psicológicas medem: coordenação visivo-motora, memória imediata,
memória motora, memória auditiva, memória lógica, prolação, coordenação motora,
e mínimo de atenção e fatigabilidade (MONARCHA, 2001, 31).

Os Testes ABC também possibilitavam, segundo Lourenço Filho, a classificação dos
anormais de inteligência, a verificação das aptidões profissionais e o temperamento dos
alunos. Tal classificação pormenorizada tinha por função eliminar as classes heterogêneas
que, de acordo com os educadores da época, era o que mais prejudicava o ensino e a
aprendizagem (LOURENÇO FILHO, 2008).
É dentro desse contexto que a Revista do Ensino de Minas Gerais publicou textos,
testes, exames, entre outras formas de exposição do funcionamento da Psicologia aplicada à
educação para um “estudo mais desenvolvido e científico da educação” (OS METHODOS
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Outras publicações fizeram parte da produção de Lourenço Filho, inclusive traduções e prefácios de
psicologistas de renome: Psychologia experimental, de Henri Piéron (1927); A escola e a psychologia
experimental, de Edouard Claparéde (1928); Testes para a medida do desenvolvimento da inteligência nas
crianças, de Alfred Binet e Th. Simon (1929) e Educação e sociologia, de Émile Durkhein (1929)
(MONARCHA, 2001).
85
A edição utilizada neste trabalho (2008) faz parte da “Coleção Lourenço Filho”, coletânea das obras do autor
realizada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Disponível em
<http://www.inep.gov.br/pesquisa/publicacoes/catlista.asp?M=P&codigo=31%26Cole%E7%E3o+Louren%E7o
+Filho&submit=Pesquisar> Acesso em 26 de outubro de 2010.
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NOVOS NO ENSINO PRIMARIO: A EXPERIENCIA DOS TESTS. Revista do Ensino n. 1,
março de 1925, p. 17). A Revista também veiculou exemplos do que poderia acontecer dentro
do cotidiano escolar para demonstrar o quão importante seria a classificação e separação dos
alunos de inteligência diferenciada:
Um alumno de sete annos de idade chronologica entra á escola. E‟ analphabeto.
Apezar de ter um desenvolvimento mental egual ao de uma criança de nove annos,
elle é classificado no primeiro anno do curso, onde se acham outras crianças de sua
idade. Devido á sua superioridade de intelligencia, é o primeiro a aprender as lições.
Sabe-as de cór e salteado como vulgarmente se diz. Mas os demais alumnos da
classe não as sabem ainda. Que faz o professor? Repete, repete, torna a repetir, as
mesmas lições. O alumno superior cansa-se de ser alumno passivo e quer arvorar-se
em professor ou adjuncto deste. Não sendo chamado, elle quer responder pelos
outros. A professora reprehende-o. Elle insiste (...). Não mais desobedece o
professor. Quando este está a repetir as lições, o privilegiado arranha a carteira com
um alfinete, ou rasga as folhas do livro; belisca o companheiro ou faz careta para o
mais brigador da classe, e, dia após dia, vae se tornando mais indisciplinado, ate que
se torna incorrigível. O pobre repetidor de lições, por sua vez, toma tal aversão á
escola e aos estudos que, como já se ouviu de um delles, chega ao ponto de pedir
fervorosamente a Deus que mude a cor de sua pelle; que o faça preto como o filho
da lavadeira que jamais fôra mandado áquelle suplício (GUIMARÃES, Ignácia. O
trabalho escolar. Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 4).

O professor moderno deveria conhecer o grau de inteligência de cada um de seus
alunos para determinar a qualidade e a quantidade de trabalho que ele aplicaria e os resultados
que deveria esperar e exigir. Segundo o texto de Ignácia Guimarães, distribuído o trabalho
conforme a capacidade de cada aluno, muitos problemas sérios de disciplina ficariam
perfeitamente resolvidos. Os alunos trabalhariam com mais interesse e satisfação e o professor
poderia dedicar seu tempo e sua energia que, na maioria das vezes, despendia em fiscalizar e
corrigir os maus comportamentos dos alunos, em coisas mais importantes ao desenvolvimento
da educação.
Partindo de uma análise foucaultiana, a questão dos testes pode ser compreendida de
forma análoga ao “exame”. Para Foucault, o “exame” seria a vigilância permanente,
classificatória, que permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por
seguinte, utilizá-los ao máximo. Através do processo do exame, põem-se dentro de um só
mecanismo relações de poder que permitem constituir um saber. Através do exame permite-se
ao mestre, ao mesmo tempo que transmite seu saber, levantar um campo de conhecimentos
sobre seus alunos. Para Foucault, o exame, na escola, marcou o início de uma Pedagogia que
funciona como ciência (FOUCAULT, 1979, 1994).
Se em 1925 a divulgação de textos sobre os testes ou a publicações dos variados tipos
de testes já se faziam presentes na Revista do Ensino, em 1928 e 1929 aumentaram sua
veiculação. Tal fato, como mencionado anteriormente, se deve à criação da Escola de
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Aperfeiçoamento de Professores e do seu Laboratório de Psicologia (1928), situada na cidade
de Belo Horizonte e que ganhou grande destaque nas páginas do referido periódico. Já em
1929, tal escola foi ainda mais evidenciada, pois foi naquele ano que Helena Antipoff assumiu
a direção do seu Laboratório de Psicologia.
Antes de vir para o Brasil, Helena Antipoff teve ampla formação na área. Nasceu na
Rússia, em 1892, tendo realizado seus estudos em Psicologia em Paris, no Laboratório BinetSimon (1911) e, em Genebra, no Instituto Jean-Jaques Rousseau (1912-1915). Participou de
alguns dos primeiros ensaios de aplicação da Psicologia científica aplicada à educação na
Europa Central e participou ativamente de trabalhos de exame e planejamento da reeducação
de crianças abandonadas no período pós-revolucionário da Rússia. Em 1925, tornou-se
assistente de Edouard Claparède no Instituto Rousseau e, em 1929, transferiu-se para Belo
Horizonte, a convite do governo mineiro para dirigir o Laboratório de Psicologia da Escola de
Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais (CAMPOS, 2008, p. 150).
Um dos trabalhos mais reconhecidos de Helena Antipoff em Belo Horizonte foi a
ampla pesquisa que realizou sobre o desenvolvimento mental das crianças em idade escolar,
padronizando para a população local os testes de inteligência e de personalidade. Também
realizou estudos sobre o cotidiano das escolas locais, através de observações realizadas pelas
“alunas-professoras”86 da Escola de Aperfeiçoamento, tipo de observação que intitulou
“Escolologia”.
O nome dado ao estudo “Escolologia” já demonstra, conforme evidenciou a própria
Helena Antipoff, o objeto de suas pesquisas: “a escola e tudo o que com ela se relaciona”
(ANTIPOFF, Helena. Escolologia. Revista do Ensino n. 50, 51 e 52, outubro, novembro e
dezembro de 1930, p. 146).
Para Antipoff, o papel da Pedagogia científica consistiria em avaliar exatamente o
caráter de cada componente escolar e indicar os meios de evitar as deficiências por
compensações disponíveis. Porém, antes de indicá-las, Antipoff evidenciava a necessidade de
estudar os casos reais destas numerosas dificuldades que a vida da escola apresenta a todo o
momento, sendo a “Escolologia” um instrumento para isso.
As pesquisas escolológicas eram propostas por Antipoff às “alunas-professoras” do
segundo ano do curso de Psicologia Educacional da Escola de Aperfeiçoamento de Belo
Horizonte. De acordo com Antipoff, 32 classes primárias e 6 estabelecimentos públicos foram
visitados semanalmente, durante um semestre inteiro, entre fevereiro e agosto de 1930 (Idem,
86

Expressão utilizada por Helena Antipoff para se referir às alunas da Escola de Aperfeiçoamento e que também
atuavam como professoras no Estado.

113

ibidem). Seguindo um plano previamente determinado, as alunas-professoras tiveram que
estudar, ponto a ponto, todos os aspectos da vida destas classes. As pesquisadoras ficavam em
duplas em cada sala de aula e passavam a tarde inteira recolhendo dados, seja por observações
ou por medidas e testes pedológicos87 e escolares. Ao final desse “estágio”, as alunas
organizavam seus resultados sob a forma de monografias, redigidas para cada uma das 32
classes, e ainda uma monografia geral para os estabelecimentos escolares em que elas
trabalharam. Tais monografias foram publicadas pela Revista do Ensino em formato resumido
nos seus números finais do ano de 1930 e na íntegra nas Revistas 53, 54 e 55, de 1931.
As monografias gerais deveriam fazer conhecer o grupo escolar em seu conjunto:
perímetro da cidade servido por ele, o ambiente físico, social e econômico; a parte física do
grupo, a construção, o espaço destinado aos estudos, ao recreio, os jogos, a higiene escolar, o
mobiliário, o material didático, seu regime escolar, a organização das classes, as instituições
auxiliares, o corpo de professoras, o orçamento do grupo, os métodos empregados e, por fim,
o levantamento dos resultados atingidos pelos alunos de cada classe. O final da monografia
ficaria reservado para o balanço das condições e dos resultados obtidos das análises (Idem,
Ibidem, p. 148).
Já as monografias das classes continham os dados relativos ao estudo do meio físico
da sala de aula, dimensão e proporção do espaço, seu mobiliário, a ornamentação, a higiene; a
composição da classe, número de crianças, frequência durante o semestre; o meio social das
crianças e as condições econômicas, condição de cada família, nacionalidade dos pais, sua
profissão, número de crianças na família, meios econômicos, nível de cultura geral, educação
dada às crianças pela família e ocupações das crianças em casa. Também era observado o
estado físico das crianças, sendo avaliado seu grau de desenvolvimento corporal e de saúde.
Antipoff ressaltava que para este fim foram utilizadas medidas antropométricas88 e também os
dados dinamométricos89 e espirométricos90. Antipoff destacava, ainda, que para cada criança,
foram calculados os índices de robustez91 e a relação entre o peso e altura.
Os professores também eram observados e avaliados pela Escolologia. Avalia-se seu
perfil na sala de aula e a sua conduta profissional, seu trabalho pedagógico, que era tratado em
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A pedologia compreende o estudo sistemático da vida e do desenvolvimento da criança.
Que trata da mensuração do corpo humano.
89
Medição realizada com dinamômetro, aparelho usado para medir a força muscular.
90
Medição da capacidade inspiratória e expiratória do indivíduo.
91
Segundo Almeida (2004), a robustez infantil era apresentada, no sentido médico, com todas as características
de vitalidade equilibrada, com funções harmônicas e órgãos perfeitos. A gordura não era considerada índice de
robustez, “como pensavam os leigos e desconhecedores das práticas higiênicas da época” (ALMEIDA, 2004, p.
14).
88
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um capítulo especial nas monografias em que se estudavam os processos empregados para
cada matéria do ensino.
Sobre todos estes minuciosos registros, observações e medições que compunham a
pesquisa escolológica, Antipoff perorava:
Possuindo sufficiente informações sobre as condições materiais da classe, sobre o
trabalho pedagogico, conhecendo pormenores, a origem social das creanças, seu
estado physico e sua capacidade intelectual, assim como seu rendimento escolar, - a
Monografia da classe, em seu ultimo capitulo, revê todos os factores examinados e
estabelece seu valor positivo ou negativo para o conjunto dos resultados obtidos,
sobretudo para o rendimento escolar e desenvolvimento social dos alumnos. Pondo
na balança do julgamento objectivo os prós e os contras da vida de uma classe,
chega-se a ver exactamente os factores que contribuíram para o desenvolvimento
social de seus membros e os que, ao contrario, não fizeram sinão frenar este
desenvolvimento (Idem, ibidem, p. 150).

Para Foucault, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de
verdade, isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a
maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona
como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p. 12).
Helena Antipoff, enquanto conhecedora dos procedimentos científicos, foi vista,
naquele momento, como possuidora de verdades sobre a educação. Citando Comte, Antipoff
afirmava que “conhecer é prever e prever é poder” (ANTIPOFF, Helena. Escolologia. Revista
do Ensino n. 50, 51 e 52, outubro, novembro e dezembro de 1930, p. 150). Representante de
instituições de renome nas quais trabalhou, como o Instituto Jean Jacques Rousseau e,
posteriormente, a Escola de Aperfeiçoamento, além de reconhecido conhecimento “científico”
da educação, Antipoff exercia certo domínio sobre as relações de verdade e poder no meio
educacional. Para Foucault, “a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a
produzem e a apóiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT,
1979, p. 14). Segundo o autor, em nossas sociedades, a economia política da verdade tem
cinco características historicamente importantes:
A “verdade” é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o
produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política
(necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para o poder
político); é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso
consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no
corpo social é relativamente grande); é produzida e transmitida sob o controle, não
exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos
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(universidade, exército, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e
de confronto social (as lutas ideológicas) (FOUCAULT, 1979, p. 13).

A pesquisa realizada por Antipoff nas escolas de Belo Horizonte, que pode ser
compreendida enquanto uma “vontade de saber” sobre sujeitos do meio escolar, é, segundo
Foucault, apoiada por um suporte institucional, mas também reconduzida pelo modo como o
saber é aplicado na sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo
atribuído. Dessa “vontade de saber” surgiriam as “verdades científicas” que, apoiadas sobre
um suporte e uma distribuição institucional, tenderia a exercer sobre outros discursos uma
espécie de pressão, um poder de coerção. Nessa direção, Foucault destaca que a verdade do
Estado passou a ser a verdade produzida pela ciência (FOUCAULT, 2008a, p. 8).
As pesquisas escolológicas de Antipoff, assim como outras que a autora realizou
posteriormente92 e que outros personagens da Psicologia aplicada à educação também
desenvolveram, deixam marcado o desejo daquele período em conhecer, classificar e agrupar
a criança recorrendo à suposta exatidão da ciência. Essa nova “tecnologia de poder”
objetivava, não diferentemente dos discursos moral e médico, resolver o problema da
heterogeneidade da população, calculando e prevendo possíveis padrões de homogeneidade
para a infância, considerando-a como um sujeito suscetível a correções e mudanças.
Entretanto, dentro dessa infância que, como já enunciado anteriormente, não pode ser
considerada singular e sim plural, os discursos moral, médico e da psicologia tomaram como
foco principal uma infância específica, a pobre. Esta seria a que mais se distanciava dos
padrões de normatividade estabelecidos pela sociedade da época e a que mais precisaria de
ações de contenção, correção, assistência e, enfim, de uma ampla formação, que abrangeria
todas as deficiências geradas por sua condição social e econômica.
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Antipoff liderou a criação da sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (1932). Nos anos de 1940, com a criação
da Fazenda do Rosário, em Belo Horizonte, Antipoff amplia seu atendimento e pesquisa com os excepcionais e
trabalha com a formação de professores rurais e a formação de psicólogos. Também nesta época implantou a
cadeira de Psicologia Educacional na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo ampliado suas atividades no
Rio de Janeiro e contribuído, nas décadas de 1950 e 1960, com uma intensa atividade nas áreas da Psicologia e
da Educação como pesquisadora e professora (CAMPOS, 2008).
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CAPÍTULO IV – “INDIGENTES”, “DOENTES” E “ANORMAES”: OS DISCURSOS
MORAL, MÉDICO E DA PSICOLOGIA SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DA
INFÂNCIA POBRE

Tudo presta a quem tudo precisa. Um par de velhos
sapatinhos que não serviria para o pequeno luxar no
Bosque de Bolonha, ou na Avenida Central, porém, serve
para agasalho da humidade e muita doença. Uns metros de
fazenda bastam para o uniforme, para os dias festivos no
grupo; umas roupinhas usadas, limpinhas, agasalham o
menino que vae á aula quasi tão rasgado, maltrapilho,
como um mendigo de porta de igreja, ou de beira de
estrada, que ainda é mais esfarrapado (PENNA, Gustavo.
Revista do Ensino, 1925, p. 11).

A peroração de Gustavo Penna na Revista do Ensino, em 1925, remete aos cuidados
com a infância indigente que, por sua situação de pobreza, precisaria de toda e qualquer
doação que pudesse melhorar sua condição de vida, principalmente para frequentar a escola.
Assim, qualquer tipo de caridade como a doação de “uns metros de fazenda” para o uniforme
escolar ou para a confecção de roupas para os dias festivos no grupo escolar seria bem-vinda.
A manifestação desse homem público93 ainda deixa marcada a importância atribuída à
escolarização da infância, que era apresentada pela Revista do Ensino entre os anos de 1925 e
1930 como a geração vindoura, que iria compor uma nação moralizada, saudável e produtiva
e que seria responsável por salvar o País das mazelas que o assolavam e lançá-lo ao patamar
das nações civilizadas do mundo.
Segundo Oscar Arthur Guimarães, Assistente Técnico do Ensino de Minas Gerais em
1929, a infância seria a raiz em que deveriam ser aplicados todos os tipos de ações para a
promoção de mudanças:
O mal precisa ser atacado pela raiz. Na infancia é que esta a raiz. Voltemos pois os
nossos olhos para a infancia. Mais nos ocupemos da infancia, menos teremos que
nos ocupar da velhice. Occupando-nos da infancia, estaremos erguendo energias
vitaes para a nação. Amparando a velhice estaremos apenas carregando pesos
mortos. Infelizes cadaveres da nossa incúria ou imprevidência; é obra piedosa, não
resta duvida, mas obra de penitencia. Também a primeira é obra de caridade e de um
alcance mais elevado, por ser constructora e preventiva (GUIMARÃES, Oscar
Arthur. Escola Nova. Revista do Ensino n. 35, julho de 1929, p. 45).
93

Não foram encontrados biografia ou algum relato de quem foi Gustavo Penna. Através da própria Revista do
Ensino, sabe-se que Penna seguiu carreira política, pois o próprio relata em suas publicações a atuação que teve
enquanto deputado provincial no final do século XIX.
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Na busca por um futuro melhor para o Estado de Minas Gerais, a infância foi pensada,
por intelectuais e governantes da década de 1920, enquanto “capital” que se deveria investir e
proteger para que frutificasse em bons cidadãos. Essa ideia permeou grande parte dos
discursos direcionados à infância e veiculados pela Revista do Ensino entre os anos de 1925 e
1930: “a infância é um capital que se deve proteger antes de qualquer outro”
(MARGUERITTE, Victor. Revista do Ensino n. 13, abril de 1926, p. 143). “Cada creança que
se educa, é um homem que se ganha” (Idem, ibidem, p. 136).
Contribuindo para a construção de um indivíduo melhor do que aquele que se
apresentava na década de 1920, a educação da infância foi considerada fator fundamental:
O ideal de educação é que se deveria educar a creança não segundo o estado
presente da espécie humana, mas segundo a idea de um estado melhor, possível no
futuro, isto é, segundo a idea da humanidade e do seu destino completo (KANT.
Revista do Ensino n. 20, abril de 1927, p. 441)94.

Contudo, essa educação da infância deveria ser ampla, o que incluiria a educação do
seu caráter, de seus valores, mas também a educação do seu corpo e da sua mente, o que
promoveria a formação de sujeitos produtivos para a sociedade. A escola, considerada a
instituição primeira dessa formação, teria como função ampliar tal educação para além de
seus muros, ou seja, deveria suscitar a iniciativa não só dos professores mas também dos pais
na formação de seus filhos, desde a mais tenra idade. Assim, a família, influenciada pelo
discurso escolarizador, deveria também ser conduzida em suas ações, atuando diretamente no
comportamento de sua prole para educar conforme os modelos de infância que se queria
determinar.
O filho é, em geral, um tyrannete. Os paes, para não contrariarem o pequeno, deixam
que todos os maus instinctos se manifestem na sua forma mais simples: a manha, a
teima e o egoísmo. Chora? Coitadinho! Não vá estar doente. Cuidados, attenções,
mil e um soffrimentos passam os paes. Elle observa esta attenção e os desvelos,
comprehende e sabe que se interessam a ti e faz manha. A casa toda gyra em torno
desse diabrete. Os paes afflictos, choram, chamam médicos, cedem em tudo, e, aos
poucos, o egoísmo se manifesta com um cortejo de grosserias (...). O nenê quer isso;
não quer; chama; bate os pés; chora, berra e obtem. Seus paes são para elle outros
tantos criados; a casa, os amigos, a sociedade, o mundo, o universo, tudo gyra em
torno desse astro de primeira grandeza. E, assim se fecha o ciclo da infancia
(GONZAGA, Aprígio. Finalidade do trabalho manual para os homens: o menino.
Revista do Ensino n. 5, julho de 1925, p. 124).

94

Vale ressaltar que máximas de pensadores consagrados, neste caso do filósofo Kant, foram utilizadas, pela
Revista do Ensino, para afirmar a importância da educação para a infância na busca por um futuro próspero.

118

O que se evidencia no discurso do professor Aprígio Gonzaga é a importância das
atitudes dos pais no processo de formação da criança. Nesse contexto, percebe-se que a escola
reconhece tal importância e ainda oferece maneiras para que esta formação se dê da melhor
maneira possível. Assim, ao mesmo tempo que se questiona o papel dos pais enquanto
educadores, se oferecem prescrições sobre o que seria correto e incorreto na educação dos
filhos.
Dado que os paes se compenetrem da necessidade do seu papel de educadores e
tenham, aliás, a disposição firme de desempenhar este encargo, estarão promptos a
fazel-os com facilidade? (...). Para conduzir, orientar a creança e formar o seu caracter
não basta comprehendel-a, mas é necessário ter noções da technica da autoridade, que
é ao mesmo tempo simples e precisa (A COOPERAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA
EDUCAÇÃO. Revista do Ensino n. 15, junho de 1926, p. 207).

Fica claro, pelo título da citação, que se buscava na família uma “cooperação”, ou seja,
um auxílio, uma contribuição para com a escola na educação de seus próprios filhos. A escola
seria o eixo articulador dessa educação, aquela que determinaria a conduta não só dos seus
alunos, mas também a dos pais, mães e de todos aqueles que pudessem exercer alguma
influência na educação da infância em processo de escolarização.
Da mesma forma, o inverso também acontecia. Neste caso, a infância, devidamente
escolarizada, poderia atuar na educação de sua família. Segundo publicação da Revista do
Ensino, a infância seria “o agente mais efficaz da reconstituição ou da reeducação da família”
fazendo penetrar no quotidiano do lar “idéas de moral, de civismo, de hygiene ou mesmo de
noções de ordem scientifica e technica” (A CRIANÇA TAMBEM PODE TER
INFLUENCIA NA EDUCAÇÃO DOS PAES. Revista do Ensino n. 13, abril de 1926, p. 126).
A produção de uma infância educada e que também poderia educar fez com que a
escola, no período em questão, buscasse uma maior homogeneização dos alunos, o que
facilitaria tal processo. No entanto, era a infância pobre que despertava maiores atenções, pois
foi considerada, naquele momento, a mais distante de todos os modelos almejados para
compor a sociedade. Nessa direção, afirmava o diretor da Escola Normal de Ouro Fino,
Guerino Casassanta: “as questões relativas á educação popular começam a preoccupar
vivamente os Estados bem organizados, e se tornam objecto de particular analyse por parte
dos governos” (CASASSANTA, Guerino. Educação – obra do amor. Revista do Ensino n. 14,
maio de 1926, p. 149).
A preocupação quanto a “educação popular” partiu não só de profissionais da
educação, mas também de políticos, intelectuais bem como de outros sujeitos que ocupavam
as mais diferenciadas atuações profissionais da esfera social em Minas Gerais na década de
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1920. Tal preocupação se materializou diretamente nas páginas, mais precisamente nos
principais discursos veiculados pela Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930. Assim,
os discursos moral, médico e da Psicologia, sendo os mais recorrentes no referido periódico,
se direcionaram, em grande parte, à educação da infância pobre, como ilustra o Gráfico II.
Gráfico II – Proporção do número de veiculações dos discursos moral, médico e da Psicologia direcionada à
educação da infância pobre na Revista do Ensino (1925-1930).

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM. Organizado por Guimarães (2011).

Pelo Gráfico II, constata-se que a infância pobre ocupou parte significativa dos
discursos pesquisados, alcançando 34,89% do total do discurso moral, 31,61% do discurso
médico e 23,89% do discurso da Psicologia veiculados pela Revista do Ensino no período
entre 1925 e 1930. Assim, ao se verificar que a infância pobre fez parte de quase 1/3 dos três
discursos mais recorrentes da Revista do Ensino, pode-se supor que tais discursos
influenciaram diretamente na formação de conceitos e na formulação de ações sobre a
educação dessa infância no estado de Minas Gerais no período em questão. Tal hipótese se
fundamenta no fato de que o impresso educacional oficial do estado publicava os ideais de
tais discursos sobre a educação da infância em situação de pobreza no estado não somente
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para os profissionais da educação, mas também para todos aqueles interessados no assunto95,
o que configura a busca de uma ampla adesão da sociedade mineira à causa da escolarização
da infância pobre.
Apesar de terem objetivos em comum, como o de formação de um individuo
civilizado e produtivo para a sociedade, os discursos moral, médico e da Psicologia se
direcionavam à educação da infância pobre de formas diferentes. Assim, tal infância poderia
ser apresentada como aquela que precisaria da educação aliada à caridade e aos bons
exemplos na formação de seu caráter, no discurso moral; já no discurso médico, seu corpo e
seus costumes deveriam ser higienizados e regenerados pela educação; e, por fim, no discurso
da Psicologia, a infância pobre seria aquela que, por sua condição de anormalidade, deveria
ser classificada, segregada e transformada, passando por um verdadeiro processo de
“ortopedia mental”96 através da educação.

