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RESUMO

Este trabalho aborda os discursos sobre as diversas formas de tratar a educação e as suas
relações com a saúde da população nas publicações do jornal semanal de São João delRei O Correio, entre os anos de 1926 a 1930. Esse período foi selecionado em função
do governo do Presidente Antonio Carlos Ribeiro de Andrada em Minas Gerais, que
implementou medidas políticas, sociais e sanitárias de caráter educativo. Exemplares
nesse sentido são o Regulamento do Ensino Primário e seus Programas do Ensino, na
área educacional, e o Regulamento da Saúde Pública, na área de saúde. É importante
destacar que no início do século XX a imprensa desempenhava um papel educativo,
uma vez que a escolarização só atingia pequena parcela da população. Nesse sentido, a
importância dos discursos veiculados pelo jornal corrobora com os indícios das
diversificadas formas de tratar a educação por meio das matérias ligadas à cultura, à
política, à vida social, à educação e à saúde. Em São João del-Rei, pode-se observar um
exemplo bem claro desse uso, pois sua imprensa periódica acompanhou a
movimentação política e social da nação no século XIX e no decorrer dos anos 1920.
Isso ocorre pelo fato de a cidade ter uma imprensa significativa para a época, uma vez
que existiam diversos periódicos em circulação na cidade na década de 1920. Para a
fundamentação teórico-metodológica deste trabalho recorre-se às contribuições relativas
à teoria do discurso de Michel Foucault e às suas concepções de dispersão discursiva e
dispositivo. Isso permitiu verificar que, nas matérias do jornal O Correio, são frequentes
os vestígios da preocupação educativa com a formação e destino da população sãojoanense por meio do cuidado e tratamento, assim como da profilaxia dos diversos tipos
de doença física e moral que supostamente atingiam essa população. Havia uma série de
matérias que pretendiam manter a população são-joanense informada sobre as diversas
medidas educacionais e de saúde implantadas na cidade, pois se esperava formar uma
população para o trabalho diante das adversidades dos centros urbanos e dos longínquos
sertões. Para alcançar esses objetivos o Estado passou a organizar, juntamente com os
municípios, toda a fiscalização e acompanhamento da saúde e profilaxia das doenças,
adquirindo o direito de intervir nos espaços públicos, como hospitais e escolas, e
também nos espaços privados, como as moradias e os estabelecimentos comerciais.
Assim, é possível considerar esse periódico como uma importante estratégia política e
educativa da época, pois esse foi um meio de difundir as medidas educativas e
preventivas propostas pelo governo, relacionadas principalmente à educação e à saúde
pública.
Palavras-chave: Cultura Material Educativa; Educação Sanitária; Imprensa; O Correio.