4.1 – Caridade e formação moral para os “pobrezinhos que frequentam a escola
mineira”: o discurso moral sobre a educação da infância pobre na Revista do Ensino

Como foi mencionado no Capítulo III, o discurso moral na Revista do Ensino foi,
quase que predominantemente, religioso e quase que totalmente associado à religião católica.
O catolicismo só não se fez presente de forma plena devido à publicação de artigos que
relatavam exemplos do ensino religioso em países como Japão e Índia, em que a religião
específica de cada um deles tinha participação especial na educação da infância.
Como já visto também, esse fato se associa, diretamente, ao contexto da época
pesquisada, em que o governo mineiro apoiava a intervenção religiosa, especificamente a
católica, nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais com interesses múltiplos. Entre tais
interesses estaria o de se beneficiar do poder da Igreja Católica na formação moral da massa
da população mineira, o que poderia ajudar na manutenção da ordem no Estado.

95

É importante lembrar que a Revista do Ensino era disponibilizada não somente nas instituições de ensino e
para os profissionais da educação, mas também a todos os que quisessem adquiri-la, seja por meio de assinatura
ou pela compra de números avulsos.
96
Tal expressão foi utilizada por Helena Antipoff e se referia à “arte de endireitar, adestrar e fortificar as
faculdades mentais” de uma pessoa (ANTIPOFF, 1992, v. III, p. 67).
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O discurso moral presente na Revista do Ensino associava-se, com grande recorrência,
ao assistencialismo e à caridade, principalmente àqueles cujos princípios eram pautados por
preceitos religiosos. Nesse sentido, a infância pobre foi, na maior parte das vezes, seu alvo
principal. Era preciso cuidar da formação moral da infância pobre para que seu caráter não
fosse corrompido diante das dificuldades enfrentadas em sua vida, o que prejudicaria os
planos de constituição de uma população homogênea, mais fácil de ser controlada
(GUIMARÃES e ABREU JR., 2010b).
Marco Antônio de Souza (2004) destaca que, no entender das elites da década de
1920, a caridade, acompanhada dos mais puros valores e princípios morais, devia impedir que
o desenvolvimento das “abomináveis práticas do socialismo e da negação do direito de
propriedade promovessem o famigerado nivelamento social, que destruía o princípio da
autoridade, criando o caos dos assassinatos, das revoluções ou das greves” (SOUZA, 2004, p.
95).
Assim, percebendo a importância da formação moral para a infância pobre, não
somente os eclesiásticos foram os responsáveis por disseminá-la na Revista do Ensino.
Políticos, professores, entre outros seguimentos da atuação profissional da época também se
faziam valer desse discurso para propor ou promover ações sobre a educação da infância
pobre mineira97. Foi o caso de Gustavo Penna que, em março de 1925, publicou um texto em
que chamava a atenção da população para o deprimente quadro da infância pobre no Estado e
dos problemas decorrentes dessa condição para sua educação. Penna apelava para a caridade
do povo mineiro em nome da fé ao relatar o caso de uma aluna e suas dificuldades para
frequentar a escola diante de sua extrema pobreza:
Sahira muito cedinho aquella pequenita para o grupo escolar, onde as aulas
começam as sete horas. Vindo de casa, na Barroca, distante dois kilometros,
descalça, patinando a lama, surprehendeu-a, em caminho, uma chuva meúda e
teimosa. Nem pensou em voltar, por ser das mais assíduas, e aquelle era o dia de
concurso de arithmetica. Seriam quase onze horas, quando a sua professora a viu
empalidecer, e resvalar pesadamente, desmaiada, da carteira para o chão. Logo
carregada para o gabiente da directora, e deitada no sofá, dir-se-ia uma defuntinha,
esperando o seu caixão. Reanimada pela aspiração do ether, com o olhar meio
turbado ainda, a menina explicou a causa do seu desmaio, com este santo
commovente impudor, que, na inconsciencia da idade, teem as crianças pela sua
nudez e pela sua miseria. Na pequena “cafua” onde residem a mãe, viúva, e tres
irmãosinhos, ainda menores do que ella, ha muito não se sabe o que sejam o assucar,
o café, a banha, o arroz. Contou, sem vexames, que na vespera tinha ido ao
Mercado, com uma pequena moeda de quinhentos reis, para comprar tres tostões de
banha e dois de batatas. Vendeu-lhe algumas o negociante, e explicou á menina que
97

Ainda neste capítulo se tratará dos diferentes seguimentos da atuação profissional que direcionaram os
discursos moral, médico e da Psicologia para a educação da infância pobre na Revista do Ensino entre os anos de
1925 e 1930.
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não podia fazer somente trezentos reis de banha, pois mal dariam para encher uma
colher de sopa, tal o seu preço. E a pequena indigente, tão habituada á dura miseria,
disse ao homem: - Não faz mal, não senhor. A mamãe está preparando agora a nossa
comida mesmo sem isso, e a gente mata a fome assim mesmo. – Antes de ir para o
grupo, ao amanhecer nesse dia, tinha bebido somente uns goles d‟agua quente, sem
assucar. Porque não dize-lo? Causou-me a noticia deste caso uma tamanha pena,
tanta piedade, que ficaria de mal com a minha consciência, si lhe não desse
publicidade, ou não afoitasse a externar o meu modo de pensar sobre os meios de
darmos o bom combate a tanta miseria e penúria. (PENNA, Gustavo. Alumnos
indigentes. Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 11).

Depois de relatar o episódio, Penna discorre sobre o valor e exercício da caridade por
parte da população em relação à infância pobre, principalmente naquela época que, segundo o
autor, era ainda mais sofrida por causa do frio. “Dê a caridade neste período tão angustioso, o
pão do corpo, a assistencia mata a fome, e as roupinhas abrigam as creanças da chuva
inclemente e do frio cortante, a que vae seguir este inverno”. E ainda chama a atenção do
leitor sobre a sua atuação política, já antiga, em prol dos alunos pobres:
Seja-me desculpada uma certa dose de vaidade em contar ao leitor benevolente que
não é de hoje que procuro auxiliar essa profunda, essa lastimável e deprimente
miseria que se observa nas crianças que estudam na escola mineira. Há quarenta e
dois annos, sendo eu deputado provincial, (...), apresentei um projeto, a 8 de agosto
de 1882, creando o fundo escolar, destinado a combater a indigência nas escolas, por
meio do producto de alguns impostos, que me pareciam fáceis de cobrança sem
vexame. Entre esses figurava o de transmissão causa mortis, na razão de mil réis por
conto (Idem, ibidem, p. 13).

Destacando o já comprometimento do Estado no fornecimento de escolas e
professores para a educação da infância pobre, Gustavo Penna reivindicava a participação da
sociedade mineira, através, principalmente de doações, para manter esses alunos nas
instituições educativas do Estado. Para isso, aproveitou-se do catolicismo reinante na
população e utilizava, em seu discurso, palavras de cunho religioso.
Ao menino pobre deu o Estado a escola, a professora solícita, o livro. Procura
imprimir nessa missão o maior interesse, o mais carinhoso desvelo, separando
grande parte das rendas publicas para abrir uma aula, em toda parte onde haja
sufficiente numero de creancinhas. Cumpre que os particulares tomem parte activa
nesta santa missão98, de combater energicamente, christãmente, a formidável a densa
camada de analphabetismo que nos humilha e consterna. (...). Os paes de família
bem poderiam auxiliar o desenvolvimento da escola primária, inscrevendo-se como
socios contribuintes das utilissimas caixas escolares. Os mais abastados, os mais
generosos bem podiam não limitar a mesquinha mensalidade a sua contribuição, e,
quando reflectirem sobre o destino do seu auxílio, ceder um pouco do que lhes
sobeja em favor dos meninos indigentes. Quando lhes aconteça realizar um negócio
muito rendoso, embora ricos, cedam uma pequena contribuição, com a boa vontade
da viuva do Evangelho, que foi levar a boa feição o seu obulo (Idem, ibidem, p. 13).

98

Os grifos são meus.
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De acordo com Souza (2004), a pobreza e a falta de uma política assistencial na
década de 1920 suscitaram uma verdadeira cruzada beneficente na sociedade em prol da
infância. Instituições ligadas à Igreja Católica e também a outras religiões, leigos, políticos,
entre outros, propunham, isolada ou separadamente, atender e moralizar a infância pobre
mineira. Dentro dos movimentos beneficentes direcionados às crianças carentes, a atuação da
mulher se destacou, pois, tendo, aparentemente, maior disponibilidade de tempo, por causa da
discriminação de seu trabalho fora de casa naquele período, estaria mais disponível para
organizar ações de caridade.
Em Belo Horizonte, a filantropia na ajuda aos mais pobres se estendia numa vasta rede
de doações, provenientes de particulares, casas comerciais e industriais. As “Damas de
Caridade”, instituição ligada à Igreja Católica, era formada pelas senhoras mais abastadas da
sociedade, que faziam campanhas de donativos, oferecendo festas, concertos beneficentes e
loterias para a arrecadação de recursos para os mais necessitados (Ibidem).
Tal contexto fez da mulher – e neste caso, a mulher da elite – a figura principal na
formação moral da infância pobre no Estado de Minas Gerais, atuando nos diversos setores da
sociedade, entre eles a escola e a família, nos quais a pobreza ameaçava as condições de
formação do cidadão idealizado.

4.1.1 – A “Associação das Mães de Família” e as “Instituições auxiliares da escola”

No do contexto de inserção da mulher na propagação da formação moral para a
infância pobre em Minas Gerais, destacou-se, entre os anos de 1925 e 1930, na Revista do
Ensino, a “Associação das Mães de Família”.
Considerada uma “instituição de auxílio à escola”, esta associação não existia no
Estado Mineiro até o ano de 1925, quando o governo, reconhecendo seu sucesso na educação
moral de alunos em outros países, a mencionou, pela primeira vez, no Regulamento do Ensino
Primário de 1924:
Art. 82. “O governo ouvirá, sempre, sobre a efficiencia e moralidade do ensino, as
associações de Mães de família que porventura se organizem na localidade para
promover ou inspeccionar o ensino (MINAS GERAIS, 1924, p. 238 – Regulamento
do Ensino Primário).
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De acordo com publicações oriundas do governo do Estado na Revista do Ensino, as
“Associações das Mães de Família” deveriam
cooperar estreitamente com as autoridades escolares para o fim de levantar na escola
o nível moral e de saúde, promover a matricula e a frequencia escolar, concorrer
para o desenvolvimento e o progresso das instituições escolares, particularmente as
destinadas à assistência aos meninos pobres (A NOVA ESCOLA DE MINAS.
Revista do Ensino n. 26, outubro de 1928, p. 3).

As “Associações das Mães de Família” deveriam ser compostas por mulheres
“modelo” da sociedade mineira, ou seja, mulheres casadas, seguidoras dos preceitos religiosos
da Igreja Católica e dispostas a se “sacrificarem” pela educação da infância. Além de auxiliar
as escolas na educação de seus alunos, na formação moral e na saúde destes, as associações
também deveriam angariar fundos para as caixas escolares, difundir a necessidade da caridade
entre a população em prol da educação dos alunos mais necessitados e, principalmente,
auxiliar as famílias pobres na formação moral de seus filhos.
Segundo Jinzenji (2002), desde o Império, quando a escola foi designada como
“locus” privilegiado na formação das novas gerações, consideravam-se as famílias pobres
como moralmente incapazes de educar seus filhos. Dessa forma, a escola assumiria, além da
função de instruir, a de educar a infância pobre. Contudo, o que se observa em Minas Gerais,
entre os anos de 1925 e 1930, é a busca das mães, prioritariamente aquelas consideradas
exemplos da sociedade mineira, para o auxílio na formação moral dada pelas famílias pobres
aos seus filhos. Com isso, percebe-se que a escola deixa de se legitimar enquanto única
instituição capaz de promover a plena formação dessa infância e vão se constituindo novas
instituições que, apesar de receberem o nome de “auxiliares”, eram consideradas de suma
importância para os projetos de formação dos futuros cidadãos do Estado de Minas Gerais.
Nessa direção, é exemplar a fala do presidente do Estado mineiro em 1925, Mello Vianna, ao
destacar que “a família e a escola são elementos harmônicos, ambos creadores, precisando ter
affinidades estreitas, entendimentos mútuos, ideaes communs” (PALAVRAS DA ULTIMA
MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE MELLO VIANNA. Revista do Ensino n. 16, 17, julho
e agosto de 1925, p. 276).
O valor da mulher para a formação moral das gerações “vindouras” esteve associado a
seus cuidados de mãe, no exemplo, carinho e na persuasão que teria na educação de um filho,
como se pode notar no trecho de uma publicação da Revista:
(...) a mulher sabe educar pelo exemplo, pelo carinho, pela persuasão; tem o espírito
de devotamento, de sacreficio, sendo os joelhos das Mães o primeiro banco de
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escola, é sobre elles que se assenta o futuro de uma nação (...). Sobrecarregadas
como se acham as nossas escolas, de programmas cada vez mais complexos, não
dispõem de tempo sufficiente para fazer a educação moral dos alumnos. Os
conselhos e exemplos prestam, é verdade, auxilio precioso na obra da educação,
porém mais na parte que se refere ao trato social, á urbanidade (NOVAES. Alceu de
Souza. Associação das Mães de Família. Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p.
31).

A escola pública, que com o decorrer do tempo, passava a abrigar, cada vez mais, um
heterogêneo e crescente público infantil, precisaria de reforços que funcionassem como
complemento para suas ações, ou seja, seriam necessárias “boas mães” para aqueles alunos
que não as tivessem em casa. Estas mães exemplares, que deveriam integrar as associações,
teriam que se direcionar, prioritariamente, à educação das crianças mais pobres “cujos habitos
moraes adquiridos em casa, não têm ainda raízes profundas” (Idem, ibidem, p. 31).
Dentro desse contexto de valorização das mães na formação moral da infância pobre,
muitos foram os apelos dos dirigentes do Estado de Minas Gerais para a criação das
“Associações das Mães de famílias” no Estado, sendo a Revista do Ensino um dos principais
veículos de propagação desta campanha. O presidente do Estado, Mello Vianna, divulgou em
suas páginas, em 23 de março de 1925, a proclamação intitulada As mães de família mineiras:
pela instrucção e pela educação moral da infância mineira. No texto, Mello Vianna ressalta
as disposições do Regulamento Primário de 1924 e ainda destaca a necessidade da união entre
estado e família para a formação moral da infância mineira:
O governo ouvirá sempre, sobre a eficiência e moralidade do ensino, as associações
de mães de família que porventura se organisem na localidade para promover ou
inspecionar o ensino. Tal disposição não é destinada a permanecer como uma
simples formula de homenagem á vossa missão educadora e ao grande papel, que
representaes nas democracias, de formadoras do caracter dos cidadãos. O manancial
mais puro das energias cívicas e das virtudes moraes – é hoje verdade
universalmente proclamada – brota da educação do lar pela palavra materna. E‟ na
alma da infância, aberta á impressão de todas as imagens de belleza, que se instilam
e gravam os preceitos básicos da moral social, e é nessa phase dilucular 99 da vida
que se lançam as sementes fecundas das grandes acções futuras, dos feitos
immarcesciveis100 dos rasgos santificados de heroísmo e de bondade (...). Quando a
creança transpõe as portas da escola, já se presume que o seu coração se modelou
nos grandes ensinamentos de ordem, de disciplina, de amor á terra em que nasceu
(...). Acceitae valorosas collaboradoras da grande obra de prosperidade do Brasil, as
homenagens da minha admiração e do meu culto, de envolta com supplicas ardentes
a vosso terno coração dirigidas, para que, sem cessar, em fervorosa prece a Deus,
consigamos paz definitiva, de que tanto carecemos para grandeza de nossa Pátria,
socego e felicidade de nossos lares (p. 33-34).
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Referente a dilúculo: luminosidade do amanhecer, aurora.
De imarcescível: que não perde o viço, o frescor.
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As senhoras da sociedade, reconhecidas pelo espírito de caridade e altruísmo, também
eram chamadas a participar do “Conselho de Assistência e Proteção aos Menores” do Estado,
para auxiliar as crianças abandonadas e delinquentes. Entre as funções do Conselho estariam
as de vigiar, proteger e recolher menores egressos de alguma escola de preservação ou de
reforma; auxiliar a ação do juiz de menores, exercer ação sobre os menores em via pública,
visitar e fiscalizar estabelecimentos de educação de menores, fábricas, oficinas onde estes
trabalhem e comunicar ao secretário de segurança pública os abusos e irregularidades que
notarem; fazer propaganda de prevenção dos males sociais que produziam o abandono, a
perversão e o crime entre os menores, fundar estabelecimentos para a educação dos menores
abandonados, viciados e anormais, organizar uma lista de pessoas idôneas ou de instituições
que quisessem tomar a seus cuidados menores sem proteção, entre outros (MINAS GERAIS,
1927, p. 568, 569 – Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e
delinquentes).
A figura da mãe era comparada, muitas vezes, à imagem de uma santa. O governo
fazia-se valer do catolicismo das mulheres mineiras para obter ajuda em promover a educação
da infância pobre, como fica claro em uma conferência de Gustavo Penna, publicada em
1926:
A missão da Associação das Mães de Familia creou em nosso Estado um novo
caminho, abriu um horizonte novo, intermino, á divina caridade. E nem sei que haja
no mundo inteiro outra instituição destinada a fazer tantos milagres de bondade, de
solicitude (...). Foi para pedir-vos uma esmola para as criancinhas, que ficaram
orphans, sem pão e sem lar, para as viúvas que ficaram na indigencia. (...). Todavia,
nada póde existir de mais commovente, de mais santo, de mais útil e patriótico do
que a instituição das Mães de Familia. A tarefa notabilíssima de proteger, de
maneira tão intelligente e proficua os pobrezinhos que frequentam a escola primaria,
sinto em meu coração um verdadeiro e enternecido orgulho. Cuidar da sua saude,
destruir a sua miseria, encaminhal-os á aula; dar-lhes o livro e a roupinha;
transformar seu pobre organismo, combalido pela miseria do lar; mudar o que
poderia ser um ocioso, um delinquete, em futuro homem do trabalho (...). E tão
comovente é tudo isto, tão santo é este movimento em favor dos pequeninos,
famintos, semi-nús, curtindo todas as privações, dantes tão desamparados, que eu
penso ver, num enternecedor symbolo um menino agasalhado por uma grande Santa,
por Nossa Senhora, que o abriga debaixo do seu largo manto estrellado (PENNA,
Gustavo. A Associação das mães de família e a belleza de seu programma. Revista
do Ensino n. 13, abril de 1926, p. 125-126).

O apoio das mães associado à Igreja Católica foi considerado pelo governo mineiro
como imprescindível para a plena formação moral dos futuros cidadãos. Através dessa união,
o Estado tinha a pretensão de apurar a formação moral da infância e, assim, adquirir maior
influência sobre a população futura. Pelo controle da atuação das mães, o Estado tentaria
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influenciar não só na educação escolar, mas principalmente na educação familiar. A figura da
mãe na escola através da “Associação das Mães de Família” poderia ajudar o Estado não só
na fiscalização da atuação dos professores em sala de aula mas também na conduta dos pais
enquanto educadores de sua prole. Assim, a Associação se configurava como mais um
“dispositivo”, uma “tecnologia de poder” carregada de efeitos de verdade em sua missão de
“cuidar da saúde, destruir a miséria e encaminhar os pobrezinhos à aula” (Idem, ibidem).
De acordo como o Quadro V, é possível perceber a importância atribuída à
“Associação das Mães de Famílias” no auxílio à formação da infância pobre mineira, pois foi
tema constante na Revista do Ensino entre os anos de 1925 e 1930.
Quadro V – Títulos dos textos relacionados à Associação das mães de família na Revista do Ensino (1925-1930)
Ano

N.

Título do texto

1925
1925
1925

1
2
7

1925
1926

9
10

1926

11

1926

12

1926
1928

13
25

1928

26

1929

36

Associação das Mães de Família
Ás Mães de Famílias Mineiras: pela instrucção e pela educação moral da infancia
Aos inspectores regionais (pede-se auxílio aos inspetores para incentivar a criação das
Associações das Mães de Família)
Agremiações que dão vida e efficiencia ao ensino
Pequenas notícias e pequenos comentários (sobre a importância das Associações das
Mães de Família no aumento da instrução)
O trabalho intelligente do mestre (sobre a ajuda das mães de família na formação das
gerações vindouras)
Aos inspectores regionaes do ensino (sobre o incentivo na criação das Associações das
mães de Família).
A Associação das Mães de Família e a belleza do seu programma
Grupo Escolar Bernardo Monteiro (sobre o valoroso trabalho da Associação das Mães de
Família no grupo escolar)
A nova escola de Minas (sobre o trabalho das Associações das Mães de Família no
auxílio dos alunos mais pobres)
Instituições escolares

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM. Organizado por Guimarães (2011).

Nota-se que nos dois primeiros anos de publicação, 1925-1926, especificamente nas
Revistas editadas no governo de Mello Vianna101, os textos sobre as “Associações das Mães
de Famílias” foram mais recorrentes. Mello Vianna, assim como grande parte dos governantes
do País, acreditava que o analfabetismo que afetava a maioria da população era a causa de
muitos

101

problemas

enfrentados

pela

sociedade

mineira.

Com

isso,

Foram editadas 17 Revistas no governo de Mello Vianna, entre os anos de 1925 e 1926.

investiu

na
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regulamentação102, difusão e expansão das escolas primárias por todo o Estado, inclusive com
modalidades diferenciadas que atenderiam com maior eficiência às demandas de Minas
Gerais, como, por exemplo, as escolas ambulantes, em que o professor era deslocado para as
localidades onde se fazia necessária a instrução; as escolas maternais que, além do objetivo de
guardar as crianças dos perigos das ruas, também iriam “salvá-las” dos perigos anti-higiênicos
de suas casas.
Inseridas nesse contexto, as “Associações das Mães de Família”, assim como outras
“instituições auxiliares da escola”, estiveram intimamente ligadas aos projetos educacionais
do período a partir do momento em que eram consideradas valiosas colaboradoras nos
processos de escolarização da infância pobre mineira. Assim, o governo mineiro incentivava
sua criação, seja através de publicações na Revista do Ensino, de discursos e conferências
públicas, ou através da atuação dos inspetores de ensino, que, além de fiscalizarem a instrução
nas escolas mineiras, também deveriam incentivá-las a criar tais associações.
Nas suas viagens de inspecção têm os regionaes um grande dever a cumprir e é o de
se entenderem desveladamente com os conselhos escolares e as Associações das
Mães de Familia, em favor das Caixas Escolares, para que cresçam umas e se
levantem outras e, possam assim servir copiosamente ás creanças pobres que
frequentam as casas de ensino (SECRETARIA DO INTERIOR. Aviso aos
inspectores regionaes. Revista do Ensino n. 4, junho de 1925, p. 111).

Percebe-se que, assim como a “Associação das Mães de Familias”, o Estado também
incentivou a criação de outras “instituições auxiliares da escola” para o apoio à educação da
infância pobre como, por exemplo, as “Caixas Escolares”. Contudo, como se verá adiante,
também foram criadas instituições como o “Escotismo”, as “Ligas de Bondade”, os “Pelotões
de Saúde”, entre outras. Essas instituições, além de trabalharem em prol da formação das
crianças pobres nas escolas, também tinham como objetivo estender suas atividades às suas
famílias. O objetivo em aproximar tais instituições e as famílias pobres teria por interesse a
melhoria dos hábitos higiênicos e a formação dos valores morais em comunidades mais
carentes, o que ajudaria a escola na educação de alunos provenientes desses lugares.
Considerada outra importante instituição auxiliar da escola na formação moral da
infância pobre, a “Caixa Escolar” ocupou lugar de destaque nas escolas mineiras. As “Caixas”
tinham como principal objetivo angariar fundos para o fornecimento de roupa, de material
didático, da merenda, do “copo de leite”, entre outros, mas também eram vistas pelos
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O Decreto 6.555, de 19 de agosto de 1924, que regulamentava o ensino primário, e o Decreto 6.758, de 1 de
janeiro de 1925, que dispunha sobre o programa do ensino primário.

129

governantes mineiros como instituição fundamental na manutenção da frequência dos alunos
mais carentes nas escolas, o que favorecia a formação moral pretendida para estas crianças.
Muitas famílias, alegando pobreza e amparadas pela lei, conforme visto no Capítulo
II, não enviavam seus filhos à escola. Estas crianças, muitas vezes, tinham que ajudar nos
afazeres domésticos, no cuidado com os irmãos menores e até mesmo no sustento da casa,
através de seu trabalho. Assim, o governo de Minas Gerais, alegando ser “a campanha da
desanalphabetização do paiz, tarefa grandioza de cunho caritativo e patriótico”, fazia da caixa
escolar uma grande e valiosa aliada na frequência escolar das crianças pobres.
Se é certo que o pauperismo – tão e tão expansivamente, assoberbando, como florão
damninha, a massa popular – é empecilho poderoso á frequencia das creanças á
escola, de incontrastavel certeza tambem é que muito pequenino ser, na phase de
abrir os olhos á luz vivificante da instrucção, deixa de o fazer, menos pelo seu
retrahimento natural do que pela influencia nociva dos paes e educadores, aos quaes
não impressionam , nem levemente mesmo, a indolencia e o amor á vagabundagem
por parte de seus filhos e pupilos, sendo muitos delles mesmo os causadores da
infrequencia das creanças nas escolas com as afastarem do ensino para os serviços
domésticos ou para a faina da cultura dos campos (ERNESTO JR., Bento.
Infrequencia nas escolas. Revista do Ensino, n. 1, março de 1925, p. 15).

Diante de tal realidade, mais uma vez os inspetores de ensino foram convocados pelo
Estado mineiro, agora para ajudar na tarefa de incentivar a criação e manutenção das “Caixas
Escolares” nos municípios em que eram responsáveis pela fiscalização das escolas. A
Secretaria do Interior do governo do Presidente Mello Vianna invocava a colaboração dos
inspetores e enfatizava que esta deveria ser feita com “alma e patriotismo”, devendo
promover conferências e fazer com que os jornais se empenhassem no movimento de
divulgação dos benefícios das Caixas Escolares para que estas se multiplicassem pela região.
Para garantir o cumprimento de tal tarefa pelos inspetores de ensino, a Secretaria do Interior
de Minas Gerais apelava não somente para o sentimento de patriotismo destes profissionais da
educação mas também os ameaçavam com a diminuição de seus rendimentos, caso não
cumprissem com a sua missão.
Sem esta actividade movimentada e sincera, a Secretaria se verá na dolorosa
contingencia de diminuir as vantagens pecuniárias dos inspectores que se revelarem
falhos de estímulo, pobres de devotamento á causa da instrução. Mas a Secretaria
esta certa de que os srs. Inspetores regionaes saberão trilhar esse caminho fecundo,
creando, amparando, tocando de vida aquelas generosas instituições [Caixas
Escolares e Associação das mães de famílias], que tão efficazmente podem
concorrer para que a diffusão do ensino primario seja no nosso Estado uma grande e
luminosa verdade (SECRETARIA DO INTERIOR. Aviso aos inspectores regionaes.
Revista do Ensino n. 4, junho de 1925, p. 111).
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Mesmo não tendo uma ligação direta com a formação moral da infância pobre,
percebe-se que a “Caixa “Escolar”, enquanto recurso utilizado para manter os alunos mais
necessitados em condições de frequentar as aulas, serviu para que tal formação fosse
efetivada. Com a frequência escolar e a formação moral dos alunos pobres, o governo estaria
evitando o contato das crianças com ambientes considerados promíscuos, como a rua,
sinônimo de todos os problemas, incluindo aquele que alimentava os outros: o ócio.
Outra importante instituição auxiliar da escola e que fez parte do discurso moral para a
infância pobre na Revista do Ensino foi o “Escotismo”103, descrito pelo periódico como “uma
bella obra social e cívica”. Além de ajudar na formação do caráter da criança, o escotismo era
considerado também como formador de hábitos saudáveis na infância na medida em que
incentivava os exercícios físicos ao ar livre. Assim como outras instituições auxiliares, o
“Escotismo” embasava-se em um sólido discurso moral religioso, pois, além de ter sido
considerado um símbolo de patriotismo e de amor à Bandeira Nacional, era visto como um
compromisso, tanto dos meninos quanto das meninas, de amor a “Deus e à pátria”. (O
ESCOTISMO E OS ESCOTEIROS. Revista do Ensino n. 16 e 17, julho e agosto de 1926, p.
311).
Segundo Veiga e Gouvêa (2000), no Brasil, há poucos estudos sobre as atividades dos
escoteiros, mas sabe-se que este movimento esteve presente nos debates a respeito da
formação pré-militar do jovem no País. As autoras ressaltam que o escotismo, segundo os
integrantes das forças armadas, possibilitaria a formação dos jovens desde a infância,
preparando-os física e moralmente para o civismo e o patriotismo.
Em Minas Gerais, na reforma de 1925, não apareceram instruções relacionadas ao
escotismo. Já na Revista do Ensino, o tema surgiu, pela primeira vez, em 1926, através da
publicação do artigo O escotismo e os escoteiros, que tratava da organização e fins do
escotismo, dos deveres, vantagens dos escoteiros e prescrições sobre a formação de
agremiações para esta finalidade.
As referências ao escotismo, ou escoteirismo, apareceram de forma acentuada nas
publicações da Revista do Ensino, dentro das discussões de preparação da Reforma do Ensino,
realizada por Antônio Carlos de Andrada e Francisco Campos, ocorrida em 1927,
especificamente nas chamadas “theses” do I Congresso de Instrução Primária do Estado de
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O Escotismo foi criado pelo general inglês Banden Powell (1857-1941) em 1907, tendo como objetivo
desenvolver atividades de espírito comunitário (VEIGA e GOUVÊA, 2000).

131

Minas Gerais104. No conjunto de teses da comissão de “Hygiene e Educação physica”105, o
escotismo foi apresentado como um “meio de educação fisica, moral e civica na escola
primária”, de característica extraescolar e não obrigatória (AS THESES DISCUTIDAS NA
MEMORAVEL ASSEMBLEIA DE EDUCADORES MINEIROS. Revista do Ensino n. 22,
agosto e setembro de 1927, p. 502).
Por acontecer em horários extraescolares, o escotismo foi considerado um importante
dispositivo para a formação moral da infância, sobretudo a pobre, pois esperava-se combater a
sua ociosidade nos horários em que elas não estivessem na escola, evitando, assim, que
perambulassem pelas ruas. Nesse sentido, o escotismo também funcionou como fornecedor de
princípios morais para a infância e para sua submissão à ordem vigente, o que pode ser
observado no Código dos Escoteiros, publicado pela Revista do Ensino em 1926:
I – A palavra de um escoteiro é sagrada, elle colloca a honra acima de tudo, mesmo
da própria vida.
II – O escoteiro sabe obedecer. Comprehende que a disciplina é uma necessidade de
interesse geral.
III – O escoteiro é um homem de iniciativa.
IV – O escoteiro aceita, em todas as circunstancias, a responsabilidade de seus actos.
V – O escoteiro é leal e cortez para com todos.
VI – O escoteiro considera todos os outros escoteiros como seus irmãos, sem
distincção de classes sociaes.
VII – O escoteiro é generoso e valente, sempre prompto a auxiliar os fracos, mesmo
com perigo da propria vida.
VIII – O escoteiro pratica cada dia uma boa acção, por mais modesta que seja.
IX – O escoteiro estima os animaes e se oppõe a toda crueldade contra elles.
X – O escoteiro é sempre jovial e enthusiasta e procura o bom lado de todas as
cousas.
XI – O escoteiro é economico e respeitador do bem alheio.
XII – O escoteiro tem a constante preoccupação de sua dignidade e respeito de si
mesmo (O ESCOTISMO E OS ESCOTEIROS. Revista do Ensino n. 16 e 17, julho e
agosto de 1926, p. 312).

O comportamento dos próprios escoteiros é questão que se evidencia em seu código.
Antes de qualquer outra coisa, eles deveriam moldar seu caráter, serem responsáveis, leais,
corteses, generosos, valentes, enfim, deveriam formar valores que pudessem desenvolver boas
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O I Congresso de Instrução Primária aconteceu em maio de 1927 e teve por finalidade “estudar e discutir
todos os assumptos attinentes ao ensino primario, maxime a sua organização e os meios de augmentar a
efficiencia e difusão do mesmo pelo Estado (CONGRESSO DE INSTRUCÇÃO PRIMÁRIA. Revista do Ensino
n. 20, abril de 1927, p. 418).
105
As comissões que compuseram o Primeiro Congresso de Instrução Primária do Estado de Minas Gerais
foram: a) organização geral do ensino; b) questões de pedagogia; c) instituições auxiliares da escola; d)
aparelhamento escolar, livros didáticos para professores; e) desenho e trabalhos manuais; f) educação moral e
cívica; g) canto; h) inspeção técnica; i) programas e horários; j) higiene escolar e educação física; k) exames e
testes; l) escolas infantis (CONGRESSO DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA. Revista do Ensino n. 20, abril de
1927, p. 418).
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qualidades e suprimir as más. Partilhando da afirmação de Rita de Cássia Souza (2001), podese dizer que a constante preocupação com a dignidade faria do escoteiro um “policial de si
mesmo” (SOUZA, 2001, p. 278).
Para Foucault, o “cuidado de si” ou o “governo de si” propõe uma atitude reflexiva do
sujeito sobre suas ações, de modificação de si mesmo “uma ética que diz respeito a uma
estética da existência, uma arte de viver como governo da própria vida cuja finalidade é darlhe a forma mais bela possível” (PORTOCARRERO, 2007, p. 49). Também é preciso
considerar que o “cuidado de si” está diretamente ligado aos discursos de verdade, ou seja, “o
dizer verdadeiro é imanente a práticas que buscam uma existência bela, brilhante, heróica, por
meio do cuidado de si, da elaboração de si, do governo de si (Idem, ibidem). Entretanto,
Foucault alerta para o fato de que
uma coisa é uma regra de conduta; outra, a conduta que se pode avaliar ante essa
regra. Mas outra coisa ainda é a maneira pela qual é necessário „conduzir-se‟ – isto
é, a maneira pela qual se deve construir a si mesmo como sujeito moral, agindo em
referência aos elementos prescritivos que constituem o código (FOUCAULT, 1984,
p. 27).

O código ou a conduta moral prescrita pelo escoteirismo constituiu-se enquanto forma
de subjetivação da infância, mormente a pobre, vista como possuidora de valores distantes
daqueles desejados pelo discurso moral. Trata-se, neste caso, de tornar seu comportamento
não somente conforme a uma regra dada, mas, sobretudo, de tentar transformar a si mesmo
em sujeito moral de sua conduta.
Nessa mesma direção, outra instituição auxiliar à escola se fez atuante na educação
moral da infância pobre mineira: a “Liga de Bondade”. Formada por grupos de alunos, essa
instituição objetivava cultivar o senso moral e o amor à pátria ao incentivar atos de bondade
entre os escolares. Afrânio Peixoto, médico e educador no Distrito Federal, ficou fascinado
pelas “Ligas da Bondade” em uma visita que fez a Minas Gerais, chegando a escrever em seu
livro Ensinar a Ensinar106, de 1923, sobre a grande finalidade moral de tais iniciativas nos
grupos escolares do estado mineiro:
Num grupo escolar de Belo Horizonte fundou-se, entre alunos, uma «Liga da
Bondade», cujo fim é desenvolver entre os pequeninos «o horror à violência e à
mentira, a beleza da misericórdia, e ao mesmo tempo tôdas as virtudes que formam
o carácter, tendo por lema – piedade, justiça – para qualquer criatura viva,
inofensiva, humana ou animal». Diz o estatuto, como mais simplesmente o
106

O livro Ensinar a Ensinar era destinado aos alunos das escolas normais e foi construído através da
experiência do médico baiano Afrânio Peixoto, na direção da Escola Normal (1915) e da Instrução Pública
(1916) do Distrito Federal (Rio de Janeiro).
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consegue, impondo aos pequenos associados ao menos um acto diário de efectiva e
dilligente bondade. Um informante deixou-me ver alguns pedaços de papel, colhidos
sem aviso prévio, das confissões habituais dessas crianças. São documentos de
ternura. Na sua simplicidade tocante, deixai-me que os transcreva alguns, sem lhes
mudar uma letra:
Fiz hoje uma boa ação: o condutor do bonde esqueceu-se de cobrar-me a passagem,
eu chamei-o, entregando-lhe a importância (aluno do 2º ano).
Lá perto de casa estavam uns meninos quebrando os galhos das árvores: eu falei
para que não quebrassem (2º ano).
Hoje ajudei minha madrasta a arrumar a casa (2º ano).
Uma pobre velha foi lá em casa pedir uma esmola para aliviar a fome: a criada falou
que não tinha, eu tinha e dei (2º ano).
Ontem encontrei um pobre que me pediu esmola: eu dei o dinheiro com que ia
comprar um brinquedo (2º ano).
Quando vinha para o grupo vi um homem perder 5$000 e lhe entreguei (2º ano).
Dei um pedaço de pão a um pobre cego (1º ano).
Eu vi uma casca de banana no passeio e tirei para fora (1º ano).
Eu vi um menino jogando pedra no passarinho e falei que quem joga pedra é
moleque (1º ano).
Toquei um cachorro da linha do bonde para que êle não morresse sob o bonde (1º
ano).
“Não é encantador? Antes de saber as vantagens do bem, o bem já se tornou acção,
se há de fazer hábito e será educado (PEIXOTO, 1923, p. 30).

Para este médico, a constituição ética do indivíduo acabaria na formação patriótica do
cidadão: “(...) desbastado o mais grosso de um tôsco pedaço de pedra, cumpre aperfeiçoá-la
para que sirva à construção do edifício nacional” (Idem, ibidem p. 27).

As “Ligas de

Bondade”, que tanto encantaram Peixoto também são exemplos do “cuidado de si”, que
deveria ser propagado entre a infância mineira. Essa propagação foi realizada através das
“técnicas de si”107 que, de acordo com Foucault (1984), permitiam aos indivíduos efetuar,
com a ajuda dos outros, um certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus
pensamentos, suas condutas, seu modo de ser, de se transformar a fim de alcançar um certo
estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição.
Segundo Souza (2001), os alunos que compunham as “Ligas de Bondade” deveriam
ser contribuintes da instituição. As doações poderiam ser feitas por pagamentos de uma taxa
mensal de $100 ou contribuindo como beneméritos, que eram os que praticassem algum ato
de reconhecido valor moral ou doassem uma quantia superior a 10$000, dinheiro que a Liga
gastaria com donativos às crianças pobres (SOUZA, 2001, p. 90). Tal informação deixa
marcada as duas posições ocupadas pela infância pobre nas instituições auxiliares à escola: a
de sujeito atuante nessas instituições, que muda seu próprio comportamento, como no
escotismo, e a do sujeitado, que somente recebe a interferência de terceiros na sua conduta,
como nas “Ligas de Bondade”. Mas nos dois casos visando a uma extrema vigilância, tanto de
terceiros quanto de si próprios – cuidado de si –, de seus atos mais corriqueiros.
107

Técnicas utilizadas para se alcançar o “cuidado de si” (PORTOCARRERO, 2007).
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Contribuindo com as instituições auxiliares na formação moral da infância pobre na
escola também eram publicadas na Revista do Ensino histórias, contos e fábulas de “fundo
moral”. O conto de Natal Os tamanquinhos de Narciso por exemplo, conta a história de um
menino pobre que era maltratado por sua madrasta e que, tendo um ato de caridade ao doar
seu único par de tamancos a uma criança ainda mais pobre que ele, foi agraciado com um
“milagre” na manhã de Natal, quando ganhou muitos presentes e carinho. Há também
histórias sobre a necessidade do companheirismo como em A onça e os companheiros de
caçada; de alerta sobre os deveres da consciência humana para com os animais em Era uma
vez... o velho, o menino e a mulinha, escrito por Monteiro Lobato em 1927, entre outros.
Segundo os editores da Revista do Ensino, essas histórias teriam ampla serventia no trabalho
das professoras junto às crianças em sala de aula não só quanto à formação moral destas, mas
também no ensino da linguagem.
(...) cumpre recommendar ás professoras que aproveitem cuidadosamente as
historias e fabulas que aqui se publicarem, as quaes poderão ser lidas aos pequenos
alumnos e explicadas não só quanto ao fundo moral, como também em relação á
linguagem, em seus variados aspectos, e quaesquer minúcias que offereçam
elementos instructivos (REVISTA DO ENSINO n. 20, abril de 1927, p. 442).

O cinema, o canto e os jogos também eram vistos como formas de propagação da
moral entre a infância pobre nas escolas mineiras. Através do cinema educativo, esperava-se
transmitir conteúdo moral para estas crianças e assim alcançar resultados mais rápidos na sua
formação. Já o canto, “tendo um repertório adequado”, ajudaria a escola na formação do
caráter da criança, além de contribuir, também, para a saúde de sua respiração. Já os jogos,
sobretudo os praticados durante as aulas de educação física, teriam o poder de apoiar a
formação da superioridade moral no relacionamento entre os alunos, além de favorecer seu
desenvolvimento físico.
Percebe-se que, muitas vezes, o discurso moral direcionado à educação da infância
pobre esteve aliado ao discurso médico, relacionando, principalmente, aspectos físicos e
éticos. Contudo, o discurso médico também teve suas especificidades ao se direcionar à
educação da infância desfavorecida nas instituições educacionais, marcando novos
comportamentos e atitudes desta perante a sociedade mineira, como se verá a seguir.
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4.2 – “Para a regeneração da raça”: o discurso médico para a educação da infância
pobre veiculado pela Revista do Ensino

Na luta contra um inimigo comum nas primeiras décadas do século XX, a doença, o
estado de Minas Gerais, seguindo os passos de outros estados e principalmente de outros
países tidos como civilizados, elegeu a higienização dos costumes, motivando a profilaxia e
deplorando as práticas consideradas maléficas para a formação da população mineira.
A população pobre, considerada a mais vulnerável ao processo predatório do
amontoado urbano, pela sua moradia quase sempre precária e por suas poucas condições
econômicas foi o principal alvo das campanhas de formação higiênica pretendida pelo
governo mineiro na década de 1920, que visava à formação do “homem estheta, patriota, de
corpo forte, belo e são” (A MEDICINA E A ESCOLA. Revista do Ensino n. 22, agosto e
setembro de 1927, p. 507). Naquele momento, a saúde da infância pobre se tornou alvo de
preocupações. De acordo com publicação da Revista do Ensino, “as creanças das classes
proletarias, em razão das condições de meio, apresentam estatura, peso e perímetro thoracico
menores dos que as das classes abastadas” (DRUMOND, Alexandre. Questões de Pedagogia.
Revista do Ensino n. 26, outubro de 1928, p. 89).
Para a disseminação dos preceitos higiênicos e de saúde para a formação da infância
pobre, as escolas foram consideradas fundamentais. Através delas, pretendia-se mudar a
precária situação física dos alunos mais carentes que as frequentavam e também a de suas
famílias, transformando seus hábitos de higiene e, assim, melhorando sua saúde. Essa
transformação seria encabeçada, principalmente, pelos professores, seguido pelos demais
funcionários da escola, mais ainda por todos aqueles que pudessem contribuir com a educação
da infância menos favorecida, especialmente a família e a comunidade (GUIMARÃES e
ABREU JR., 2010c).
No Estado de Minas Gerais, a presença da Medicina nas escolas se fez,
principalmente, através do “serviço de higiene escolar”. Este tinha por objetivo
[fazer o] estudo anthropológico generalizado da creança, corrigir anomalias,
prescrever alimentação especial, fazer tratamentos oportunos, cogitar a condição do
prédio e de acommodação da creança e por em contacto a família e a escola (A
MEDICINA E A ESCOLA. Revista do Ensino n. 22, agosto e setembro de 1927, p.
508).
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Em 1924, o Regulamento do Ensino Primário de Minas Gerais, recomendava que, na
Capital, haveria um médico de higiene indicado pelo governo e, nos municípios, pelos
delegados de higiene. Previa-se também, o atendimento odontológico e a distribuição gratuita
de escovas de dente e óculos para os alunos pobres deles necessitados.
A Medicina também se fez presente na educação da infância pobre através da
“inspeção médica escolar”. Essa inspeção objetivava averiguar a evolução normal, subnormal
ou supernormal dos alunos, o peso e a altura de cada um em relação a sua idade, o que
permitiria a produção de uma “ficha sanitario-pedagogica (INSPECÇÃO MEDICA
ESCOLAR EM BELLO HORIZONTE. Revista do Ensino n. 11, fevereiro de 1926, p. 34). O
interesse era que os “males” orgânicos que prejudicavam, em maior parte, as crianças pobres
fossem detectados e tratados.
Quantas creanças pobres frequentam com extraordinario sacrificio as aulas de algum
estabelecimento publico e, afinal, não conseguem, devido a enfermidade e defeitos
organicos, um resultado que compense o seu heróico esforço (NOVAES, Alceu de
Souza. Assistencia medico escolar. Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 32).

Em 1925, tendo-se detectado o crescimento de verminoses na população em processo
de escolarização da Capital mineira, foi realizada uma inspeção médica das condições
sanitárias das escolas de diferentes bairros de Belo Horizonte. Sobre tal serviço de inspeção a
Revista publicou:
É desnecessario salientar o grande beneficio que elle [o serviço de inspeção
sanitária] trará á nossa infância escolar, particularmente aos alumnos dos grupos
situados nos bairros que se apresentam, de um modo geral, sanitariamente inferiores
aos da zona central (INSPECÇÃO MEDICA ESCOLAR EM BELLO
HORIZONTE. Revista do Ensino n. 11, fevereiro de 1926, p. 35).

De acordo com a Revista do Ensino, o grupo escolar do bairro Calafate foi o primeiro
visitado pela inspeção médica. O exame do material fornecido pelos 259 alunos daquele
estabelecimento revelou verminose em 257, ou seja, 99,2% (Idem, ibidem, p. 35). Dentre
outras análises realizadas pelo serviço de inspeção médica nos “escolares” da Capital, a
questão da má alimentação, principalmente entre os alunos das escolas situadas nos bairros
Calafate e Barro Preto, foi enfatizada, pois atingia grande parte dessas crianças, em sua
maioria, pobres.
O discurso médico presente na Revista do Ensino também destacava a falta de higiene
das famílias pobres, sobretudo no tocante ao vestuário, acomodações e alimentação, sendo
esta última, de acordo com as publicações da Revista, precária, refletindo em casos de
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desnutrição e, consequentemente, no pouco desenvolvimento físico e intelectual de muitas
crianças (A MEDICINA E A ESCOLA. Revista do Ensino, agosto e setembro de 1927, p.
507).
Através de algumas publicações da Revista, percebe-se que variadas foram as formas
para que se promovesse a formação de hábitos saudáveis nas crianças menos favorecidas que
frequentavam a escola pública mineira. A formação higiênica deveria atingir não só o corpo
individualizado desta criança mas também os hábitos de seus familiares, pois o interesse era
que o ensino dado ao aluno pobre fosse transposto para o ambiente em que vivia, para que ele
não se perdesse e se efetivasse.
Nos meios domésticos, onde a prophylaxia mais elementar das doenças facilmente
evitáveis é quase desconhecida, o alumno se impressiona entre a indifferença ou
negligencia dos paes e o cuidado e as medidas hygienicas que o mestre na escola
preconiza e adopta. O pae fuma e escarra, a mãe levanta poeira varrendo, a fonte
onde se colhe água de bebida é muito próxima ao depósito de lixo; o dormitório não
é bem arejado, nem desinfectado após as moléstias contagiosas. A criança aprende
na escola que tudo isto é perigoso, funesto á sua propria saude e á da dos seus; o
instincto de conservação dá-lhe forças para intervir com coragem; ousa dizer o que
se lhe ensinou e ás vezes pede ao mestre conselhos que a habilite a se proteger em
determinados casos, evitando o contagio que ella aprendeu a temer (A CREANÇA
TAMBÉM PODE TER INFLUENCIA NA EDUCAÇÃO DOS PAES. Revista do
Ensino n. 13 , abril de 1926, p. 126).