ABSTRACT

This dissertation discusses the discourses on the various ways to treat education and its
relationship to health of the population in the publications of the weekly newspaper of
São João del-Rei O Correio, between the years 1926-1930. This period was selected
due to the government of President Antonio Carlos Ribeiro de Andrada in Minas
Gerais, which implemented social and health educative political measures. Exemplary
in this regard are the Regulation of Primary Education and its Education Programs in
education and Regulation of Public Health in the area of health. Importantly, in the
early twentieth century the press played an educational role, since the school reached
only a small portion of the population. In this sense, the importance of discourse
conveyed by the newspaper corroborates the evidence of the diverse forms of treating
education through materials relating to culture, politics, social life, education and
health. In São João del-Rei, one can observe a clear example of this usage because its
periodical press accompanied the political and social movement of the nation in the
nineteenth century and during the 1920’s. This is because the city had a significant
press, since there were several journals in circulation in the city in the 1920’s. For the
theoretical and methodological basis of this study resorts to the relative contributions
to the theory of discourse Michel Foucault and their conceptions of discursive
dispersion and dispositive. This allowed us to verify that the materials of the
newspaper O Correio are frequent vestiges of educational concern with the education
and destiny of São João del-Rei’s population through care and treatment, and
prophylaxis of various types of physical and moral disease that supposedly reached
this population. There were a number of matters which sought to retain São João delRei’s public informed about the various educational and health measures implemented
in the city, because they form a population expected to work against the adversities of
urban centers and distant hinterlands. To achieve these goals, the state began
organizing jointly with the municipalities, all supervision and monitoring of health and
prevention of disease, acquiring the right to intervene in public spaces such as
hospitals, schools and also in private spaces such as houses and commercial
establishments. Thus, it is possible to consider this journal as an important educational
and political strategy of the time, because this was a means of spreading proposed by
the government, primarily related to education and public health education and
preventive measures.
Keywords: Material Culture Education; Health Education; Press; O Correio
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho resulta de uma pesquisa de Iniciação Científica1 (2011),
cujo objetivo foi verificar no periódico semanal O Correio de São João del-Rei a
recorrência das propagandas de medicamentos e a sua finalidade educativa, voltada
para a população que tinha acesso às suas informações. Dando segmento a essas
investigações, esta dissertação pretendeu levantar e analisar indícios2 das diversas
formas de tratar a educação e as suas relações com a saúde da população no mesmo
jornal, entre os anos 1926 e 1930.
O recorte cronológico selecionado para a pesquisa se justifica pelo fato de as
matérias analisadas abrangerem o período do governo de Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada, do Partido Republicano Mineiro (PRM), uma vez que o jornal foi criado em
7 de setembro de 1926, dia da posse do então presidente do Estado de Minas Gerais.
Esse período se mostrou relevante, pois várias medidas foram estabelecidas
pelo Presidente Antonio Carlos em Minas Gerais. Na área da Educação, o secretário
dos Negócios do Interior, Francisco Campos, elaborou o Regulamento do Ensino
Primário e seus Programas do Ensino. Outras medidas políticas em relação à
educação também foram realizadas, como, por exemplo, a fundação da Universidade
de Minas Gerais (1927); expansão do ensino primário e secundário; remodelação do
Ensino Normal; criação da Escola de Aperfeiçoamento para professores primários.
A Reforma – aprovada pelo Decreto n. 7.970-A, em 15 de outubro de 1927 –
tratou de reorganizar o ensino primário no Estado, estabelecendo, também, o
Regulamento do Programa do Ensino Primário. Apesar de a Reforma ter tentado
ampliar o ensino primário no Estado, aperfeiçoar a formação dos professores e
também esclarecer para as famílias o sentido da educação moral (valores da família,
1

A referida pesquisa de iniciação científica, intitulada Propagandas de Medicamentos para a Saúde e
Cidadania: Um Dispositivo Sócio-Educacional na Imprensa Sanjoanense (1926-1930), foi
desenvolvida na Universidade Federal de São João del-Rei, sob a orientação do Prof. Dr. Laerthe de
Moraes de Abreu Junior, e teve financiamento do CNPq. Dela, resultaram alguns trabalhos, como os
apresentados no Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais (COPEHEMG) (ABREU JUNIOR; PAIVA, 2011) e (CARVALHO; PAIVA, 2013).
2
As citações dos textos do jornal O Correio foram atualizadas a fim de facilitar a leitura e, em sua
maioria, foram mantidas na íntegra para melhor compreensão dos discursos.
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aprendizado religioso, cuidados higiênicos), ela não conseguiu alcançar os objetivos
traçados. Isso ocorreu pelo fato de a expansão das escolas não ter chegado a toda a
população. Mesmo com essa ampliação dos estabelecimentos de ensino, ocorreu a
falta da manutenção das escolas construídas em lugares isolados.
Na área de saúde, o Secretário de Segurança e Assistência Pública, José
Francisco Bias Fortes, organizou o Regulamento da Saúde Pública, em que foram
criadas para a população medidas prescritivas e ao mesmo tempo educativas, tais
como Postos de Profilaxia; fiscalização em diversos locais públicos e particulares;
conferências e palestras públicas em relação às doenças e as formas de combatê-las.
Por sua vez, nas escolas atuava o “Pelotão da Saúde”, que ia além da escola, pois
preparava os alunos para o convívio no meio social, exercendo práticas da saúde
coletiva.
Nesse sentido, é importante destacar que no início do século XX a imprensa
desempenhava um papel educativo, uma vez que, conforme já mencionado, a
escolarização só atingia pequena parcela da população. Nessa perspectiva, Abreu
Junior (2012, p.175) afirma que

a primeira metade do século XX, no Brasil, pode ser caracterizada
tanto pelo esforço de escolarização por todo o país, como pela tênue
presença das instituições escolares na vida social. Essa ambiguidade –
necessidade de expansão da escola na sociedade e sua inoperância
devido à falta de qualificação de profissionais da educação e de
investimentos efetivos em instituições escolares – faz com que nos
voltemos a outros meios sociais que parecem ter cumprido um papel
educativo tão, ou mais importante, que a escola. Com isso, as
pesquisas sobre a educação na primeira metade do século XX têm que
dar uma atenção especial à imprensa periódica, assim como ao rádio e,
também, ao cinema.