Da mesma forma, o alcoolismo, considerado pela medicina como um dos males das
classes sociais inferiores, visto como grande responsável pela degeneração da raça, também
deveria ser combatido pela escola entre os alunos e também entre os seus familiares. Em
junho de 1926, a Revista do Ensino publicou Como ensinar o anti-alcoolismo, conferência
dedicada ao magistério público primário e realizada pelo professor Maurício de Medeiros. Na
conferência, o professor compara o alcoolismo à tuberculose e afirma que as duas profilaxias
deveriam ser semelhantes, procurando cercar, proteger e preservar a infância. Para essa ação
de preservação da criança, o autor confiava na intervenção educativa: “Movei-vos vós,
professoras e ensinae aos vossos alumnos, aos homens de nosso Brasil de amanhã, como o
horror a esse vício póde lhes dar um lar feliz, uma vida honesta e uma pátria grande”. A
degeneração mental, a dissolução da família, a desvalorização da raça e o crime eram as
principais consequências do álcool e apontadas por Medeiros para alertar os professores
quanto a sua “importante missão”.
De acordo com Gondra (2002), o alcoolismo infantil se constituía em prática comum
no Brasil nas primeiras décadas do século XX, sendo apontado como uma das mais
importantes questões de higiene social. A rua, considerada o espaço do ócio e também do
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vício, foi caracterizada como “lugar da degeneração” da infância; já a escola foi vislumbrada
como espaço de prevenção e inibidor dos riscos provenientes do cotidiano dos meios mais
pobres, sendo caracterizada como “lugar de preservação” (CAMARA, 2010, p. 65).
Dentro desse contexto, outra instituição auxiliar à escola teve sua importância
afirmada, agora pelo discurso médico veiculado pela Revista do Ensino: o “Pelotão de
Saúde”. Tal instituição seria formada por alunos que se destacavam em sua higiene nas
escolas e em suas casas e, por isso, teriam como função “incutir e fixar hábitos de hygiene nos
escolares e a generalizal-os na localidade” (MINAS GERAIS, 1927, p. 1203 – Regulamento
do Ensino Primário).
As crianças pobres se tornaram um dos principais alvos dos “Pelotões de Saúde”, seja
pelas roupas de pouco trato que usavam para ir à escola, seja pela sua desnutrição aparente ou
por sua conduta em relação aos hábitos de higiene tanto no meio escolar quanto fora dele.
Através de cadernetas, os alunos dos “Pelotões de Saúde” faziam anotações sobre a situação
de higiene de seus companheiros não só na escola mas também no e do meio social e familiar
destes (O GRANDE MOVIMENTO EDUCATIVO NO BRASIL. Revista do Ensino n. 27,
novembro de 1928, p. 41). Entre os deveres dos “Pelotões de saúde” estaria o de alertar os
professores sobre os maus hábitos de higiene e saúde de um colega, ou o de encaminhar um
aluno pobre para o serviço dentário.
Percebe-se, aqui, novamente, mais uma manifestação do “cuidado de si”. Etiquetado
como uma preocupação de caráter médico-higiênico, os Pelotões de Saúde objetivavam agir
tanto no corpo individualizado da criança quanto no seu comportamento, pois procurava
incutir na infância atitudes de reconhecimento da importância de se manter a própria saúde e
de valorizar hábitos higiênicos.
Já no currículo escolar, de acordo com o discurso médico, algumas atividades como o
canto deveriam ser praticadas para ajudar no desenvolvimento físico e cívico dos alunos
pobres. “O canto é um precioso coadjuvador do desenvolvimento physico. Pelo canto,
recebem as creanças as mais bellas lições de civismo” (VASCONSELLOS, Branca de
Carvalho. O canto nas escolas. Revista do Ensino n. 13, abril de 1926, p. 130). Para a
professora Branca de Carvalho, as escolas mineiras deveriam seguir o exemplo de outros
países na incorporação do canto à educação popular. Segundo ela, sendo a escola primária
direcionada às classes mais pobres, nela o canto deveria ser cultivado para a descoberta de
vocações musicais, já que isso dificilmente aconteceria nas famílias “humildes”.

139

A escola primaria visa especialmente as classes pobres, os menos favorecidos. O
talento natural, as organizações privilegiadas, as verdadeiras vocações musicaes,
estas, como bem as classifica um grande compositor, são pedras preciosas, raras, é
verdade, mas existem. Ora, nas classes abastadas, há meios e recursos diversos para
se fazer destacar e encaminhar uma disposição natural, um pequeno Mozart. Mas,
quanto aos outros, os humildes? Ahi, essas pedras preciosas poderão ficar
soterradas, se a escola primaria não as vier descobrir (Idem, ibidem, p. 131).

Assim como no discurso moral, a figura da mulher-mãe também ocupou parte
importante no discurso médico para a educação da infância pobre na Revista do Ensino. Além
de mantenedora e transmissora da moralidade aos filhos, a mãe também seria a unificadora da
família e disseminadora dos hábitos saudáveis do lar. Para os governantes mineiros, seria
possível, por intermédio das mães, apurar a formação higiênica da infância pobre tanto nas
escolas quanto no interior de suas famílias, pois acreditava-se que as mães teriam, através da
imagem que carregavam, o poder de transitar no mundo social.
No discurso médico, as “Associações das Mães de Família” deveriam cooperar para o
desenvolvimento da saúde dos escolares mais pobres (A NOVA ESCOLA DE MINAS.
Revista do Ensino, outubro de 1928, p. 3). Era solicitado que as mães participantes dessas
associações administrassem os recursos das caixas escolares para promoverem a alimentação
e a saúde desses alunos:
A escola deve manter uma pequena cozinha para fornecer uma merenda mais
nutritiva às crianças pobres (...). A Associação das Mães de Família pode prestar um
auxilio valiosissimo. As senhoras dessa associação podem se encarregar de
administrar a cozinha, angariar donativos, si a caixa escolar não suportar as
despesas, enfim procurar todos os meios possíveis de melhorar as condições de
saúde das creanças (MONTEIRO, Amelia de Castro. Instituições Escolares. Revista
do Ensino n. 36, agosto de 1929, p. 65).

Assim como as “Associações das Mães de família”, outras “instituições” foram
incorporadas ao discurso médico, tal como aconteceu no discurso moral veiculado pela
Revista do Ensino, para a educação da infância pobre. Assim, a “Caixa Escolar” foi
considerada, pelo discurso médico, como instrumento de saúde na medida em que prestava
auxílio aos alunos pobres, dando-lhes condições de melhoria física através do fornecimento de
roupas, remédios e, principalmente, da alimentação por meio da merenda escolar, visando,
mais uma vez, ao “cuidado de si”.
Além de se associar ao discurso moral, seja através da assistência à infância pobre nas
escolas, promovida pelas “Caixas Escolares” seja pela contribuição na formação moral e
higiênica realizadas pelas “Associações das Mães de Família”, o discurso médico direcionado
à educação dessa infância também esteve associado ao controle que se poderia fazer desses
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sujeitos. Este controle se faria por meio de diagnósticos produzidos por exame médicos, bem
como pela composição de “fichas sanitárias” em que os médicos produziam o histórico desses
alunos. A este aparato de recolha de informações do estudante, Foucault denomina de “campo
científico-disciplinar”.
Foucault denomina de campo científico-disciplinar todo o aparelho de anotações e
registro das aptidões, capacidade e do percurso biográfico de cada estudante. Para
ele a medicina, a psicologia, entre outras ciências do indivíduo não cessam de
investigar, tendo como referencia única um padrão de normalidade (DO Ó, 2007, p.
44)

Assim, através de uma observação do comportamento e das condições de saúde de
cada aluno, foram produzidos boletins, relatórios, relatos clínicos, fichas médicas, enfim, toda
uma “verdade” sobre o indivíduo foi extraída. O corpo da criança se tornou objeto de
manipulação e condicionamento. Da produção dessa verdade, surgiu um saber que detectava e
buscava normalizar a infância pobre para a sociedade, e dessa produção de saber surgiu uma
nova “tecnologia de poder” que, segundo Foucault, se aplica à vida dos indivíduos: o
“biopoder” (FOUCAULT, 1988, p. 133).
Trata-se de um poder que se aplica à vida dos indivíduos, mesmo que se fale nos
corpos dos indivíduos, o que importa é que tais corpos são tomados naquilo que eles
têm em comum: a vida, o pertencimento a uma espécie. (...) o biopoder faz uma
biopolítica da espécie humana. Trata-se de uma biopolítica porque os novos objetos
de saber que se criam „a serviço‟ do novo poder destinam-se ao controle da própria
espécie; e a população é o novo conceito que se cria para dar conta de uma dimensão
coletiva que, até então, não havia sido uma problemática no campo dos saberes
(VEIGA-NETO, 2007, p. 73).

Assim, é possível perceber que o discurso médico produzido em Minas Gerais na
década de 1920 e veiculado pela Revista do Ensino buscava relacionar, na educação da
infância pobre, tanto as práticas do “cuidado de si” quanto as “tecnologias” de controle de
seus hábitos, inseridos nas práticas do “biopoder”.
Contudo, não só a medicina mas também a Psicologia, com seu discurso dito
científico, acolhido como insuspeito e neutro, foi o árbitro para a identificação e normalização
do comportamento, da conduta da infância pobre através das práticas do biopoder nas escolas
mineiras. No discurso da Psicologia, os indivíduos eram considerados em função de sua
normalidade, o que é, de acordo com Foucault, um dos grandes instrumentos de (bio) poder
da sociedade. Para o autor, tomar alguém como objeto de ciência resulta numa forma mais
eficaz, aceitável e econômica de controlar. Encontrar o outro, o estranho, o diferente, para

141

afastá-lo do normal, enfim, marcar o diferente como diferente não produz apenas preconceito,
produz, também, o indivíduo da sociedade disciplinar (FOUCAULT, 1994).

4.3 – “Anormaes, subnormaes, retardados e criminosos”: o discurso da Psicologia sobre
a educação da infância pobre na Revista do Ensino

O discurso da Psicologia direcionado à educação da infância pobre na Revista do
Ensino esteve relacionado às questões de classificação e separação das crianças em classes
diferenciadas nas escolas. Essa prática se justificativa pela alegação de que haveria, assim, um
melhor aproveitamento no ensino e aprendizagem.
Fazer classes separadas para alumnos normaes, sub-normaes (mentalmente débeis,
atrasados, repetentes, faltosos, etc.) e super-normaes (muito intelligentes). Dividir
cada classe em secções A, B, C, D, separando os alumnos, de modo que suas
aptidões apresentem poucas divergencias em cada secção (ESCOBAR, José Ribeiro.
Methodologia – aprendizado educativo. Revista do Ensino n. 8, outubro de 1925, p.
214).

No entanto, tal classificação proposta pela Psicologia educacional daquele momento
produziu não somente um lugar específico para a criança pobre na escola, mas também a
estigmatizou a partir do momento em que essas crianças foram enquadradas na categoria de
classificação “anormal”108.
Buscando demonstrar que a categoria “anormal” acometia, muitas vezes, as crianças
pobres, o médico Arthur Ramos, no livro A criança problema (1950)109, considerava que o
termo era impróprio em todos os sentidos. Desde o início do século XX, Ramos já verificava
problemas na utilização da terminologia “anormal”, pois muitas crianças, com qualquer
problema de aprendizagem, já recebiam esse rótulo, sendo que seu maior problema era de
origem social e familiar (GARCIA, 2006, p. 68). “Esta denominação – imprópria em todos os
sentidos – engloba o grosso das crianças que, por várias razões, não podiam desempenhar os
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Concluía-se que a criança era normal quando coincidiam suas idades de vida e intelectual, esta última medida
através de diferenciados testes de inteligência (A SELEÇÃO DOS BEM DOTADOS. Revista do Ensino n. 3,
maio de 1925, p. 52). Assim, a classificação “anormal” de um aluno se dava quando sua a idade mental era
supostamente inferior à sua idade de vida, ou cronológica.
109
O livro A criança problema foi editado pela primeira vez em 1939. A edição utilizada nesta dissertação foi a
quarta, do ano de 1950.
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seus deveres de escolaridade em paralelo aos outros companheiros, os normais” (RAMOS,
1950, p. 13).
O alerta de Ramos se direcionava, sobretudo, para o fato de que muitas classificações
realizadas só levavam em consideração alguns fatores como, por exemplo, a idade mental e a
idade cronológica dos alunos para a determinação de sua condição de normalidade ou
anormalidade. Em publicação na Revista do Ensino de 1925 é possível averiguar tal fato:
Binet opina que deve ser segregado como suspeito de intelligencia anormal, todo o
aluno que, havendo frequentado de um modo regular a escola, apresente um atrazo
escolar de dous annos, si menor de nove, e de tres annos, si maior (SEPARAÇÃO
DE ALUMNOS SUSPEITOS DE INTELLIGENCIA ANORMAL. Revista do
Ensino n. 2, abril de 1925, p. 44).

Segundo Garcia (2006), os testes de Q. I. (quoeficiente de inteligência) já eram
criticados por Ramos na década de 1930. Para o médico e educador, os testes desenvolvidos
por Binet e Simon em 1907 acabariam por reduzir a área de atuação do profissional da
educação, pois acreditava que “a extrema atividade testologizante” estaria “atravancando” a
Pedagogia naquele momento (RAMOS, 1950, p, 12).
Essas críticas de Arthur Ramos, inclusive para a denominação “anormal”, eram
embasadas nos resultados que obteve enquanto chefe do serviço de Ortofrenia e Saúde mental
do município do Rio de Janeiro, no atendimento aos estudantes de escolas primárias. Através
de estudos realizados em mais de 2000 estudantes, ao longo de cinco anos, Ramos constatou
que somente uma pequena porcentagem dos alunos apresentava problemas sérios de disfunção
orgânica e atribuía ao meio social e cultural em que vivia a criança como grande responsável
pelo comportamento que apresentava na escola110 (RAMOS, 1950, p. 18).
Na Revista do Ensino, entre os anos de 1925 e 1930, foi grande a presença do discurso
da Psicologia pautado pelas concepções de normalidade e anormalidade dos alunos. Como
dito anteriormente, tal classificação se dava principalmente através dos testes de inteligência:
“A aplicação intelligente dos tests mentais facilita grandemente a distinção dos sub-normaes”
(CUNHA, Maria Luisa de Almeida. Revista do Ensino n. 11, fevereiro de 1926, p. 56). O
governo de Minas, disposto a marcar sua presença no cenário que se esboçava pelo mundo,
publicou na Revista do Ensino de 1925, as “vantagens para o progresso do Estado” no uso de
tais “tests”:
110

Para se afastar da conotação “anormal”, que conforme Ramos não correspondia à realidade de muitas crianças
com dificuldades de aprendizagem, o autor criou o conceito de “criança problema”. Para ele, o termo “problema”
estaria muito mais associado às condições sociais nas quais o “menor” vivia e da sua influência na capacidade de
atenção e aprendizagem do aluno. Sobre o assunto, Cf. Ramos (1950) e Garcia (2006).
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1º Maior efficiencia no ensino, pois nestes serão consideradas com mais segurança
as diferenças individuaes.
2º Descoberta das intelligencias superiores que, bem dirigidas e encaminhadas,
prestarão luminoso serviço ao desenvolvimento do Estado e mesmo do Paiz.
3º Aproveitamento do talento e das capacidades innatas dos individuos que podem
ser melhor orientados na escola de profissões.
4º Melhor organização dos estabelecimentos que seguirem o governo na adopção de
TESTS quanto á admissão de seu pessoal, taes como operarios de fabricas,
empregados de comercio e etc.
5º Diminuição de crimes, pois está reconhecido já que as pessoas que soffrem de
fraqueza de intelligencia são propensas a commeter crimes. Desde que este defeito
seja descoberto na escola, poderão ellas receber educação adequada e os cuidados
que merecem para garantia da sociedade.
6º Melhor fiscalização dos trabalhos escolares e maior estimulo para os bons
professores.
7º Melhoria do material didactico, pois o uso dos tests pedagogicos o exige
(GUIMARÃES, Ignacia. Progressos dos methodos e meios de educação no Brasil.
Revista do Ensino n. 4, junho de 1925, p. 87-88).

Percebe-se que o item cinco, que revela as propensões ao crime de alunos com
“fraqueza de inteligência”, não leva em conta, para essa classificação, a condição social da
criança, mas somente sua condição intelectual. Partindo das colocações de Arthur Ramos, é
possível perceber que grande parte desse discurso se direcionava à infância pobre,
principalmente a partir do momento em que essas crianças foram associada a situações de
criminalidade. Essa evidência fica ainda mais marcada quando a autora do texto cita, ainda, a
importância da classificação de crianças “subnormais”, para que se pudesse “transformal-a em
elemento conctrutor na sociedade” (Idem, ibidem, p. 88). Ainda segundo a autora, ao se referir
a pesquisas realizadas nos Estados Unidos, “verificou-se que a criança anormal precisa de
tratamento especial para não prejudicar a sociedade em que vive, quando se tornar adulto”
(Idem, ibidem, p. 88). A autora ainda ressalta de que forma a questão era tratada naquele país:
Nos Estados Unidos isto não se dá facilmente. A frequencia á escola é obrigatoria e
lá a intelligencia da criança é seriamente examinada, e mil associações
phylantropicas estão promptas a encarregar-se das crianças que podem ser
transformadas em factores efficientes do progresso da nação. São modelares os
asylos de orphãos e as casas de correcção para menores. Nestas ultimas, há
psychologos especialistas em tratamentos de creanças delinquentes, que lhes curam
ou pelo menos alliviam as molestias do corpo e da alma (Idem, ibidem, p. 88).

A partir do momento em que os testes classificavam os alunos entre normais e
anormais, muitos estudantes passaram a ser encaminhados para classes e até mesmo
instituições específicas. Tal fato nos ajuda a perceber indícios do início da produção de um
lugar específico para a educação da infância pobre, presumidamente analisada por métodos
científicos, como se supunham ser os testes de inteligência.
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Contudo, a classificação e separação dos alunos em classes diferenciadas nas escolas
e também em outras instituições, visavam não somente a transformar o aluno anormal, o
pobre principalmente, mas também afastá-lo dos alunos ditos normais, não prejudicando,
assim, a formação de uma classe diferenciada, a elite, a nata intelectual do povo: “quantas
crianças não perdem o estímulo de progredir obrigadas a marcar passo, porquanto a
professora é automaticamente forçada a regular a marcha da classe pelos mais atrazados
(CUNHA, Maria Luisa de Almeida. O trabalho inteligente do mestre. Revista do Ensino n. 11,
fevereiro de 1926, p. 57).
Uma democracia, mais que todo outro regime, tem necessidade de uma elite,
intellectual e moral. É, pois, de interesse da sociedade e dos individuos, seleccionar
as creanças bem dotadas, collocando-as em condições mais próprias para o
desenvolvimento de suas aptidões naturaes (OS METHODOS DE EDUCAÇÃO E
HYGIENE APPLICADA. Revista do Ensino n. 6, agosto de 1925, p. 152).
Mais importante ainda que a separação dos sub-normaes para uma educação
adequada, é a selecção dos supra-normaes, os quaes, representando a nata
intellectual de um povo, deviam, desde muito cedo, ser requisitados pela patria,
como o melhor dos seus thesouros, para receberem uma educação que, longe de os
encher de vaidade, como acontece quando se educam juntamente com os menos
dotados, lhes fizesse cautelosamente sentir a enorme responsabilidade que lhes
conferiu a Providencia com esse dote esplendido, a responsabilidade ao mesmo
tempo árdua e luminosa de futuros conductores do rebanho humano (RABELO,
Zélia. Os tests psychologicos. Revista do Ensino n. 14, maio de 1926, p. 153).

Também para o professor Heitor Alves, a separação entre os “medíocres” e uma “elite
intelectual” ajudaria a sociedade na formação de “cérebros fortes, orientadores da vida
nacional, patrimônio espiritual, gloria da pátria futura!” (ALVES, Heitor. Escola de
intelligentes. Revista do Ensino n. 24, novembro de 1927, p. 571).
Por que não separar o trigo do joio, o minerio valioso da ganga infusível, o crystal
bellissimo, rutilante, da materia amorpha? (...). Mas, no entanto, nas escolas
ordinarias, nas aulas mixtas, esses espiritos lucidos sentem-se presos a programmas
escassos, retardados pelos medíocres, que lhes tolhem os passos na aprendizagem
rapida, na insofreavel de sua vivacidade, restringida a amplidão de seus horizontes
escampos (Idem, ibidem, p. 572).

Para Foucault (1994), “a divisão segundo as classificações em dois graus tem um
duplo papel: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões;
mas também castigar e recompensar” (FOUCAULT, 1994, p. 151). Para o autor, a escola,
enquanto instituição que compara, diferencia, hierarquiza, homogeniza e exclui, também
normaliza. Assim, é preciso atentar para o fato de que a separação entre alunos normais e
anormais nas escolas mineiras não teria o interesse somente de reconhecer e privilegiar a
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primeira categoria, mas também a de segregar e transformar a segunda de acordo com as
normas vigentes da sociedade daquele período.
Para a transformação dos chamados “anormais”, o Secretário do Interior Francisco
Campos, em 1927, na exposição de seus motivos para o Regulamento do Ensino Primário,
ressaltava a importância do ensino voltado para o trabalho:
A este residuo das escolas primarias é necessario, para que seja convenientemente
aproveitado e transformado em valores uteis, applicar um tratamento especial. A
obra da escola deverá ser, quanto a elles, de caracter mais acentuadamente educativo
do que em relação ás creanças normaes, pois trata-se, no caso, de realizar,
simultaneamente com o ensino e a educação e pelo ensino e a educação, uma
verdadeira pratica de orthopedia mental, destinada a corrigir, rectificar e eliminar
defeitos psychicos, de ordem sensorial e intellectual, de maneira a aproximal-os,
sinão inteiramente, ao menos em parte, do plano do normal, de que se acham mais
ou menos acentuadamente desviados. O ensino, nesses casos, devera reduzir-se ao
mínimo, assenhorando-se o trabalho educativo de todo o campo da attenção do
professor, recommendados os trabalhos manuaes, não sómente pelo seu valor
educativo, como também preparação profissional a indivíduos que somente com o
trabalho de suas mãos poderão contar para viver (MINAS GERAIS, 1927, p. 1137 –
Exposição de motivos para o Regulamento do Ensino Primário).

Pela exposição do Secretário do Interior do Estado, percebe-se que a educação dos
anormais estaria apoiada na ideia de formar cidadãos úteis para a sociedade. Ao formar
cidadãos produtivos, mesmo que com o mínimo de formação intelectual, pretendia-se fazer
não só com que estes sujeitos se aproximassem da normalidade pretendida pelo Estado, mas
também evitar que se tornassem sujeitos dependentes e, sobretudo ociosos, o que consistiria,
respectivamente, em atraso e perigo para a ordem social.
Segundo Foucault (2001), a condição de normalidade e anormalidade do indivíduo se
formou através de um processo geral de normalização social, política e técnica que, a partir do
século XVIII, manifesta seus efeitos no domínio da educação, com suas escolas normais; da
Medicina, com a organização hospitalar; e também no domínio da produção industrial
(FOUCAULT, 2001, p.61). Apoiado nas ideias de Canguilhem111, Foucault destaca que “a
norma não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo papel de exigência e de
coerção que ela é capaz de exercer em relação aos domínios a que se aplica” (Ibidem, p. 62).
Para Canguilhem (1982), a normalização dos meios técnicos da educação, da saúde,
do transporte de pessoas e de mercadorias é a expressão de exigências coletivas cujo conjunto
define, em determinada sociedade histórica, seu modo de relacionar sua estrutura, ou melhor,
suas estruturas, com aquilo que ela considera como sendo seu bem particular, mesmo que não
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Segundo Albuquerque Junior (2007b), o médico e professor Georges Canguilhem, que foi orientador de tese
de Foucault, foi também o grande responsável por sua forma de pensar a ciência (p. 10).
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haja uma tomada de consciência por parte dos indivíduos. Portanto, o normal é, ao mesmo
tempo, a extensão e a exibição da norma. Ele multiplica a regra, ao mesmo tempo em que a
indica.
O autor ainda comenta que a razão deste uso polêmico do conceito de norma deve ser
procurada na essência da relação normal-anormal.
Não se trata de uma relação de contradição e de exterioridade, mas de uma relação
de inversão e de polaridade. Ao contrário de uma lei da natureza, uma norma não
acarreta necessariamente seu efeito. Isto é, uma norma pura e simples não tem
nenhum sentido de norma. Com efeito, uma norma só é a possibilidade de uma
referência quando foi instituída ou escolhida como expressão de uma preferência e
como instrumento de uma vontade de substituir um estado de coisas insatisfatórias
(CANGUILHEM, 1982, p. 212).

Tanto na Reforma de 1925 quanto na de 1927, a importância da ciência se mostrava
crucial para o desenvolvimento de uma normatização da educação mineira. Contudo, na
Reforma de Francisco Campos (1927), essa importância tornou-se mais enfática. Na tarefa de
segregação dos alunos pobres para um possível “ajuste” destes à norma vigente entre os anos
de 1925 e 1930, os professores constituíram-se enquanto principal veículo para a consolidação
deste ideal.
É preciso saturar a escola do verdadeiro sentido educacional, fundado nos
conhecimentos de psychologia e de sociologia, visando o engrandecimento da raça.
Urge crear no espirito do magisterio um grande ideal de educação, o que se
consiguirá por meio de uma cultura basica e especial, apoiada de um modo especial
na psychologia educacional (OLIVEIRA, Julio de. Como crear uma nova
mentalidade em nosso professorado. Revista do Ensino n. 29, janeiro de 1929, p.
86).

Na consolidação e difusão dos métodos científicos nas escolas primárias do estado
mineiro, os professores, principalmente através das Escolas Normais, foram o grande centro
de interesse a partir da Reforma operada por Francisco Campos, em 1927. Em publicação na
Revista do Ensino, nesse mesmo ano, enfatizava-se que “o bom educador tem de ser um
perfeito psychologo”, observando, classificando e selecionando os alunos conforme suas
aptidões (LIRA, Heitor. Escola de Intelligentes. Revista do Ensino n. 24, novembro de 1927,
p. 571). O professor que desconhecia a nova ciência era rotulado de “curandeiro do ensino”
(APOCALIPSE, Raul. A methodologia do dictado. Revista do Ensino n. 34, junho de 1929, p.
27). A utilização de tal expressão deixa marcado o desejo de que os professores se afastassem
do charlatanismo, das empirias sem conhecimento prévio, das falsas verdades produzidas por
aqueles que não tinham um conhecimento científico para suas atuações pedagógicas.
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Inserida nesse contexto, a Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo
Horizonte foi a grande irradiadora do discurso da Psicologia, mormente nas questões de
classificação e homogeneização das classes escolares. No entanto, pautada pelos estudos de
Helena Antipoff, tal escola passou a considerar em suas pesquisas, assim como Arthur
Ramos, as questões sociais que afetavam diretamente as classificações realizadas nos alunos.
Helena Antipoff, assim como Arthur Ramos, criticava os testes de inteligência no
momento em que eles se propunham a medir um atributo considerado universal e estável,
determinado geneticamente e independente da ação do meio sociocultural (CAMPOS, 1992).
Antipoff ainda acrescentaria a crítica ao próprio conceito de inteligência tal como era
compreendido, isto é, como um atributo determinado somente pela natureza:
A inteligência é um produto mais complexo, que se forma em função de diversos
agentes, ao lado das disposições intelectuais inatas e do crescimento biológico,
também o conjunto do caráter e do meio social, com suas condições de vida e
finalmente a ação pedagógica, a educação e a instrução, à qual a criança se sujeita
tanto em casa quanto na escola (ANTIPOFF apud CAMPOS 1992, p. 2).

Contrapondo-se àqueles que defendiam que as oportunidades educacionais só
deveriam ser oferecidas para os alunos que, previamente, demonstrassem habilidades
cognitivas (medidas através dos testes de inteligência), Antipoff buscava demonstrar que o
papel da escola era exatamente o de desenvolver tais habilidades nos que não as
apresentavam. Isso seria necessário, principalmente, para aquelas crianças cujo meio social
não houvesse contribuído para desenvolvê-las.
Parte desse pensamento de Antipoff foi herdado de sua fase inicial de trabalho, ainda
na Europa, quando participou ativamente do trabalho de reeducação de crianças que tinham
em comum o abandono no contexto da “grande guerra” (1914-1918) e da “revolução” que
atingiu duramente os russos (1917), bem como no contexto das epidemias e da fome de 1921,
em que “se formou um grupo considerável de indivíduos, menores, sem família, sem
domicílio, sem ocupação determinada, vivendo ao léo, de esmola ou de rapina” (ANTIPOFF,
1992, v. I, p. 77)112. Segundo Antipoff, naquela época de desorganização social, milhares de
crianças perambulavam pelas ruas das grandes cidades russas, sendo criados diversos abrigos
para recolhê-las e reeducá-las. Trabalhando em um destes abrigos, em São Petersburg,
112

O Texto original de Helena Antipoff foi publicado em 1931, com o título O desenvolvimento mental das
crianças de Belo Horizonte, no Boletim n. 7 da Secretaria da Educação e Saúde Pública de Minas Gerais. Tal
texto, assim como outras obras de Helena Antipoff, estão reunidos na Coletânea de Obras Escritas de Helena
Antipoff, volumes I, II, III e IV, organizada pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff da UFMG
em 1992.
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Antipoff foi encarregada de examinar psicologicamente as crianças e planejar atividades de
reeducação. Foi nessa época que observou um fato que iria marcar sua futura atuação como
psicóloga e educadora: as crianças de rua, quando examinadas através dos testes psicológicos
usualmente utilizados na França e na Suíça, obtinham resultados sempre inferiores aos das
crianças tidas como normais, levando a crer que se tratava de crianças com sérias limitações
intelectuais. No entanto, a observação das mesmas crianças em seu cotidiano de luta pela vida
mostrava que eram espertas e ágeis na elaboração de complicadas estratégias de sobrevivência
em condições extremamente adversas. Essas constatações levaram Antipoff a desenvolver a
hipótese de que os testes de inteligência que vinham sendo elaborados serviam para avaliar o
que ela chamou de “inteligência civilizada”, isto é, os testes se dirigiam à natureza mental do
indivíduo polido pela ação da sociedade em que vive desenvolvendo-se em função da
experiência que adquire com o tempo (ANTIPOFF, 1992, v. I, p. 77).
Na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, cuja criação pelo
governo do Estado visava à atualização das docentes do ensino primário nos novos métodos
educativos desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, Antipoff, através de suas
atividades no Laboratório de Psicologia, disseminou suas ideias sobre o assunto
primeiramente em Minas Gerais e posteriormente em todo o Brasil.
Foi em uma dessas atividades desenvolvidas por Antipoff que se destacaram as
observações das pesquisas que realizou junto às alunas-professoras da Escola de
Aperfeiçoamento, denominadas pesquisas escolológicas, as quais, entre outras investigações
realizadas por Helena Antipoff, influenciaram diretamente a educação no Estado mineiro.
Essa influência se dava principalmente pela formação de professores na Escola de
Aperfeiçoamento113 e também através da Revista do Ensino, que, ao divulgar tais pesquisas,
influenciou não somente os leitores profissionais da educação, mas a todos aqueles
interessados nos assuntos educacionais e que tinham acesso à publicação.
A creança, para ser promovida a um ano superior, precisa estar desenvolvida
physica, intellectual e socialmente, porque a escola considera a efficiencia da
educação sob esse tríplice aspecto (CASTRO, Lucia Schmidt Monteiro. Curso de
Aperfeiçoamento: Organização pedagógica. Revista do Ensino n. 36, agosto de
1929, p. 64).

As pesquisas “escolológicas” de Helena Antipoff, mencionadas no Capítulo III,
tiveram, entre outros objetivos já tratados, o de formar bons professores que, apoiados nos
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Provenientes dos mais diversos municípios do Estado, esse grupo de alunas, após seus estudos na Escola de
Aperfeiçoamento, deveria retornar a seu local de origem e ali reorganizar a escola e sua direção pedagógica.
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fatos pedagógicos sob o ponto de vista da ciência, aliariam ensino e pesquisa para o
conhecimento profundo das crianças que frequentavam as escolas públicas mineiras, entre
elas a pobre. Para tanto, as alunas-professoras teriam que conhecer não só o grupo escolar
pesquisado mas também o meio social dos alunos que o frequentavam. Em uma das
monografias publicadas pela Revista do Ensino, a aluna-professora, cujo nome não foi
revelado114, traz o relato do bairro em que está localizado o Grupo Escolar que pesquisava e
onde morava, consequentemente, a maior parte de seus alunos:
O elemento predominante da população é constituido por operarios, artifices e
commerciantes de pouco recurso economico, como se pode deduzir, observando as
habitações bastante pobres e o vestuario das creanças, a maior parte descalças e
brincando na calçada á frente de suas casas (MONOGRAFIA DE UM GRUPO
ESCOLAR DA CAPITAL. Revista do Ensino n. 50, 51 e 52, outubro, novembro e
dezembro de 1930, p. 153).

Segundo a pesquisa da aluna-professora, a maior parte das crianças do grupo escolar
provinha do meio operário, “a qual pertence a modestíssima camada social”. Tratava-se de
“creanças pertencentes as camadas sociais e economicas inferiores da cidade”. A partir da
constatação de tais condições, a aluna-professora e pesquisadora questiona em sua
monografia: “Terá essa condição influencia importante no desenvolvimento geral das
crianças: desenvolvimento physico, intellectual e social?” (Idem, ibidem, p. 154).
Na busca por respostas a esse questionamento, pesquisas complementares foram
realizadas com os alunos de uma classe específica no mesmo Grupo Escolar. Quanto ao meio
social e econômico desses alunos, verificou-se que das 21 crianças que compunham a classe,
10 eram beneficiadas pela Caixa Escolar. Verificou-se, também, que a alimentação destas
crianças era deficitária, chegando a 30% o número de crianças que nunca havia tomado leite.
Quanto ao trabalho infantil, a pesquisa demonstrava que quase todas as crianças de famílias
pobres desta classe tinham afazeres, sejam eles domésticos ou de outra natureza (MEIO
SOCIAL, ECONOMICO E MORAL DAS CREANÇAS. Revista do Ensino n. 50, 51 e 52,
outubro, novembro e dezembro de 1930, p. 160).
Quanto ao estado físico das crianças desta mesma classe, a pesquisa revelou que a
maior parte da alimentação e higiene recebida por elas era dada pela Caixa Escolar do grupo,
pois constatou-se que “eram defficientes as recebidas em casa”. Os alunos foram
caracterizados pela pesquisa como de “aparencia debil” e com “falta de tonus muscular”,
114

Segundo Antipoff, em “respeito à integridade do segredo profissional”, os nomes das alunas-professoras da
Escola de Aperfeiçoamento, bem como o nome dos Grupos Escolares pesquisados, não foram divulgados nas
publicações da Revista do Ensino (ANTIPOFF, Helena. Escolologia. Revista do Ensino n. 50, 51 e 52, outubro,
novembro e dezembro de 1930, p. 153).
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enfim, as observações realizadas apontaram que o nível físico geral da classe era baixo
(ESTADO PHYSICO DAS CREANÇAS. Revista do Ensino n. 50, 51 e 52, outubro,
novembro e dezembro de 1930, p. 163).
Já nas investigações sobre a inteligência e o meio social dos estudantes, as pesquisas
escolológicas revelaram uma “quase correlação perfeita” entre os alunos de “intelligencia
brilhante” e “meio social elevado” e entre alunos de “inteligência fraca” e “meio social
inferior” (INTELLIGENCIA E MEIO SOCIAL. Revista do Ensino n. 50, 51, e 52, outubro,
novembro e dezembro de 1930, p. 173). Assim, para Antipoff, a partir das análises
escolológicas realizadas pelas alunas-professoras da Escola de Aperfeiçoamento foi possível
verificar, empiricamente, a acuidade do conceito de “inteligência civilizada” também em
Minas Gerais.
Com os dados obtidos nessas pesquisas, bem como em outras realizadas por Helena
Antipoff nesta mesma direção115, a pesquisadora pôde relacionar a pobreza com os baixos
resultados nos testes. Para confirmar essa relação, Antipoff calculou os resultados médios, em
termos de quociente intelectual (QI), para cada escola pública da Capital, e verificou que “a
ordem crescente dos QI em que foram colocados os grupos escolares correspondiam, grosso
modo, aos níveis de bem estar socioeconômico e social dos bairros da cidade onde estes
grupos estavam situados” (ANTIPOFF, 1992, v. I, p. 100).
Antipoff, ainda, ao fazer outro teste, o de correlação entre profissão do pai e resultados
nos testes, observou, também, a correspondência entre nível socioeconômico e quociente
intelectual. Também neste teste, Antipoff observou que os resultados mais baixos
correspondiam a posições inferiores na escala das ocupações. Esse fato levou a pesquisadora a
concluir que “o quociente tão alto de correlação entre o meio e a inteligência parece apoiar
nossa opinião de que os testes de inteligência geral medem precisamente a inteligência
civilizada e não a natural” (Idem, ibidem, p. 122).
Outras pesquisas, realizadas pela equipe da Escola de Aperfeiçoamento, voltaram a,
supostamente, confirmar a influência do meio sociocultural no desenvolvimento da
inteligência. Essa constante verificação levou Antipoff a propor que, na interpretação de
resultados de testes psicológicos, vários fatores fossem levados em consideração, entre eles a
experiência anterior do sujeito, a cultura, o ambiente social e o estado emocional (CAMPOS,
1992, p. 3).

115

Entre tais pesquisas, realizadas por Helena Antipoff na Escola de Aperfeiçoamento, destacaram-se Os
interesses e ideais das crianças brasileiras (1929), Escolologia (1930) e O desenvolvimento mental das crianças
de Belo Horizonte (1931).
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Partindo-se das considerações realizadas entre os discursos da Psicologia e a educação
da infância pobre na Revista do Ensino, percebe-se que, apesar do reconhecimento por parte
Helena Antipoff, bem como de outros intelectuais da época, como Arthur Ramos, de que a
condição social influenciaria na condição intelectual de um aluno, não foram deixadas de lado
as classificações e segregações que atingiam as crianças que frequentavam as escolas do
Estado de Minas Gerais116. Tal fato esteve intimamente ligado, como visto até aqui, ao desejo
de transformação da infância pobre, para que ela chegasse à condição de normalidade
estabelecida pela sociedade daquele momento. Esse desejo foi apoiado pelo governo mineiro,
que, através de variados dispositivos e tecnologias de poder, como a própria Revista do
Ensino e os decretos e regulamentos da época, objetivava uma maior difusão daqueles
conhecimentos ditos científicos e que, na visão da época, ajudariam a escola a trilhar
caminhos mais seguros na educação da “infância anormal”.

4.4 – Entre permanências e rupturas: a relação entre os discursos que falam do espírito,
do corpo e da mente da infância pobre

Os discursos moral, médico e da Psicologia veiculados pela Revista do Ensino e
direcionados à educação da infância pobre se referiam, primeiramente, às condições de
formação do espírito dessas crianças perante a uma sociedade altamente católica e que
precisaria de sujeitos moralmente aptos a compô-la. Também se direcionavam à educação do
seu corpo, visto como objeto de higienização e regeneração para compor uma sociedade que
também se queria limpa, saudável e produtiva. E, finalmente, se direcionavam para a mente
da infância pobre, vista como um objeto de mensuração e classificação, visando segregá-la
para transformá-la. Embora cada discurso investigado apresente especificidades, ao tratarem
da educação da infância pobre possuíam um objetivo em comum: corrigir os presumidos
defeitos de sua formação social e familiar pela educação escolarizada.

116

A própria Helena Antipoff divulgou, na Revista do Ensino e em Boletins da Secretaria da Educação e Saúde
pública de Minas Gerais, vários textos sobre classificações de alunos no ambiente escolar. Entre eles pode-se
citar A homogeneização das classes escolares (Revista do Ensino, 1931), O ensino nas classes especiais (Revista
do Ensino, 1931), A educação das crianças retardadas (Revista do Ensino, 1932), Organização das classes e
controle dos testes (Revista do Ensino, 1937), entre outros.
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Esse objetivo em comum dos discursos moral, médico e da Psicologia fez com que
muitos dos textos sobre a educação da infância pobre veiculados pela Revista do Ensino
fossem híbridos, ou seja, formados por diferentes vertentes. Assim, tais textos, na medida em
que veiculavam aspectos morais, veiculavam, ao mesmo tempo, aspectos médico-higienistas
ou da Psicologia, bem como aspectos legais, nacionalistas, entre outros.
No mosaico que foi composto para direcionar a educação da infância pobre através da
Revista do Ensino, algumas aproximações, bem como algumas rupturas entre os discursos
mais recorrentes, foram observadas, como ilustra o Gráfico III.
Gráfico III – Número de veiculações dos discursos moral, médico e da Psicologia direcionados à educação da
infância pobre na Revista do Ensino (1925 e 1930)

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM.

Ao observar o Gráfico III, percebe-se que o discurso moral, além de ser o mais
recorrente em quase todos os anos pesquisados, apresenta uma maior intensidade em 1925.
Esse fato espelha as recomendações do Regulamento do Ensino Primário de 1925,
especificamente através do Decreto n. 6. 758, que dispunha sobre o Programa do Ensino
Primário. Nele, a Educação Moral e Cívica compreendia o ensino dos deveres para com Deus
e, embora lembrasse ao professor de não inculcar nos alunos um determinado tipo de crença
religiosa, lembrava-o, também, que em Minas Gerais era a Religião Católica a professada pela
maioria dos mineiros, como também pela maioria dos brasileiros. Essa maior recorrência do
discurso moral em relação aos demais permanece no ano seguinte, 1926, ainda no governo de
Mello Vianna, só atingindo uma significativa queda em 1927. Essa menor recorrência do
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discurso moral em 1927 pode estar associada à mudança governamental em Minas Gerais
naquele período, quando Antônio Carlos assume o governo e, junto ao seu novo Secretário do
Interior Francisco Campos, realiza a Reforma do Ensino. Porém, isso não significa que o
novo governo inibiu a veiculação do discurso moral na Revista do Ensino; pelo contrário, pois
tanto Mello Vianna quanto Antônio Carlos fizeram das páginas da publicação um importante
canal de difusão dos preceitos morais, considerados por eles como o alicerce para a formação
do cidadão civilizado. Sendo assim, é preciso observar que não se tratou somente de uma
queda o discurso moral na Revista do Ensino, mas de uma aproximação entre este e o discurso
científico, notadamente o da Medicina.
Tal aproximação entre os discursos moral e médico na Revista do Ensino esteve
relacionada à divulgação das bases para a Reforma do Ensino de 1927. Dos cinco números
publicados naquele ano, quatro foram dedicados à cobertura e aos desdobramentos do I
Congresso de Instrução Primária do Estado de Minas Gerais, que ocorreu em maio, mas
também às Comemorações do Primeiro Centenário da Instrução Pública Primária no Brasil,
realizadas no mês de outubro. Esse conjunto de revistas tratou não só da divulgação dos
preparativos, das teses discutidas, das cerimônias, eventos e festejos decorrentes do
Congresso, mas também dos avanços do ensino primário nos últimos cem anos da primeira lei
promulgada sobre esta modalidade. Era um ano de comemoração e também de novas
perspectivas para o ensino em Minas, tais como a inserção, cada vez maior, da ciência nos
meios educativos, equiparando-a ao discurso moral, tão valorizado pela sociedade mineira da
época. Tal aproximação, em número de veiculações, dos discursos de cunho religioso e
científico ficou ainda mais evidenciada em 1928, quando, definitivamente, a Reforma
Francisco Campos entrou em vigor.
Contudo, o discurso moral direcionado à educação da infância pobre na Revista do
Ensino volta a ser o mais recorrente nos anos de 1928 e 1929. Mais uma vez esse fato esteve
relacionado ao forte poder e presença da Igreja Católica na política educacional do Estado de
Minas Gerais. Exemplo disso foi a determinação, através do Regulamento do Ensino Primário
de 1927, da participação do vigário nos Conselhos Escolares Municipais e também do
fornecimento de crucifixos para as escolas que ainda não possuíam “a imagem de Christo”
(MINAS GERAIS, 1927, p. 1.191 – Regulamento do Ensino Primário).
O discurso moral só deixou de ser o mais presente em relação à educação da infância
pobre em 1930, quando os discursos médico e da Psicologia se manifestaram mais
intensamente na Revista do Ensino. O novo quadro pode estar associado, novamente, às
mudanças políticas pelas quais o Estado mineiro estava passando. Antônio Carlos deixou o
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governo em setembro, quando assumiu Olegário Maciel117. Já Francisco Campos deixava o
cargo de Secretário do Interior e assumia o recém-criado Ministério da Educação e Saúde
Pública do País. Nesse momento, Minas Gerais e o Brasil enfrentavam um quadro político e
econômico bastante conturbado e crítico. Na política, vivia-se o processo da Revolução de
1930, e na economia, a crise internacional de 1929, com a queda das exportações de café.
Diante das incertezas políticas e econômicas, o novo presidente de Minas, Olegário Maciel,
teve de restringir a expansão do ensino, estratégia contrária à de seu antecessor. Segundo
Peixoto (2000),
Apesar do clima de efervescência em torno da educação, logo após a Revolução de
1930, o novo governo mineiro adota uma política restritiva para o setor. (...) a
Secretaria da Educação expede ato suspendendo o ensino em 335 escolas rurais, 12
escolas urbanas e 26 escolas noturnas (...) o Decreto n. 9.892 “para meros efeitos
econômicos” classifica as escolas primárias em quatro níveis, de acordo com os
quais varia a remuneração do professorado (PEIXOTO, 2000, p. 88).

Além das mudanças políticas ocorridas naquele ano, verifica-se, também, que a queda
do discurso moral na Revista do Ensino aconteceu diante de um significativo aumento dos
discursos médico e da Psicologia. Assim, é oportuno inferir que o avanço das ciências na
educação pode ter favorecido que o discurso médico e o da Psicologia ultrapassassem o
discurso moral em Minas Gerais. Tal constatação fica ainda mais evidente quando nos
lembramos do grande enfoque dado às pesquisas de Helena Antipoff pelo governo de Minas
Gerais na Revista do Ensino, principalmente no volume que reunia os números 50, 51 e 52 de
1930, que traziam os resultados das pesquisas “escolológicas” realizadas pelas alunasprofessoras da Escola de Aperfeiçoamento.
O discurso médico, junto ao discurso da Psicologia, ao romperem a hegemonia do
discurso moral na Revista do Ensino em 1930, deixa ainda mais marcada a importância dada à
ciência pelo governo mineiro. A aproximação, em número de veiculações, entre os dois
discursos ditos científicos em relação à infância pobre se deram, principalmente, a partir da
ligação entre uma vertente da medicina, a higiene mental, e a Psicologia. A efetivação dessa
aproximação no estado mineiro se deu através das diversas pesquisas realizadas pela Escola
de Aperfeiçoamento. Nelas, os problemas mentais da população foram considerados
obstáculos à ordem e ao progresso do País, sendo a população pobre considerada, nessa
117

Olegário Dias Maciel nasceu em Bom Despacho (MG) no ano de 1855 e diplomou-se em Engenharia pela
Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1878. Foi Deputado Provincial em Minas Gerais (1880); Deputado
Federal (1894); Inspetor Geral do Serviço de linhas férreas (1914), vice-presidente do Estado Mineiro no
governo de Raul Soares (1922-1924). Assumiu a presidência do Estado Mineiro em 7 de setembro de 1930 e
permaneceu no mandato até o seu falecimento, em setembro de 1933 (DICIONÁRIO HISTÓRICOBIOGRÁFICO BRASILEIRO, 1984).
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discussão, como a mais predisposta a tais problemas e potencialmente perigosa. Contudo, não
somente a Escola de Aperfeiçoamento, com seus professores e alunos pesquisadores das
ciências na educação, foi a responsável pelos discursos médico e da Psicologia sobre a
educação da infância pobre; da mesma forma que não foram os representantes da Igreja
Católica os únicos a falarem sobre a formação moral dessas crianças. Variados foram as
atuações profissionais que se manifestavam sobre a educação da infância menos favorecida
em Minas Gerais através dos discursos moral, médico e da Psicologia na Revista do Ensino,
como se verá a seguir.

4.5 – Das atuações profissionais dos autores dos discursos sobre a educação da infância
pobre

Outro ponto importante a se destacar nesta pesquisa são os responsáveis pelos
discursos moral, médico e da Psicologia sobre a educação da infância pobre, ou seja, os
autores que escreviam e publicavam os textos que veiculavam tais discursos na Revista do
Ensino. Pode-se dizer que esses autores eram provenientes das mais diferentes atuações
profissionais118 da época: professores, médicos, juristas, políticos, entre outros, conforme
ilustra o Gráfico IV. Tal heterogeneidade demonstra que a educação se fez enquanto foco de
um amplo debate do período, envolvendo representantes de diversos setores da sociedade que
se colocavam como colaboradores para solucionar os problemas educacionais.

118

Priorizou-se, nesta pesquisa, utilizar o termo atuação profissional e não profissão, pois se percebeu que, além
de variar as funções ou cargos ocupados por alguns autores dos textos da Revista do Ensino durante o período
pesquisado, também, nem sempre, havia uma correspondência entre sua atuação e sua profissão de formação.
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Gráfico IV – Porcentagem de textos publicados por atuação profissional identificada (1925-1930)119

Fonte: Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925-1930). APM.

Dos autores e suas respectivas atuações profissionais identificados, verifica-se no
Gráfico IV que, apesar da heterogeneidade existente, a maior parte dos responsáveis pelos
textos direcionados à educação da infância pobre na Revista do Ensino entre os anos de 1925
e 1930 foram os profissionais da educação (29 ou 57% dos textos). Dentro dessa classificação
(N=29) encontram-se Professores de classes primárias (11 ou 37,93%), sendo grande parte
deles alunas-professoras da Escola de Aperfeiçoamento; Professores de Escolas Normais de
Minas Gerais e da Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte (8 ou 27,58%); Diretores de
Grupos Escolares e da Escola de Aperfeiçoamento (5 ou 17,24%); Assistentes Técnicos do
Ensino (3 ou 10,34%) e Inspetores Escolares (2 ou 6,89%).
A maior presença dos professores de classes primárias se deve, principalmente, às
publicações das pesquisas das alunas-professoras da Escola de Aperfeiçoamento de Belo
Horizonte, em 1930. Tais profissionais veicularam, quase sempre, discursos científicos
através de textos que versavam sobre os novos métodos pedagógicos baseados tanto na
Psicologia quanto na Medicina, já que era atribuída a elas a responsabilidade de difundir e
119

Nem todos os autores e suas respectivas atuações profissionais foram identificados nos textos analisados nesta
pesquisa. Do total dos 86 textos que trazem os discursos moral, médico e da psicologia direcionados à educação
da infância pobre, em 51, ou seja, 59,30%, foi identificada a atuação profissional do autor no momento da
publicação do texto.
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multiplicar as novas ideias e técnicas de ensino aprendidas por toda a área do Estado de Minas
Gerais. De acordo com Prates (2000), a Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo
Horizonte, criada em 1929 e extinta em 1946, atuou na formação da liderança educacional do
Estado.
(...) a ela competia o papel de formadora de uma elite pedagógica e cientificamente
preparada nos termos mais modernos do conhecimento educacional de então, uma
elite tecnicamente aprimorada nos moldes mais sofisticados do conhecimento
educacional disponível naquele momento, elite essa que seria colocada nos postoschave da estrutura do ensino primário mineiro. Os diplomados pela Escola de
Aperfeiçoamento deveriam passar a exercer as funções de professores das Escolas
Normais - isto é, professores dos novos professores -, diretores de grupos escolares,
assistentes e orientadores técnicos e teriam como responsabilidade difundir, como
multiplicadores, as novas idéias e técnicas de ensino aprendidas por toda a área do
Estado de Minas Gerais (PRATES, 2000, p. 82).

A segunda categoria profissional que mais veiculou textos direcionados à educação da
infância pobre foi a dos políticos, ou a das instituições políticas do Estado de Minas Gerais
(18 ou 35% dos textos). Dentre eles se nota a significativa participação da Secretaria do
Interior120 do Governo de Mello Vianna (8 ou 44,44%), dirigida por Sandoval Azevedo, então
Secretário do Interior do Estado. Encontra-se, também, um texto publicado por Francisco
Campos, também Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais, já no governo de Antônio
Carlos. Significativo também foi o número de veiculações dos Diretores e Inspetores da
Instrução Pública de Minas Gerais121 e das próprias Secretarias e Inspetorias da Instrução
Pública do Estado122, que totalizaram 6 textos (31,57%), sendo 2 deles escritos por Lúcio José
dos Santos e 1 assinado pela Secretaria da Instrução Pública123 do governo de Fernando Mello
Vianna; 2 assinados por Mario Casassanta e 1 pela Inspetoria da Instrução Pública124 do
governo de Antônio Carlos de Andrada125. Também dois textos foram veiculados por
deputados, sendo eles Odilon Braga e Abdgar Renault, ambos Deputados Estaduais por Minas
Gerais no período em que publicaram na Revista do Ensino126, respectivamente, em 1926 e
1928. Fechando o quadro de políticos autores de textos direcionados à infância pobre na
Revista do Ensino, o Presidente do Estado Antônio Carlos publicou 1 texto em 1930.
120

Órgão responsável pelo Ensino Primário na época.
As atuações profissionais de Diretor e Inspetor da Instrução Pública foram categorizadas como cargos
políticos, pois faziam parte do governo mineiro na época.
122
Com a mudança da Secretaria da Instrução Pública para Inspetoria da Instrução Pública de Minas Gerais em
1928, também mudou o cargo de diretor para inspetor deste órgão do Estado.
123
Dirigida pelo próprio Lúcio José dos Santos.
124
Dirigida pelo próprio Mário Casassanta.
125
Apesar de se tratar de pessoas e instituições relacionadas à educação, entende-se, nesta pesquisa, que se
tratava, primeiramente, de cargos e órgãos políticos.
126
Os dois políticos tinham formação em Direito.
121
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A grande participação política nas discussões sobre a escolarização da infância pobre
em Minas Gerais envolveu tanto o discurso moral, quanto o médico e o da Psicologia. Tal fato
reflete os interesses de controle e correção dessa população infantil através de diversos
métodos. Com a inclusão e, ao mesmo tempo, exclusão dessa infância nas escolas mineiras,
não só através da utilização do discurso moral, mas também e principalmente do discurso
médico e o da Psicologia, o governo do Estado elaborou o que Foucault chamou de uma
“nova tecnologia de poder”, e que denominou “biopolítica”.
Para Foucault, essa nova arte de governar esteve voltada especificamente para a gestão
e o controle do corpo da população, ou seja, seus modos de vida, passando a se ocupar de
fenômenos ligados, por exemplo, à natalidade, à mortalidade, à higiene, ao ócio e à vadiagem,
à segurança, enfim, às questões sociais. “Tais processos são assumidos mediante toda uma
série de intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da população” (FOUCAULT,
1988, p. 131). Assim, percebe-se que a apropriação que os políticos mineiros fizeram dos
discursos que tratavam do corpo e da mente da infância pobre esteve ligada ao duplo poder
que isso poderia fornecer a eles: “controlar a população mais pobre e prever seus riscos”.
Enfim, através de uma biopolítica fazer nascer uma regularidade social (VEIGA-NETO,
2007, p. 73).
De forma geral, percebe-se que os discursos moral, médico e da Psicologia
direcionados à educação da infância pobre na Revista do Ensino partiam, principalmente, dos
profissionais da educação e de políticos da época, já que as quatro demais atuações
profissionais identificadas veicularam, cada uma apenas 2% do total pesquisado. Essa
constatação revela que tais discursos não foram necessariamente pertencentes a religiosos,
médicos e psicólogos, mas a vários agentes da escola e da política que, influenciados
diretamente pela presença da Igreja Católica no governo do Estado, pela difusão dos preceitos
médico-higienistas da época e pela expansão das ciências na educação, como a Psicologia,
acataram e também difundiram tais discursos. Assim, é possível dizer que, a partir da
heterogeneidade de relações de poder e saber que compunham o cenário da sociedade da
época, buscou-se uma homogeneidade de comportamentos e reações da infância pobre
através, principalmente, de sua escolarização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perigosos.
Ignorantes.
Desvalidos.
Infelizes da sorte.
Desprotegidos.
Deserdados.
Expostos.
Abandonados.
Desamparados.
Miseráveis.
Pobres.
Inocentes.
Enjeitados.
(GONDRA, 2004)

Como aponta José Gonçalves Gondra, o regular e extenso vocabulário destinado a
descrever a infância pobre no Brasil não se constitui em um monopólio específico de um
determinado campo de saber. Na política, religião, medicina e no campo jurídico, entre
outros, um léxico assemelhado se fez presente. (GONDRA, 2004, p. 125).
É preciso reconhecer que a heterogeneidade não somente léxica mas também de
discursos e ações formulados para essa categoria de infância foi se formando a partir da
tomada de consciência da importância da criança como componente primordial do ideal de
nação civilizada. Assim, diferentes campos da sociedade, sejam científicos ou religiosos,
buscaram constituir uma identidade para a infância pobre brasileira através, principalmente,
de sua educação.
Os termos educação e escolarização guardaram, na década de 1920, uma semelhança
muito grande, pois, com as novas ideias advindas, principalmente, do movimento da “Escola
Nova”, a instituição escolar deveria não somente instruir o aluno, mas também educá-lo. Era
necessário que a infância tivesse uma formação mais ampla por parte da escola, que
englobasse os preceitos morais, de higiene, saúde e civilidade, já que a formação recebida em
casa, sobretudo entre a população pobre, era considerada insuficiente e até mesmo inexistente.
Nesse sentido, a escolarização que se queria dar à infância pobre, na década de 1920,
teria que tentar ultrapassar os domínios físicos da escola. Percebeu-se que a escola foi a
instituição central nos projetos de transformação da sociedade, principalmente naqueles de
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homogeneização da população. Mais do que qualquer outra instituição, a escola foi o centro
de interesse de variados discursos que a viam como importante dispositivo para operar
mudanças significativas, engendrando novas subjetividades na infância pobre e,
consequentemente, na população menos favorecida. Com isso, cumpriu um papel decisivo na
constituição da sociedade da época, sendo, depois da família, mas, muitas vezes antes dessa, a
“instituição de sequestro” pela qual todos deveriam passar (VEIGA-NETO, 2007, p. 71).
A ideia da escolarização enquanto poder de transformação da infância pobre e da
sociedade perpassou, de diferentes formas, um longo período da história da educação
brasileira: pode ter sido através de seu recolhimento, pelas “Rodas dos Expostos”, ou da sua
guarda em “Abrigos de Menores”, asilos e casas de correção, mas, também, pela sua inserção
na própria escola primária, vista, na década de 1920, como instrumento de educação popular.
Como afirma Sandra Mara Corazza, estas novas “rodas educativas” passaram a exigir não
mais o anonimato, mas uma forte aliança entre o que expunha e o que acolhia o infantil, ou
seja, entre a família e a escola. Com isso, o interesse era que a escola pudesse exercer seu
poder não só sobre a infância pobre, mas também sobre sua família.
Nossas “rodas” educativas não podem apenas formar crianças dóceis, devem
permitir vigiar também os pais e as mães, informar-se de suas maneiras de viver,
seus recursos, suas piedades, seus costumes. Minúsculos observatórios sociais, essas
rodas: penetrar nos adultos e exercer sobre eles um controle regular (CORAZZA,
2004, p. 112).

Da roda dos expostos à escola da década de 1920, o modelo continuou sendo o corpo
objetivo da criança sem amparo, a ser amparado pelo poder educacional para que frutificasse
em cidadãos civilizados e produtivos para o futuro.
De todo modo, a raiz de poder prossegue sendo esse infantil, como suporte para
intervenções estratégicas; como um meio de governar, direta ou indiretamente, suas
condutas e a dos adultos; com base para criar novas técnicas de cuidados, regulação
e controle das populações. As práticas de “salvar as crianças” – do século XVII pelo
recolhimento dos expostos nas ruas, do século XVIII pela Roda – dão lugar, nos
séculos XIX e XX, às práticas de “educar as crianças”, mesmo porque aqui continua
tratando-se de salvação (CORAZZA, 2004, p. 113).

A escolarização da infância pobre e, pretensamente, de suas famílias, buscava
contribuir para a construção de modelos de conduta, procedimentos e atitudes que buscavam,
por sua vez, produzir uma identidade marcada pelo ideal de criança civilizada, com bons
hábitos e valores homogeneizados, tão desejados por intelectuais e dirigentes políticos para a
sociedade mineira e brasileira da época.
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Para alcançar o maior número de crianças escolarizadas, o governo mineiro criou
variados dispositivos como, por exemplo, diversos tipos de escolas: regular, isolada, de
reforma, criou também leis de obrigatoriedade escolar bem como de regulamentação da
assistência e proteção de menores abandonados e delinquentes que objetivavam a recolha ou
guarda de crianças, em sua maior parte pobres, em instituições educativas. Também a própria
Revista do Ensino foi utilizada como dispositivo de escolarização da infância pobre na medida
em que divulgava a importância das diretrizes para esta educação através de diferentes
discursos e “tecnologias de poder”. O que se percebeu é que o interesse do Estado mineiro era
o de inclusão desta infância em seus sistemas de ensino para um meticuloso controle de suas
ações e transformação de seus costumes.
Associados à ideia de escolarização da infância pobre e buscando intervir e modificar
sua realidade, os discursos moral, médico e da Psicologia se mostraram, no principal
periódico educacional de Minas Gerais, a Revista do Ensino, como os mais atuantes entre os
anos de 1925 e 1930. Tais discursos versavam não só quanto à educação dessa infância, mas
também em relação a outros sujeitos e saberes da educação como, por exemplo, na conduta
moral dos professores, nas construções dos prédios escolares, nos métodos de avaliação dos
alunos, entre outros. Contudo, o principal foco destes três discursos foi a infância,
especificamente a pobre, pois acreditava-se na plasticidade da natureza infantil, na sua fácil
adaptação e ajustamento aos objetivos civilizatórios.
Quanto ao discurso moral, este se direcionou à educação da infância pobre mineira
através, principalmente, da religião Católica, cuja forte influência na educação no estado de
Minas Gerais já se fazia sentir desde o período colonial. A crença na imoralidade das famílias
das classes pobres na formação das novas gerações fez com que o discurso moral elegesse a
escola para que esta assumisse a responsabilidade por tal formação, considerada de extrema
necessidade para a produção de cidadãos civilizados, obedientes e ordeiros. Para garantir a
frequência do aluno pobre na escola e, consequentemente, em seu processo de formação
moral, a caridade e o assistencialismo foram as principais bandeiras levantadas pelos
responsáveis por este discurso. Assim, a população mais abastada de Minas Gerais era
convidada a colaborar na inserção, como também na manutenção dessas crianças nas escolas
através, principalmente, de doações. Para o auxílio na formação moral das crianças mais
carentes nas instituições educativas do Estado, “instituições auxiliares da escola” foram
criadas em Minas Gerais. Tais instituições, entre elas “As Associações das Mães de
Famílias”, as “Ligas de Bondade”, o “Escotismo‟ e as “Caixas Escolares”, além de
objetivarem a manutenção da frequência dos alunos pobres às aulas, também tinham como
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meta apurar sua formação moral, inculcando bons hábitos e costumes para a transformação de
seu caráter, enfim, em uma constante valorização do “cuidado de si”.
Já o discurso médico, ao se apresentar como científico e, por isso, considerado como
verdadeiro pela sociedade da época, via, na escola, a possibilidade de higienização e
regeneração de uma infância que era apresentada como doente, viciada e propensa ao ócio. A
infância pobre foi definida como o corpo biológico mais carente da sociedade. Também sendo
chamada a ocupar seu lugar no mundo civilizado, ela deveria também ter corpo belo, robusto,
exemplar de uma raça saudável. Dessa maneira, o corpo infantil deixava de pertencer à
criança e passava a ser patrimônio da espécie. Objetivava-se a formação de cidadãos sadios e
produtivos para a sociedade. Para tanto, o discurso médico gerou “dispositivos de poder”,
como as inspeções médicas realizadas nas escolas e as fichas sanitário-pedagógicas que
objetivavam o exame e controle desses alunos. Também criou “tecnologias de poder” que,
entre outros objetivos, buscava determinar a conduta da infância pobre e também de sua
família em relação aos seus hábitos de higiene e de sua saúde. As “instituições de auxílio à
escola” também foram mediadoras do discurso médico direcionado à infância pobre. Os
“Pelotões de Saúde”, formados por alunos que se destacavam em seus hábitos de higiene,
tiveram como meta incutir e fixar tais hábitos nos escolares e também em suas famílias, já que
tinham, entre outros, o dever de anotar e informar sobre a situação de seus companheiros no
tocante a isso. Também as “Associações das Mães de Família” e as “Caixas Escolares” foram
mediadoras do discurso médico na Revista do Ensino. As associações deveriam cuidar da
saúde da infância menos favorecida na escola, enquanto a “Caixa Escolar” deveria captar
recursos para tal, angariando verbas para a compra de alimentos, roupas e materiais de
higiene.
O discurso da Psicologia, também autointitulado como uma ciência que ajudaria a
Pedagogia na educação da infância, identificou na criança pobre o anormal, ou seja, aquele
que, fugindo às regras de normalidade intelectual estabelecidas pela suposta ciência, deveria
ser segregada e transformada, para ser reinserida na sociedade. Para tanto, a Psicologia
buscou avaliar tais crianças através dos diversos testes de inteligência, classificá-las, através
de diferentes categorias e, por fim, segregá-las, seja em classes diferenciadas dentro do espaço
escolar ou, até mesmo, em outras instituições. Variados também foram os dispositivos e
“tecnologias de poder” utilizados por este discurso. Partem dos diversificados testes de
inteligências elaborados e adaptados, da Escola de Aperfeiçoamento e de seu Laboratório de
Psicologia que, além da formação de professores de acordo com a nova ciência, também
promoviam pesquisas que objetivavam a obtenção de “saberes” sobre a infância pobre no
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meio escolar, familiar e social, para a produção de “verdades” sobre as mesmas, que deveriam
ser acatadas e colocadas em prática, já que eram produzidas por um conhecimento que se
dizia verdadeiramente científico.
Para se alcançar os ideais de cidadão, tão almejados pela sociedade naquele período,
percebe-se que a infância pobre foi produzida, de diferentes formas, pelos três discursos mais
recorrentes na Revista do Ensino. O discurso moral produziu a infância indigente, que
necessitava da assistência caritativa da população para se manter na escola e não cair no
mundo do crime; já o discurso médico produziu a infância desvalida e doente, que deveria,
junto à sua família, ser higienizada e regenerada pela escola; e, por fim, o discurso da
Psicologia, que produziu a infância anormal e que, vista como a mais distante dos padrões de
conduta determinadas pela sociedade da época, deveria ser categorizada, corrigida e
homogeneizada pela escola para o futuro convívio em sociedade.
Mesmo tendo havido aproximações e distanciamentos entre os três discursos ao longo
do período investigado, estes, ao se direcionarem à educação da infância pobre, tinham um
objetivo em comum: corrigir seus presumidos defeitos ocasionados por uma precária
formação social e familiar. Enfim, em todos os três discursos analisados, a infância pobre
ocupou o espaço da exclusão, mesmo que incluída na escola. Esses discursos, à medida em
que produziram “verdades” sobre essa infância, produziram também o silêncio das mesmas no
momento em que procuraram homogeneizar suas atitudes.
É importante salientar que a mulher, principalmente na figura da mãe e da educadora,
foi utilizada como valorosa mediadora dos discursos investigados. Através das “Associações
das Mães de Família”, a figura da mãe foi reivindicada para contribuir não apenas com a
formação moral da infância pobre, mas também com sua saúde, participando da formação
higiênica dessa infância e se dedicando às caixas escolares. Já as professoras, além do
exemplo moral que deveriam ser para seus alunos, teriam que empenhar-se no ensino da
higiene, ensino este que deveria extrapolar os muros da escola, chegando à casa e à família da
infância pobre. Elas seriam responsáveis também por inserir, em sua prática pedagógica, os
métodos fornecidos pela Psicologia, buscando atuar na formação de seus alunos de acordo
com os resultados fornecidos pelas testagens criadas pela suposta ciência.
Entender os discursos moral, médico e da Psicologia direcionados à educação da
infância pobre veiculados pela Revista do Ensino de Minas Gerais leva a perceber as variadas
relações de poder que se manifestavam no processo de escolarização dessa infância. Convida
a reconhecer, ainda, a multiplicidade desses discursos, seja nos diferentes dispositivos
utilizados para se alcançar essa infância, seja nas diferentes tecnologias de poder que
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tentavam modificá-la e, também, dos diferentes sujeitos que envolvia, revelando as redes de
poder que compunham os discursos. Cabe perceber, também, que a crença nestes discursos
pela sociedade daquela época, sejam eles religiosos ou científicos, possibilitou a difusão deles
por todo o tecido escolar e, consequetemente, para grande parte do tecido social da década de
1920, a partir do momento em que eram acatados e disseminados por diferentes setores da
sociedade através dos diferentes ramos da atuação profissional.
Enfim, creio que se pode dizer que os discursos analisados neste trabalho legitimaram
ou desautorizaram práticas cotidianas para com a infância pobre em seu processo de
escolarização. Falavam em nome da ciência ou da fé ao mobilizar teorias, saberes e ao
prescrever práticas sobre a educação dos menos favorecidos. São discursos que falavam mais
do dever ser da criança pobre no meio escolar e social do que sobre suas reais necessidades e
angústias, que foram quase que totalmente silenciadas no jogo de poder exercido por tais
discursos.
Assim, a partir da presente pesquisa, parece ser possível afirmar que a escolarização
da infância pobre em Minas Gerais entre os anos de 1925 e 1930, espelhada na Revista do
Ensino, esteve, em grande parte, embasada pelos discursos moral, médico e da Psicologia.
Tais discursos, apesar de fornecerem saberes e prescrições sobre a escolarização dessa
infância naquele momento, versaram, principalmente, sobre o vir a ser dessa infância, ou seja,
sobre um modelo exemplar de cidadão que importava construir para a sociedade mineira.
Assim, a escolarização da infância pobre se apresentava mais como um dever desta para com
a sociedade do que um direito a ela dado.
Entender a amplitude dos discursos sobre a escolarização/educação da infância pobre
no período histórico aqui determinado não é algo simples e, por isso, impossível de ser
contemplado neste trabalho. Apesar da escolha do contexto mineiro e, mais especificamente,
da Revista do Ensino, sabe-se que a abrangência de tais discursos compreendeu outros
espaços geográficos tanto nacionais quanto estrangeiros, como também outras esferas
educacionais que extrapolam a escola e a família. Também envolvem outros discursos que,
complementares ou isolados, se manifestaram a respeito da educação da infância pobre na
década de 1920. Nesse sentido, compreender a escolarização da infância pobre no período em
tela requer, ainda, a ampliação dos estudos sobre as “infâncias”, ainda pouco priorizados, em
relação a outros temas na História da Educação, para que possam emergir algumas respostas
às variadas questões que ainda se apresentam, inclusive neste trabalho.
Tais questões giram em torno principalmente dos reais espaços que estavam sendo ou
que começavam a ser produzidos para a escolarização da infância pobre, pois, como se
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verificou, da mesma forma que se promovia a inclusão dessas crianças nas instituições
educativas do Estado, promovia-se também, dentro delas, a sua exclusão.
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A infância na pauta da República: moralidade,
civismo e eugenia nas canções escolares em
Minas Gerais na Primeira República do séc. XX.

Francisca Izabel Pereira
Maciel e Agnaldo Souza
(UFMG)

Instrução pública, manuais escolares e alunos
pobres na Província de Minas Gerais (18781928).

1920

1879-1928
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Marli de Oliveira Costa
(UNESC)

Infância e educação: a experiência da vila
operária mineira próspera em Criciúma SC: 19451961.

1945-1961

Marileide Lopes dos Assistência às crianças expostas em Sabará /
1832-1854
Santos
e
Luciano Minas Gerais (1832-1854).
Mendes de Faria Filho
(UFMG)
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Goiania, Goiás, novembro de 2006
457 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
TÍTULOS DOS TRABALHOS
PERÍODOS ESTUDADOS
Beatriz
Staimbach Aspectos da educação do corpo e escolarização da 1930-1949
Albino
e
Ticiane infância nos anos 1930 e 1940 em santa Catarina.
Bombassaro (UEFC)
Maria
Auxiliadora A concepção moderna de infância e os modos de
Primeira metade do século XX
Moreira dos Santos ensinar a história.
Schmidt (CULM)
Tânia Mara Pereira Práticas e representações acerca da infância e da
1940-1970
Vasconselos (USP)
escola numa comunidade do interior (1940-1970).
Esmeralda Blanco B. de
Moura (USP)

Descaminhos da infância no Brasil republicano: a
educação como salvação (1890-1937).

1890-1937

Ana Emília Cordeiro
Santos Ferreira e Carlos
Henrique de Carvalho
(UFU)
César Augusto Castro
(UFMA)

Educação e infância: as práticas pedagógicas no
âmbito do Grupo Escolar João Pinheiro de
Itujutaba, MG (1966-1988).

1966-1988

A educação da infância desvalida no Maranhão
oitocentista: a Casa de Educandos Artífices.

1841-1889

Diane
(UNICAMP)

A infância na pedagogia do Dr. Abílio Cesar
Borges: o Barão de Macahubas (1856-1891).

1856-1891

Kilza Fernanda Moreira
de Viveiros (UFMA)

A criança negra no Maranhão: uma leitura a partir
da infância afro-descendente no Brasil.

Últimas décadas do século
XIX

Rosangela Ferreira de
Souza (UNIBAN)

A celebração da infância: os concursos de
robustez e a construção de uma infância
higienizada em São Paulo (1920-1930).

1920-1930

Valdez

Rosangela Veiga Júlio O lugar da criança nos debates educacionais de
1930
Ferreira e Marlos Bessa 1930 à luz do pensamento de Cecília Meireles
Menales
da
Rocha
(UFJF)
V CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Aracaju, Sergipe, novembro de 2008.
932 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
TÍTULOS DOS TRABALHOS
PERÍODOS ESTUDADOS
Talitha Maria Brandão Sobre a infância órfã e a educação feminina no
1876-1908
Gorgulho
século XIX: o caso de Lavínia Pereira (18761908).
Izabel Cristina de Jesus Educação da criança no século XIX: sabedoria e
Século XIX
Brandão (UNICAMP)
amor – “os melhores meios de nas escolas
sustentar a disciplina e de fomentar nos meninos o
gosto pela instrução”.
Alexandre Ribeiro Neto
(UNIRIO)

“Tenha piedade de nós”: uma análise da
experiência das meninas desvalidas do
educandário Nossa Senhora da Piedade.

1925-1930
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Claudia Panizzolo
(UMSP)

A disciplinarização da alma e da mente dos
pequenos: a infância nos livros de leitura de João
Köpker (1875-1926).

Vera Maria dos Santos
(UFS)

As tutoras e a educação dos órfãos da elite
setecentista Sergipana.

Antônio Gomes Ferreira
(Universidade
de
Coimbra)
e
Ariclê
Vechia
(Universidade
Tuiuti do Paraná)
João
Valério
(UNICAMP)

Cadernos escolares: revelando a doutrinação da
infância brasileira pelo regime militar (19641985).

Maria
das
(UNICAMP)

“Escola de Mães. Saúde de filhos”: higiene da
infância em Manuais e diários de bebês.

Graças

Rosianny Campos Berto,
Amarildo Ferreira Neto
e Omar Schneider (UFS)
Kilza Fernanda Moreira
de Vivieros e Marlúcia
Menezes
de
Paiva
(UFRN)

Alessandra
Barbosa
Bispo
(Universidade
Tiradentes)
Clarisse Magalhães de
Oliveira (UERJ)

Educação e assistência de meninas órfãs e
desvalidas: em fins do século XIX.

Infância escolarizada e educação física: saberes e
prescrições em Revista (1932-1945).
Infância pobre e eugenia no maranhão nas
primeiras décadas do século XX.

1875-1926

Século XVII

1964-1985

Final do século XIX

...

1932-1945

Primeiras décadas do século
XX

Institucionalização dos menores abandonados e
delinqüentes em Sergipe.

...

“O mundo das crianças”: a voz católica mineira
educando e entretendo a infância.

Início da República

Nelly Monteiro Santos
Silva (UFS)

“Orphãos de pai”: a história da infância sergipana
e sua educação contada na prática do
assoldamento (1865-1895).

1865-1895

Marco Arlindo Amorim
Melo Nery

A regeneração da infância pobre sergipana no
início do século XX: o patronato agrícola de
Sergipe e suas práticas educativas.

1924-1934

Carla Simone Chamon

Ensino de ofício e meninos desvalidos: os alunos
da escola de aprendizes artífices de Minas Gerais
na década de 1930.

1930

Célia Siqueira Xavier
Nascimento (UFMG)

A infância nos espaços/tempos escolares das
escolas públicas mineiras entre as últimas décadas
do século XIX e nos anos iniciais do século XX.

Final do século XIX e início
do XX

Rosângela Ferreira de
Souza (UNIBAN)
Sônia Camara (UERJ)

Olhares sobre a infância: perspectivas étnicoraciais (1880-1940).
A associação tutelar de menores como estratégia
de intervenção e educação da infância desvalida
do Distrito Federal (1924-1934).

1880-1940

Michele Varotto

Infância e educação na teoria educacional de John
Dewey – uma análise da difusão de suas obras no
Brasil após o Manifesto dos Pioneiros da Escola
Nova (1932-1964).

1932-1964

1924-1934
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I CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Belo Horizonte, março de 2001.
61 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
Diva Couto Contijo
Muniz

TÍTULOS DOS TRABALHOS
Construindo diferenças: a escolarização de
meninos e meninas nas Minas Oitocentistas
(1834-1889).

PERÍODOS ESTUDADOS
1834-1889

Sarah Jane Alves Durães

Meninos e meninas nas escolas públicas mineiras
no último quartel do século XIX: considerações
em torno de uma construção espacial das
diferenças de gênero.

Último quartel do século XIX

Mônica Yumi Jinzenji

Os saberes sobre a infância no curso Normal para
professoras de primeiras letras do Barão de
Gérando (1839).

1839

II CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Uberlândia, maio de 2003.
151 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
Mauro Passos (UFMG)

TÍTULOS DOS TRABALHOS
Audiência do silêncio: a infância e a experiência
pedagógica preventiva dos salesianos em Minas
Gerais (século XIX-XX).

Mônica Yumi Jinzenji
(Centro Universitário de
Belo Horizonte)

De almas inocentes a adultos civilizados: a
escolarização da infância pobre na província de
Minas Gerais (1825-1846).

PERÍODOS ESTUDADOS
1896-1910

1825-1846

III CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
São João del-Rei, maio de 2005
86 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
TÍTULOS DOS TRABALHOS
PERÍODOS ESTUDADOS
Marileide Lopes dos Assistência às crianças abandonadas em
1832-1854
Santos,
Sabará/MG: entrelaçamento de relações no
Luciano Mendes de atendimento à infância desvalida (1832-1854).
Faria Filho (UFMG)
Flávio Couto e Silva de Canto escolar, infância e civilização: a educação
1920 e 1930
Oliveira (UFMG)
estética em Minas Gerais nas décadas de 20 e 30.
Claudia Fernanda
Oliveira (UFMG)

de

Aprender para o trabalho: e educação de meninas
pobres na Comarca do Rio das Velhas –
1750/1800.

1750-1800

IV CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Juiz de Fora, maio de 2007
170 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
TÍTULOS DOS TRABALHOS
PERÍODOS ESTUDADOS
Ana Emília Cordeiro
A criança como objeto de estudo no contexto do
1966-1988
Souto Ferreira e Carlos
grupo Escolar João Pinheiro de Ituiutaba, MG
Henrique de Carvalho
(1966-1988).
(UFU)
Célia Siqueira Xavier
História da Infância: conceitos, desenvolvimento
...
Nascimento (UFMG)
e pesquisas em eventos de história da educação.
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A. J. Moreira

Educação destinada aos órfãos e aos expostos na
capitania de Minas Gerais: aprendizado de um
ofício e/ou de primeiras letras conforme a lei
determina ou a vontade dos pais? (1750/1830).

1750-1839

Maria de Lourdes
A educação da infância juizforana: considerações
...
Mattos Barreto e Milton
preliminares.
Ramon Pires de Oliveira
(UFJF)
Rosângela Veiga Julio
A arte de educar: imagens cecilianas sobre
...
Ferreira e Marlos Bessa
infância e educação para a diversidade.
da Rocha (UFJF)
Patrícia Barros Soares e
Indícios da educação do corpo na infância:
Início do século XX
Andréa Moreno
enciclopédia tesouro da juventude.
(UFMG)
V CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Montes Claros, maio de 2009
107 trabalhos apresentados
AUTORES (AS)
TÍTULOS DOS TRABALHOS
PERÍODOS ESTUDADOS
Ana Emília Cordeiro
Concepções do ser criança e da infância: no
1908-1988
Souto Ferreira Carlos
contexto educacional da Escola Estadual João
Henrique de Carvalho
Pinheiro de Ituiutaba (1908-1988).
Paloma Rezende de
Oliveira

A infância pobre vista através da legislação do
Império e da República.

...

Ilma Lemos Pinheiro
Lages e Laura Bianca
Caldeira

A educação infantil em Montes Claros: história,
significados e implicações das políticas para a
infância.

1977-2008

Maria
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ANEXO II - TEXTOS CLASSIFICADOS E CATALOGADOS NO BANCO DE
DADOS DA PESQUISA127

LEGENDA: N.: número – RE: Revista do Ensino – P.: página – D. MO: discurso moral
D. ME: discurso médico – D. PSI: discurso da psicologia – I. P.: infância pobre
ANO

MÊS

N.
RE

P.

TÍTULO DO TEXTO

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

10 EDIFÍCIO ESCOLAR

1925 MARÇO

1

11 ALUMNOS
INDIGENTES

1925 MARÇO

1

15 INFREQUÊNCIA NAS
ESCOLAS

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 MARÇO

1

1925 ABRIL

2

1925 ABRIL

2

16 OS METHODOS
NOVOS NO ENSINO
PRIMÁRIO: A
EXPERIÊNCIA DOS
TESTS - AULAS E
CONFERÊNCIAS
18 OS TAMANQUINHOS MARIA
DE NARCISO (CONTO CANDIDA C.
DE NATAL)
TEIXEIRA DE
LIMA
20 AVISOS
SECRETARIA
DO INTERIOR
27 ASSISTÊNCIA
DENTÁRIA ESCOLAR
29 A EUGÊNIA
LINDOLPHO
GOMES
31 ASSOCIAÇÃO DAS
ALCEU DE
MÃES
SOUZA
NOVAES
32 ASSISTÊNCIA
ALCEU DE
MÉDICO ESCOLAR
SOUZA
NOVAES
33 ÁS MAES DE FAMÍLIA FERNANDO
MINEIRAS: PELA
MELLO
INSTRUCÇÃO E PELA VIANNA
EDUCAÇÃO MORAL
DA INFÂNCIA
42 PORQUE SE
IGNACIA
REPROVAM TANTOS GUIMARÃES
ALUMNOS

127

4 O TRABALHO
ESCOLAR

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

IGNACIA
GUIMARÃES

Não

Não

Sim

Sim

OSWALDO
VELLOSO
GUSTAVO
PENNA

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

BENTO
ERNESTO
JUNIOR
REDACÇÃO
DA REVISTA
DO ENSINO E
C. A. BAKER

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Foram mantidas a grafia e a pontuação originais do documento.
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ANO

MÊS

N.
RE

P.

TÍTULO DO TEXTO

1925 ABRIL

2

1925 ABRIL

2

1925 ABRIL

2

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

44 SEPARAÇÃO DE
ALUMNOS
SUSPEITOS DE
INTELLIGENCIA
ANORMAL
47 EM TORNO DA
PEDAGOGIA
48 CÓPIA DO OFFICIO
DIRIGIDO EM 27 DE
FEV. ÚLTIMO Á
PROFESSORA DE RIO
MANSO,
DIAMANTINA, D.
LUIZA DE SIQUEIRA
PINTO
49 O INDIVIDUALISMO E
A AUCTORIDADE EM
EDUCAÇÃO
52 SELECÇÃO DOS BEM
DOTADOS
54 ENSAIOS DE
PSYCOLOGIA
EXPERIMENTAL
PEDAGÓGICA
56 TESTS DE
CAPACIDADE DE
COMBINAÇÃO
59 TESTS

1925 MAIO

3

66 ANALYSES

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

67 O
CINEMATOGRAPHO
RURAL
67 BIBLIOTECAS
POPULARES

1925 MAIO

3

1925 MAIO

3

1925 MAIO
1925 JUNHO

3
4

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO

4

75 OBRIGATORIEDADE
DO ENSINO EM
MINAS GERAES
79 DO MINAS GERAES
DE 19 DE MARÇO DE
1925
80 FORÇA PÚBLICA
87 PROGRESSOS DOS
METHODOS E MEIOS
DE EDUCAÇÃO NO
BRASIL
89 GYMNASTICA
RESPIRATORIA
90 TESTS

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Sim

Sim

Não

CARLOS
GÓES
SECRETARIA
DO INTERIOR

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

LUCIO JOSÉ
DOS SANTOS

Sim

Não

Não

Sim

PADRE
MATHAIS

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

ELLI BOOTZ

Não

Não

Sim

Sim

NELSON
ROMERO
ELIZABETH
HURLOCK

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim
Não

Não
Não

Não
Sim

Sim
Sim

ANNA LUIZA
DE ARAUJO

Não

Sim

Não

Não

CLAPARÉDE

Não

Não

Sim

Não

ALCEU DE
SOUZA
NOVAES
TANCREDO
MARTINS

IGNACIA
GUIMARAES
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ANO

MÊS

N.
RE

P.

TÍTULO DO TEXTO

AUTOR

1925 JUNHO

4

91 TEST DE
INTELLIGENCIA

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO
1925 JUNHO

4
4

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO

4

1925 JUNHO

4

1925 JULHO

5

1925 AGOSTO

6

1925 AGOSTO
1925 AGOSTO
1925 AGOSTO

6
6
6

1925 AGOSTO

6 152 OS METHODOS DE
EDUCAÇÃO E
HYGIENE APPLICADA
6 153 O ESCOPO DA
PEDAGOGIA
MODERNA
6 169 PROGRAMMA DE
ENSINO EM S. PAULO
7 177 EDUCAÇÃO
ESTHETICA

LUCIO JOSE
DOS SANTOS

1925 AGOSTO

1925 AGOSTO

1925 SETEMBRO

ANNA DE
SANTA
CECILIA

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Não

Sim

Não

98 A INTELLIGENCIA
REVELADA ATRAVÉS
DA PREFERÊNCIA
PARA O ESTUDO DAS
SCIENCIAS
NATURAES

Não

Não

Sim

Não

99 ESTUDO
EXPERIMENTAL DAS
CAUSAS
DETERMINANTES DA
MÁ PRONUNCIA
101 VISITA A UM
MERCADO
102 A RESPIRAÇÃO
104 INSPEÇÃO MÉDICOSANITÁRIA DAS
ESCOLAS
110 DIRECTORIA DA
INSTRUCÇÃO:
OBRIGATORIEDADE
DO ENSINO
PRIMÁRIO
111 AVISO AOS
INSPETORES
REGIONAES
112 OS NOSSOS GRUPOS
ESCOLARES
117 FINALIDADE DO
TRABALHO MANUAL
PARA MULHERES
145 ENSINO DO
VERNÁCULO
147 LIVROS DIDACTICOS
148 PELAS ESCOLAS
151 METHODOS DE
LEITURA

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não
Não

Sim
Sim

Não
Não

Não
Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim
Não
Não

Sim
Sim
Não

Sim
Não
Sim

Não
Não
Não

DR
CLAPAREDE

Sim

Não

Sim

Não

PIERRE
BORET

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

DIRECTORIA
DA
INSTRUCÇÃO

APRIGIO DE
ALMEIDA
GONZAGA

JOSÉ RANGEL
EMILE
JOUCCIA

186

ANO

MÊS

1925 SETEMBRO

1925 SETEMBRO
1925 SETEMBRO
1925 SETEMBRO

1925 SETEMBRO
1925 SETEMBRO
1925 SETEMBRO

1925 SETEMBRO

1925 SETEMBRO
1925 SETEMBRO
1925 OUTUBRO

1925 OUTUBRO

1925 OUTUBRO

1925 OUTUBRO
1925 OUTUBRO

1925 OUTUBRO
1925 DEZEMBRO
1925 DEZEMBRO

1925 DEZEMBRO

N.
RE

P.

TÍTULO DO TEXTO

7 178 DUMONTET - A
ESCOLA AO AR
LIVRE NO 1o
CONGRESSO
INTERNACIONAL
DAS ESCOLAS AO AR
LIVRE
7 180 A PSYCHOANALYSE
EDUCATIVA
7 182 ENSINO
PROFISSIONAL
7 188 PROGRAMMA DE
ENSINO DO ESTADO
DE S. PAULO
7 190 METHODOLOGIA
7 195 MINAS E A SUA OBRA

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Sim

Não

Não

M. POVET

Não

Não

Sim

Não

APRIGIO
GONZAGA

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim
Não

Não
Sim

Não
Não

Não
Não

7 204 DOAÇÃO DE PRÉDIOS
ESCOLARES AO
ESTADO
7 204 AOS SRS.
SECRETARIA
INSPETORES
DO INTERIOR
REGIONAES
7 204 AVISO
SECRETARIA
DO INTERIOR
7 206 MATERIAL ESCOLAR SECRETARIA
DO INTERIOR
8 209 O VALOR
CLAUDIO
EDUCATIVO DO
BRANDÃO
VOCABULARIO
8 211 AS MENTIRAS
TRADUÇÃO
INFANTIS
DE JOSÉ
ALTIMIRAS
8 213 METHODOLOGIA:
JOSÉ RIBEIRO
APRENDIZADO
ESCOBAR
EDUCATIVO
8 217 EDUCAÇÃO DOS
ANDRÉ BALZ
ANORMAES
8 219 IDÉAS GERAES
AMELIA DE
SOBRE O ENSINO
REZENDE
PRIMARIO EM NOSSA MARTINS
TERRA
8 229 A MÚSICA NA
ESCOLA
9 244 A MENTIRA NA
LÚCIO JOSÉ
ESCOLA
DOS SANTOS
9 249 AGREMIAÇÕES QUE
DÃO VIDA E
EFFICIENCIA AO
ENSINO

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

9 251 O VALOR DA MUSICA
NA ESCOLA

Sim

Não

Não

Não

MARIO
REBELLO
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ANO

MÊS

1925 DEZEMBRO

N.
RE

P.

TÍTULO DO TEXTO

1926 FEVEREIRO

9 257 QUALIDADES QUE
DEVE POSSUIR UMA
CREANÇA QUE
TERMINA O CURSO
ESCOLAR
9 261 AS SALAS DE
LEITURA NOS
GRUPOS ESCOLARES
10 16 A ESCOLA DEVE
ENSINAR AOS
ALUMNOS O MODO
DE VIVER E É A
PROFESSORA QUEM,
EM GRANDE PARTE,
FAZ DESPERTAR, NA
CRIANÇA, HABITOS
SADIOS E BONS
10 19 IMPRESSÕES SOBRE
METHODOS DE
ENSINAR
10 29 PARA FAZER A RAÇA
FORTE E ENERGICA METHODOS DE
EDUCAÇÃO FISICA
10 31 PARA DAR UM
FREMITO DE VIDA
AO AMBIENTE
ESCOLAR
10 32 PEQUENAS NOTÍCIAS
E PEQUENOS
COMMENTARIOS
11 33 ORAÇÃO DA MESTRA

1926 FEVEREIRO

11

1926 FEVEREIRO

11

1926 FEVEREIRO

11

1926 FEVEREIRO

11

1926 FEVEREIRO

11

1926 MARÇO

12

1925 DEZEMBRO

1926 JANEIRO

1926 JANEIRO

1926 JANEIRO

1926 JANEIRO

1926 JANEIRO

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

SECRETARIA
DA
INSTRUCÇÃO
GABRIELA
MISTRAL

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

34 INSPECÇÃO MEDICA
ESCOLAR EM BELLO
HORIZONTE
37 UM TYPO
INTERESSANTE DE
ESCOLA LIVRE E
EXPERIMENTAL
55 O TRABALHO
INTELLIGENTE DO
MESTRE
60 PARA FAZER A RAÇA
FORTE E ENÉRGICA:
METHODOS DE
EDUCAÇÃO PHYSICA
64 O USO DE
SECRETARIA
UNIFORMES PARA OS DO INTERIOR
ALUMNOS
65 OS GRANDES NOMES
DA PEDAGOGIA:
JOHAN HEINRICH
PESTALOZZI

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

MARIA LUIZA
DE ALMEIDA
CUNHA
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ANO

MÊS

1926 MARÇO

1926 MARÇO

1926 MARÇO

1926 MARÇO

1926 MARÇO

1926 ABRIL

1926 ABRIL

1926 ABRIL

1926 ABRIL

1926 ABRIL

1926 ABRIL

1926 MAIO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
RE
12 70 AOS INSPECTORES
REGIONAES DO
ENSINO
12 89 AS CHAMADAS
ESCOLAS
INOVADORAS
12 90 O CANTO NAS
ESCOLAS: A SUA
INFLUÊNCIA NA
FORMAÇÃO DA
INTELLIGENCIA E DO
SENTIMENTO - A
CRIANÇA É COMO OS
PASSARINHOS:
PRECISA CANTAR
12 94 OS JOGOS NAS
ESCOLAS: HORAS DE
ALEGRIA E DE
FORÇA
12 104 PARA FAZER A RAÇA
FORTE E ENÉRGICA:
ANDAR NA PONTA
DOS PÉS
13 108 OS MODERNOS
SYSTEMAS DE
EDUCAÇÃO E AS
CLINICAS
ESCOLARES
13 110 COMO AVALIAR,
FORMAR E APURAR
A INTELLIGENCIA
DOS ALUMNOS:
EXERCICIOS LEVES
QUE TODAS AS
PROFESSORAS
PODEM FACILMENTE
REALIZAR
13 124 ASSOCIAÇÃO DAS
MÃES DE FAMILIA E
A BELLEZA DO SEU
PROGRAMMA
13 126 A CRIANÇA TAMBÉM
PODE TER
INFLUÊNCIA NA
EDUCAÇÃO DOS
PAES
13 130 O CANTO NAS
ESCOLAS

AUTOR
SECRETARIA
DO INTERIOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

IGNACIA
GUIMARÃES

Não

Sim

Sim

Não

MARIA LUIZA
DE ALMEIDA
CUNHA

Não

Não

Sim

Não

GUSTAVO
PENNA

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

BRANCA DE
CARVALHO
VASCONSELL
OS

Sim

Sim

Não

Sim

13 144 NOÇÕES DE
EDUCAÇÃO PHYSICA,
EXERCICIOS E JOGOS
14 149 EDUCAÇÃO - OBRA GUERINO
DO AMOR
CASASSANTA

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

BRANCA DE
CARVALHO
VASCONSELO
S

189

ANO

MÊS

1926 MAIO
1926 MAIO

1926 MAIO

1926 MAIO
1926 MAIO
1926 JUNHO
1926 JUNHO

1926 JUNHO

1926 JUNHO

1926 JULHO E
AGOSTO

1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHOE E
AGOSTO

1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO

1926 JULHO E
AGOSTO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
RE
14 152 OS TESTS
PSYCHOLOGICOS
14 156 A ESCOLA MODERNA
E O METHODO DE
WINNETKA
14 162 MODO PRÁTICO E
FACIL DE ENSINAR
HYGIENE
14 178 COMO PROTEGER AS
CRIANÇAS FRACAS
14 181 NOÇÕES DE
EDUCAÇÃO PHYSICA
15 201 COMO ENSINAR O
ANTI-ALCOOLISMO
15 218 AULA DE HYGIENE:
COMO EVITAR A
TUBERCULOSE
15 226 LIÇÃO DE LEITURA
ESCRIPTA PARA OS
RETARDADOS
15 227 LIGEIRA ANALYSE
DO LIVRO DE
PRESSEY: INICIAÇÃO
DO METHODO DOS
TESTS
16/17 250 OS TESTS
APPLICADOS AO
JULGAMENTO DAS
QUALIDADES
MORAES
16/17 251 AS LIÇÕES DE
OPTIMISMO NAS
ESCOLAS
16/17 266 OS ALUMNOS
FORMANDO UMA
PEQUENA TRIBU
INDIGENA
16/17 274 EDUCAÇÃO PHYSICA
16/17 278 A MENTIRA
EGOÍSTICA
16/17 280 DISCIPLINA E
DILIGENCIA
16/17 298 EDUCAÇÃO DA
VONTADE

AUTOR
ZELIA C.
RABELLO

L. M.

MAURICIO DE
MEDEIROS
L. M.

ZELIA
RABELLO

BERTHA L.
SIVOPE

LUCIO JOSÉ
DOS SANTOS
ROBERTO
ARDIGO
MARIA LUIZA
DE ALMEIDA
CUNHA
16/17 301 O ENSINO DE
ZELIA
LEITURA E ESCRIPTA RABELO
AOS RETARDADOS
(CONTINUAÇÃO)
16/17 305 ESCOLA MATERNAL DJALMA
ANDRADE

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim
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ANO

MÊS

1926 JULHOE E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 JULHO E
AGOSTO
1926 OUTUBRO
1926 DEZEMBRO
1926 DEZEMBRO
1926 DEZEMBRO

1926 DEZEMBRO
1926 DEZEMBRO

1927 ABRIL

1927 ABRIL
1927 ABRIL

1927 ABRIL

1927 ABRIL

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
RE
16/17 307 AULA DE HYGIENE
L. M.
16/17 308 OS LIVROS PARA AS
NOSSAS CRIANÇAS
16/17 311 O ESCOTISMO E OS
ESCOTEIROS
16/17 318 PELA BELLEZA DA
RAÇA
18 346 CONGRESSO DE
ENSINO PRIMARIO
19 387 EDUCAÇÃO PHYSICA
19 390 O CANTO NAS
ESCOLAS
19 393 DISCURSO DE
PARANYMPHO
19 403 PEDAGOGIA DA
OBEDIÊNCIA
19 405 CONGRESSO DE
INSTRUCÇÃO
PRIMARIA: THESES
QUE SERÃO
DISCUTIDAS NO
PRÓXIMO
CONGRESSO DE
INSTRUCÇÃO
PRIMÁRIA
20 418 CONGRESSO DE
INSTRUÇÃO
PRIMARIA
20 421 PROBLEMAS DE
EDUCAÇÃO MORAL
20 424 O PAPEL DA
PROFESSORA NO
ENSINO DA HYGIENE
20 432 A GYMNASTICA, NA
OPINIÃO DE UMA
ESPECIALISTA
20 442 ERA UMA VEZ... O
VELHO O MENINO E
A MULINHA

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim
Não

Sim
Sim

Não
Não

Não
Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

ELZA
PUFGLER

Sim

Sim

Não

Não

MONTEIRO
LOBATO

Sim

Não

Não

Não

GOVERNO DO
ESTADO
BRANCA DE
CARVALHO
DEPUTADO
ODILON
BRAGA
LUCIO JOSÉ
DOS SANTOS
GOVERNO DO
ESTADO

I GUIMARÃES
MENEGALE
DR. LUCAS
MACHADO

1927 ABRIL

20 443 HYGIENE ESCOLAR

Não

Sim

Não

Não

1927 MAIO E
JUNHO

21 446 SESSÃO
PREPARATÓRIA

Sim

Não

Não

Sim

1927 MAIO E
JUNHO

21 454 SESSÃO SOLENE DE
INSTALLAÇÃO

Sim

Não

Não

Não

1927 MAIO E
JUNHO

21 460 SESSÃO SOLENE DE
ENCERRAMENTO

Sim

Não

Não

Não

191

ANO

MÊS

1927 AGOSTO E
SETEMBRO

1927 AGOSTO E
SETEMBRO
1927 AGOSTO E
SETEMBRO
1927 OUTUBRO

1927 OUTUBRO

1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO

1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO

1927 OUTUBRO

1927 OUTUBRO
1927 OUTUBRO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
D. MO D. ME D. PSI I. P.
RE
22 477 I CONGRESSO DE
Sim
Sim
Sim Sim
INSTRUÇÃO
PRIMÁRIA DO
ESTADO DE MINAS:
AS THESES
DISCUTIDAS NA
MEMORÁVEL
ASSEMBLEIA DE
EDUCADORES
MINEIROS
22 506 DRAMATIZAÇÃO
MARIA
Sim
Não
Não Não
SOBRE VERMINOSE MAGDALENA
RODRIGUES
22 507 A MEDICINA E A
MARIANA
Não
Sim
Não Sim
ESCOLA
NORONHA
HORTA
23 509 A COMMEMORAÇÃO
Sim
Não
Não Não
DE HOJE: A LEI QUE
CREOU O ENSINO
PRIMÁRIO NO
BRASIL
23 510 AOS EDUCADORES
SANDOVAL
Sim
Não
Não Não
SOARES DE
AZEVEDO
23 515 LIÇÃO DA PÁTRIA
ALBERTO DE
Sim
Não
Não Não
OLIVEIRA
23 518 SAUDAÇÃO ÁS
FIRMINO
Sim
Não
Não Não
CREANÇAS
COSTA
23 522 EDUCAÇÃO
RAUL
Sim
Sim
Não Sim
CHAVES
MAGALHÃES
23 524 A ESCOLA ANTIGA
LEOPOLDO
Sim
Não
Não Não
PEREIRA
23 526 A INQUIETAÇÃO NA RAMOS
Sim
Sim
Não Não
PEDAGOGIA
CESAR
23 527 O PODER DA
BRANT
Sim
Sim
Não Não
ATTENÇÃO
HORTA
23 530 A INSTRUCÇÃO
VIRIATO
Sim
Não
Não Não
COLONIAL
CORRÊA
23 543 A EDUCAÇÃO
MARIA STAEL
Sim
Não
Não Não
MORAL E CÍVICA
B.
NAS NOSSAS
ESCOLAS
23 544 ERA UMA VEZ... A
MONTEIRO
Sim
Não
Não Não
ONÇA E OS
LOBATO
COMPANHEIROS DE
CAÇADA
23 550 O MEDICO
AD. CZERNY
Não
Sim
Não Não
EDUCADOR
23 555 CONCURSO PARA
SECRETARIA
Sim
Sim
Não Não
INSPETORES
DO INTERIOR
TECHNICOS DO
ENSINO PRIMÁRIO
NO ESTADO
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ANO

MÊS

1927 NOVEMBRO

1927 NOVEMBRO

1927 NOVEMBRO
1927 NOVEMBRO

1927 NOVEMBRO
1927 NOVEMBRO

1927 NOVEMBRO

1927 NOVEMBRO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
RE
24 557 O CENTENÁRIO DA
ESCOLA PRIMÁRIA:
OS FESTEJOS NESTA
CAPITAL
24 563 PELA RENOVAÇÃO
DE MINAS: A FESTA
DE 15 DE OUTUBRO
24 571 ESCOLA DE
INTELLIGENTES
24 591 O CINEMA E A
RADIOPHONIA NA
ESCOLA
24 594 A REPÚBLICA DAS
CREANÇAS
24 597 O MÉDICO
EDUCADOR
(CONTINUAÇÃO)
24 600 A HYGIENE ESCOLAR
EM BERLIM

1928 JANEIRO

24 601 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE
EDUCAÇÃO
25
1 HORÁRIO ESCOLAR

1928 JANEIRO

25

1928 JANEIRO

25

1928 JANEIRO

25

1928 JANEIRO
1928 JANEIRO

25
25

1928 JANEIRO

25

1928 JANEIRO
1928 JANEIRO

25
25

1928 JANEIRO

25

1928 JANEIRO

25

1928 OUTUBRO

26

4 ESCOLA NOVA
8 A INSTRUCÇÃO
FEMININA NA CHINA
11 DISCIPLINA DAS
CONSEQUÊNCIAS
15 PELOS PEQUENINOS
16 A ADAPTAÇÃO DO
PROFESSOR MINEIRO
Á REFORMA DO
ENSINO PRIMARIO
19 RELAÇÕES DA
ESCOLA COM A
FAMILIA
26 MARIA MONTESSORI
36 O CINEMA NA
ESCOLA
38 GRUPO ESCOLAR
BERNARDO
MONTEIRO
38 FESTIVAL EM
BENEFICIO DA CAIXA
ESCOLAR "JOÃO
PINHEIRO"
1 A NOVA ESCOLA DE
MINAS

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Sim

Sim

Não

Não

FABIO
LOURIVAL

Sim

Sim

Não

Não

HEITOR
ALVES
ANDRÉ BALZ

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

R. O.

Sim

Sim

Não

Sim

AD. CZERNY

Não

Sim

Não

Não

OCTAVIO
AYRES

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

ARTHUR
FURTADO
RAMOS
CESAR
M. DUGARD

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

GUERINO
CASASSANTA
PEDRO PAZ
J.
GUIMARÃES
MENEGALE

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Não

Não
Não

Não
Sim

Sim
Sim

Sim

Não

Não

Não

Não
Não

Sim
Sim

Sim
Não

Não
Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

RAUL
CHAVES
MAGALHÃES
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ANO

MÊS

1928 OUTUBRO
1928 OUTUBRO

1928 OUTUBRO
1928 OUTUBRO
1928 OUTUBRO

1928 OUTUBRO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
D. MO D. ME D. PSI I. P.
RE
26 14 O SENTIDO DA VISÃO GUERINO
Não
Sim
Não Não
CASASSANTA
26 28 A NOVA
A. LOMONT
Sim
Sim
Não Não
ORGANIZAÇÃO
PEDAGOGICA
26 53 CURSO DE
Sim
Sim
Sim Sim
APERFEIÇOAMENTO
26 89 QUESTÕES DE
ALEXANDRE
Sim
Sim
Sim Sim
PEDAGOGIA
DRUMOND
26 95 SECÇÃO DO CENTRO JULIO DE
Não
Não
Sim Não
PEDAGOGICO
OLIVEIRA
DECROLY
26 110 JOGO EDUCATIVO - MARIA DA
LEITURA E HYGIENE GLORIA
BARROS
27
4 A ESCOLA
FIRMINO
COSTA
27 16 DIRECTRIZEZ DA
GUERINO
MEMORIA
CASASSANTA

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

1928 NOVEMBRO

27

Sim

Não

Não

Não

1928 NOVEMBRO

27

Sim

Sim

Sim

Sim

1928 NOVEMBRO

27

Sim

Não

Sim

Não

1928 NOVEMBRO

27

28 SEGUNDA
CONFERENCIA
NACIONAL DE
EDUCAÇÃO
40 O GRANDE
MOVIMENTO
EDUCATIVO NO
BRASIL
57 OS ACTOS
HABITUAES
68 MYOPIA ESCOLAR

Não

Sim

Não

Não

1928 NOVEMBRO

27

77

Sim

Sim

Não

Sim

1928 NOVEMBRO

27

85

Não

Não

Sim

Não

1928 DEZEMBRO

28

4

Não

Sim

Sim

Sim

1928 DEZEMBRO
1928 DEZEMBRO

28
28

12
21

Sim
Não

Não
Não

Não
Sim

Não
Não

1928 DEZEMBRO

28

42

Sim

Não

Não

Não

1928 DEZEMBRO

28

45

Não

Não

Sim

Não

1928 NOVEMBRO
1928 NOVEMBRO

HELOISE
BRAINERD

HUMBERTO
MARTINS
VIEIRA
O FUNDO ESCOLAR E ABGAR
O PROBLEMA DA
RENAULT
INSTRUCÇÃO
PRIMÁRIA
SECÇÃO DO CENTRO JULIO DE
PEDAGOGICO
OLIVEIRA
DECROLY
ORGANIZAÇÃO DA
CLASSE
INSTRUCÇÃO MORAL
ARTE DE
LUIZ
INTERROGAR
GONZAGA
JUNIOR
UM APPELLO AO
FRANCISO
CIVISMO MINEIRO
CAMPOS
OS METHODOS DE
IAGO
ESTUDO DA
PIMENTEL
PSYCHOLOGIA
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ANO

MÊS

1928 DEZEMBRO
1929 JANEIRO

1929 JANEIRO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
RE
28 78 ACTOS OFFICIAES
FRANCISCO
CAMPOS
29 25 INSTRUCÇÃO MORAL J. GÉRAUD
E CÍVICA: AS
VIRTUDES DO
ALUMNO
29 28 AUDITORIUM

1929 JANEIRO

29

1929 JANEIRO

29

1929 JANEIRO

29

1929 JANEIRO

29

1929 JANEIRO

29

1929 JANEIRO

29

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 FEVEREIRO

30

1929 MARÇO

31

1929 MARÇO

31

1929 MARÇO

31

33 INSTRUCÇÃO MORAL
34 INEFICACIA DA
CARLO
PUNIÇÃO PARA OS
CIACCIA
RETARDADOS
56 EDUCAÇÃO PHYSICA GUIOMAR
MEIRELLES
79 A PEDAGOGIA DE
MARIO
JESUS CHRISTO
CASASSANTA
86 COMO CREAR UMA JULIO DE
NOVA
OLIVEIRA
MENTALIDADE EM O
NOSSO
PROFESSORADO
95 INSTRUCÇÕES AOS
MARIO
DIRECTORES DAS
CASASSANTA
ESCOLAS NORMAES
11 OS ACTOS
IAGO
VOLUNTÁRIOS
PIMENTEL
18 A COLLOCAÇÃO DOS
ALUMNOS EM AULA
33 EDUCAÇÃO
ELOY DE
PHYSICA: SUA
ANDRADE
EFICIENCIA E A
PROFESSORA
47 MYOPIA ESCOLAR
HUMBERTO
MARTINS
VIEIRA
86 A PALAVRA DE UM
OCTAVIO
BISPO
CHAGAS DE
MIRANDA
97 OS CYCLOS DA
DANIEL DE
EVOLUÇÃO MINEIRA CARVALHO
100 HORÁRIO
MARIO
CASASSANTA
52 INSTRUCÇÃO
MORAL: DISPUTA
ENTRE DOIS IRMÃOS
70 INSTRUCÇÃO MORAL
E CÍVICA: TER UM
CORPO SÃO
74 A SALA DECROLY NO
GRUPO DE
BARBACENA

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não
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ANO

MÊS

1929 MARÇO

1929 MARÇO
1929 ABRIL

1929 ABRIL
1929 ABRIL

1929 MAIO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
D. MO D. ME D. PSI I. P.
RE
31 84 O "CORAÇÃO DE
MARIO
Sim
Não
Não Não
AMICIS" COMO
CASASSANTA
LIVRO DICACTICO
31 90 ESCREVEM-NOS
FIRMINO
Não
Não
Sim Não
COSTA
32
5 O ENSINO DE LINGUA LINDOLFO
Não
Não
Sim Não
PÁTRIA NA ESCOLA GOMES
MODERNA
32 31 O CULTIVO DA
FIRMINO
Não
Sim
Não Não
ATENÇÃO
COSTA
32 73 EDUCAÇÃO PHYSICA INSPECTORIA
Sim
Sim
Não Não
GERAL DA
INSTRUCÇÃO
33
9 ACTIVIDADES
Sim
Sim
Sim Não
EXTRA-PROGRAMA
NOS ESTADOS
UNIDOS

1929 MAIO

33

19 COMO EXECUTAR OS
NOSSOS PROGRAMAS
31 A PSYCHOLOGIA E A
EDUCAÇÃO

1929 MAIO

33

1929 MAIO

MARIO
CASASSANTA
FRANCISCO
DE SALLES
OLIVEIRA
CENTRO DE
FAUSTO
INTERESSE: CRIAÇÃO GONZAGA
DE AVES
DOMÉSTICAS
A MISSÃO
EDUCATIVA DA
ESCOLA PRIMÁRIA
UMA INICIATIVA DO
GRUPO ESCOLAR DE
CURVELO
VARIAÇÕES SOBRE O MAURICIO
ENSINO (DA
MURGEL
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA)
A PAISAGEM
TRADUÇÃO
PEDAGÓGICA
DE
ACTUAL
RODOLPHO
LOPPIS POR F.
DE MELLO
FRANCO
A FINALIDADE DA
JAIR
HYGIENE
GUIMARÃES
DE PAULA
A METHODOLOGIA
RAUL
DO DICTADO
APOCALYPSE
AS FUNCÇÕES
VALLE
INDIVIDUAIS NA
FERREIRA
ESCOLA ACTIVA E O
METHODO A
AUTORIDADE

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

33

57

Sim

Sim

Não

Não

1929 MAIO

33

62

Sim

Sim

Não

Não

1929 MAIO

33

65

Sim

Não

Não

Sim

1929 MAIO

33

66

Não

Não

Sim

Não

1929 MAIO

33

68

Não

Não

Sim

Não

1929 MAIO

33

81

Não

Sim

Não

Sim

1929 JUNHO

34

27

Não

Não

Sim

Não

1929 JUNHO

34

33

Sim

Não

Sim

Não
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ANO

MÊS

1929 JULHO

1929 JULHO

1929 JULHO
1929 JULHO

1929 AGOSTO
1929 AGOSTO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
RE
35 19 ENSINO DA
ANNIBAL
ORTHOGRAPHIA
TIRADENTES
DORIA
35 27 UMA BOA
LEONIDAS
ORGANIZAÇÃO DE
CAMARA
CLASSE
35 44 ESCOLA NOVA
ARTHUR
GUIMARÃES
35 73 CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO
PARA ASSISTENTES
TECHNICOS DO
ENSINO
36
1 QUE TENDES FEITO
36 23 OS ACTOS
YAGO
INSTINCTIVOS
PIMENTEL

1929 AGOSTO

36

45 CALENDARIO
ESCOLAR
62 CLASSIFICAÇÃO DOS
ALUMNOS

1929 AGOSTO

36

1929 AGOSTO

36

65

1929 AGOSTO

36

72

1929 SETEMBRO

37

13

1929 SETEMBRO

37

42

1929 SETEMBRO

37

61

1929 OUTUBRO

38

17

1929 OUTUBRO

38

52

1929 NOVEMBRO

39

13

1929 DEZEMBRO

40

69

FIRMINO
COSTA
LUCIA
SCHMIDT
MONTEIRO
DE CASTRO
INSTITUIÇÕES
AMELIA DE
ESCOLARES
CASTRO
MONTEIRO
HISTÓRIA DA
MARIO
EDUCAÇÃO
CASASSANTA
O JOGO, A IMITAÇÃO LUIZ
E O INTERESSE,
GONZAGA
COMO FACTORES DA JUNIOR
EDUCAÇÃO
ILLUSTRAÇÃO DE
ROSA BARILO
LIVROS ESCOLARES
ALGUMAS
LUCIO JOSÉ
INFORMAÇÕES
DOS SANTOS
SOBRE A ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO
DE BELLO
HORIZONTE
A AFFECTIVIDADE
IAGO
PIMENTEL
ORIENTAÇÃO DA
GUSTAVO
ESCOLA ACTIVA NOS LESSA
ESTADOS UNIDOS
UMA AULA DE
MARIA
LEITURA
CLARA
AS VANTAGENS DA VICTORIA
EDUCAÇÃO PHYSICA CARNEIRO DE
NO
MENDONÇA
DESENVOLVIMENTO
MORAL DAS
CRIANÇAS

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Não

Não
Não

Não
Sim

Sim
Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não
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ANO

MÊS

1929 DEZEMBRO

1930 JANEIRO

1930 JANEIRO

1930 JANEIRO

1930 FEVEREIRO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
RE
40 72 PSYCHOLOGIA: UM
PROJETO QUE SE
REALIZA
41 38 O ENSINO PRIMÁRIO
NO DISTRICTO
FEDERAL:
IMPRESSÕES DE UMA
PROFESSORA
MINEIRA
41 64 EXPOSIÇÃO DE
TRABALHOS DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO
41 71 O ESPIRITO
ASSOCIATIVO DO
PROFESSORADO
MINEIRO
42 32 O DESENHO NA
ESCOLA PRIMARIA

1930 FEVEREIRO

42

55 PLANO DE LIÇÃO:
CENTRO DE
INTERESSE: O FEIJÃO

1930 FEVEREIRO

42

58 PEDAGOGIA

1930 FEVEREIRO

42

1930 MARÇO

43

4 A PERSONALIDADE
DO PROFESSOR
72 AVISO

1930 ABRIL

44

1930 ABRIL

44

1930 ABRIL

44

1930 ABRIL

44

1930 ABRIL

44

1930 MAIO

45

1930 MAIO

45

21 O ENSINO NO
DISTRICTO FEDERAL
III
27 A ACTIVIDADE
INFANTIL E SUAS
CONSEQUÊNCIAS
PEDAGOGICAS
36 CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO
PARA O
PROFESSORADO
PRIMÁRIO
103 DOIS MEZES EM
BELLO HORIZONTE
115 MANDAMENTOS DO
BOM EDUCADOR
39 A PREPARAÇÃO
PSYCHOLOGICA DOS
PROFESSORES
54 O PROFESSOR QUE
OCCUPA OS
ALUMNOS

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

HELÉNE
ANTIPOFF

Sim

Sim

Sim

Não

ALAYDE
LISBOA

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

JOSÉ
RAYMUNDO
NETTO

Não

Sim

Sim

Não

AFFONSO
ROQUETTE

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

ABHERBAL
DE
ALVARENGA
ABEL
FAGUNDES
MARIO
CASASSANTA

JOSÉ DE
ALMEIDA

AGOSTINHO
CAMPOS
GREGORIO
FINGERMANN
EULINA
JOVIANO DOS
SANTOS
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ANO

MÊS

1930 MAIO

1930 MAIO

1930 JUNHO
1930 JUNHO
1930 JUNHO

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
AUTOR
D. MO D. ME D. PSI I. P.
RE
45 57 HYGIENE DAS MÃOS FRANCISCO
Não
Sim
Não Não
LETRO SILVA
CASTRO
45 70 ESCOLA NOVA
OSCAR
Não
Sim
Não Sim
ARTHUR
GUIMARÃES
46 11 CURSO DE
FIRMINO
Não
Sim
Sim Sim
APPLICAÇÃO
COSTA
46 52 DONA EPHIGENIA
AYMORE
Sim
Não
Não Sim
DUTRA
46 64 INSTRUCÇÃO MORAL ELVIRA GORI
Sim
Não
Não Não

1930 JUNHO

46

66 ENQUANTO AS
NAIR
CREANÇAS BRINCAM STARLING

Não

Não

Sim

Não

1930 UNHO

46

Sim

Não

Não

Não

1930 JUNHO

46

Sim

Sim

Não

Não

1930 JULHO

47

Sim

Sim

Sim

Sim

1930 JULHO

47

Não

Sim

Não

Não

1930 AGOSTO

48

Não

Não

Sim

Não

1930 AGOSTO

48

Não

Sim

Sim

Não

1930 AGOSTO

48

Não

Não

Sim

Não

1930 AGOSTO

48

Não

Sim

Não

Não

1930 SETEMBRO

49

Não

Não

Sim

Não

1930 SETEMBRO

49

Não

Sim

Não

Não

1930 SETEMBRO

49

68 A BEM DA REFORMA FIRMINO
COSTA
71 DISCIPLINAS
FIRMINO
COORDENADAS
COSTA
4 EDUCAÇÃO PUBLICA ANTONIO
CARLOS DE
ANDRADA
29 INDICE DE
NUTRIÇÃO
11 TESTS
M. LUISA
ALMEIDA
CUNHA
15 QUE SE TESTA
MARIA LUISA
DE ALMEIDA
CUNHA
25 RESPOSTAS A
TH. SIMON
ALGUMAS
OBJECÇÕES
96 HYGIENE MENTAL
VICENTE
BAPTISTA
19 OUTROS TESTS
TH. SIMON
INDIVIDUAIS E
APPLICAÇÕES
38 PRATICABILIDADE
AURELIANO
DE UMA
TAVARES
GYMNASTICA
BASTOS
ELECTIVA NOS
GRUPOS ESCOLARES
52 UMA BIBLIOTHECA
PEDAGOGICA
1 APRESENTAÇÃO

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

1930 OUT./NOV./
DEZ.
1930 OUT./NOV./
DEZ.

50/51
/52
50/51 132 HISTÓRIA DA
/52
VITAMINAS

1930 OUT./NOV./D 50/51 141 SOCIALIZAÇÃO
EZ.
/52

JULIETA PIO
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1930 OUT./NOV./
DEZ.

N.
P. TÍTULO DO TEXTO
RE
50/51 146 ESCOLOLOGIA:
/52
ENSAIOS DE
PEDAGOGIA
EXPERIMENTAL
50/51 160 MEIO SOCIAL,
/52
ECONÔMICO E
MORAL DAS
CREANÇAS
50/51 163 ESTADO PHYSICO
/52
DAS CREANÇAS

1930 OUT./NOV./
DEZ.

50/51 168 DESENVOLVIMENTO
/52
MENTAL DA CLASSE

1930 OUT./NOV./
DEZ.

50/51 173 INTELLIGENCIA E
/52
MEIO SOCIAL

1930 OUT./NOV./
DEZ.

50/51 174 TRABALHO
/52
PEDAGÓGICO E SEU
CARACTERISTICO
PSYCHOLOGICO
50/51 181 RESUMO DE ALGUNS
/52
CAPÍTULOS DA
MONOGRAFIA DA
CLASSE K
50/51 196 PERFIL DA CLASSE
/52

ANO

MÊS

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

1930 OUT./NOV./
DEZ.

50/51 205 INTERPRETAÇÃO
/52
DOS DIVERSOS
FACTORES QUE
INFLUEM NA CLASSE
50/51 208 BALANÇO DOS
/52
DIVERSOS FACTORES
QUE CONTRIBUIRAM
PARA A FORMAÇÃO
DA CLASSE
50/51 210 AVALIAÇÃO
/52
OBJECTIVA DO
TRABALHO
PEDAGÓGICO DE UM
GRUPO ESCOLAR DA
CAPITAL

AUTOR

D. MO D. ME D. PSI

I. P.

HELÉNE
ANTIPOFF

Não

Sim

Sim

Sim

ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

ALUMNA DA
ESCOLA DE
APERFEIÇOA
MENTO
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ANEXO III - CAPÍTULOS QUE COMPÕEM O REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA
E PROTEÇÃO A MENORES ABANDONADOS E DELINQUENTES DE
MINAS GERAIS.

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MENORES
ABANDONADOS E DELINQUENTES
PARTE GERAL
CAPÍTULO I

Da assistencia publica aos menores

CAPÍTULO II

Dos menores abandonados

CAPÍTULO III

Dos menores pervertidos

CAPÍTULO IV

Dos menores delinquentes

CAPÍTULO V

Dos menores anormais

CAPÍTULO VI

Das medidas applicaveis aos menores abandonados

CAPÍTULO VII

Das medidas applicaveis aos menores delinquentes

CAPÍTULO VIII

Dos institutos

CAPÍTULO IX

Da inspecção

CAPÍTULO X

Do Conselho de Assistência e Protecção aos Menores

CAPÍTULO XI

Do Juízo de Menores
PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I

Dos estabelecimentos de assistencia á infancia

CAPÍTULO II

Do abrigo de menores

CAPÍTULO III

Das escolas de preservação

CAPÍTULO IV

Da admissão dos educandos

CAPÍTULO V

Do regimen escolar

CAPÍTULO VI

Da educação physica

CAPÍTULO VII

Da educação moral

CAPÍTULO VIII

Da educação cívica

CAPÍTULO IX

Da educação intellectual

CAPÍTULO X

Da educação proffisional

CAPÍTULO XI

Do salario, do pecullio e do fundo de reserva

CAPÍTULO XII

Do director, professores, mestres e demais funccionários

CAPÍTULO XIII

Disposições gerais

CAPÍTULO XIV

Das escolas de reforma (para menores pervertidos)

CAPÍTULO XV

Da admissão de menores

CAPÍTULO XVI

Do regimen escolar

CAPÍTULO XVII

Do regimen disciplinar

CAPÍTULO XVIII

Da educação physica, moral, cívica, intellectual e profissional

CAPÍTULO XIX

Do salario, do pecullio e do fundo de reserva

CAPÍTULO XX

Do pessoal
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CAPÍTULO XXI

Disposições gerais

CAPÍTULO XXII

Das escolas de reforma (para menores delinquentes)

CAPÍTULO XXIII

Da admissão dos menores

CAPÍTULO XXIV

Do regimen escolar

CAPÍTULO XXV

Do salario, do pecullio e do fundo de reserva

CAPÍTULO XXVI

Do pessoal

CAPÍTULO XXVII

Da libertação provisória

CAPÍTULO XXVIII

Da libertação por extincção de tempo

CAPÍTULO XXIX

Das transferências

CAPÍTULO XXX

Dos vencimentos

CAPÍTULO XXXI

Escolas e asylos para menores (dos fins da escola)

CAPÍTULO XXXII

Da admissão de menores

CAPÍTULO XXXIII

Do regimen escolar

CAPÍTULO XXXIV

Da educação physica, moral, cívica, intellectual e profissional

CAPÍTULO XXXV

Da renda, do salario e do pecullio

CAPÍTULO XXXVI

Do pessoal

CAPÍTULO XXXVII

Disposições gerais

CAPÍTULO XXXVIII

Disposições communs aos institutos

CAPÍTULO XXXIX

Disposições finais