Desta forma, é necessário apontar que a historiografia da educação mineira no
século XX ressalta a importância das ações da República, que teriam trazido uma nova
concepção educacional, cuja manifestação mais cara seria os grupos escolares. No
entanto, ao percorrer os jornais da época, na perspectiva de analisar seu papel
educativo, percebe-se que as supostas conquistas de uma nova maneira de educar não
eram tão evidentes.
Nota-se, também, que há uma forte tendência na historiografia em ressaltar a
qualidade dos movimentos escolares dessa época, principalmente no que diz respeito
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aos grupos escolares. Faria Filho e Hamdan, que analisaram o Vida Escolar, jornal do
início do século XX de Lavras, editado pelo professor Firmino Costa, diretor do Grupo
Escolar de Lavras, destacam: “Chama a atenção, já no primeiro número, o caráter
civilizatório que a educação deve cumprir, desde a tenra idade.” (FARIA FILHO;
HAMDAN, 2011, p. 155). Se a educação era entendida como o meio de salvação para
a nação e o progresso, procurando sensibilizar a população sobre a importância da
escola, a leitura das matérias oferece visões contraditórias sobre como se alcançou –
ou não – esse intento.
A relação entre imprensa e educação é um tema presente na recente
historiografia da educação. Os trabalhos dessa natureza não só oferecem uma
diversidade de documentos para pesquisas como ampliam a perspectiva da
historiografia da educação. Procuram compreender a educação no final do século XIX
até meados do século XX, recorrendo aos jornais e revista da época. Faria Filho
ressalta o papel da imprensa no tocante a suas ações no meio social:

O jornal foi visto como uma importante estratégia de construção de
consensos, de propaganda política e religiosa, de produção de novas
sensibilidades, maneiras e costumes. Sobretudo os jornais foram vistos
como importante estratégia educativa (FARIA FILHO, 2002, p.134).

Wenceslau Gonçalves Neto corrobora essa visão ao afirmar que “(o jornal)
centraliza boa parte das opiniões e das atenções da elite intelectual, que trabalha na
moldagem da cultura”. (GONÇALVES NETO, 2002, p.206). Ao lado da imprensa
convencional dos jornais e revistas destinados ao público em geral, encontrava-se
também nesse período outra forma de imprensa específica, a pedagógica. Maria
Helena Camara Bastos destaca:
A imprensa pedagógica jornais, boletins, revistas, magazines-feita por
professores para professores, feitas para alunos por seus pares ou
professores, feita pelo Estado ou por outras instituições - sindicatos,
partidos políticos, associações de classe, Igreja- contém e oferece
muitas perspectivas para a compreensão da história da educação e do
ensino. Sua análise possibilita avaliar a política das organizações, as
preocupações sociais, os antagonismos e as filiações ideológicas, as
práticas educativas (BASTOS, 2002, p.153).

Assim, os impressos, sejam de interesse amplo, sejam de âmbito específico, são
hoje uma importante fonte para a história da educação, pois são entendidos como
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fundamentais dentre as estratégias educativas de uma época, seja na tentativa da
formação de consensos pelas opiniões emitidas pelos editoriais, seja na propaganda
política e religiosa, seja, ainda, na busca de produção de um pensamento para uma
sociedade que se queria civilizar.
A utilização da imprensa foi uma das formas da Educação e da Saúde Pública
serem levadas à população. Em São João del-Rei, pode-se observar um exemplo bem
claro desse uso da imprensa periódica. Isso ocorre pelo fato de a cidade ter uma
imprensa significativa para a época, já que existiam diversos periódicos em circulação
na década de 1920.
A imprensa em São João del-Rei acompanhou a movimentação política e social
da nação no século XIX e no decorrer dos anos 1920. Ademais, São João del-Rei foi a
segunda cidade do Estado de Minas Gerais a possuir uma imprensa periódica em
meados de 1800.
Nesse período, a imprensa exercia um significativo papel social, pois era um
dos únicos meios de acesso à informação utilizado pela população letrada. Por outro
lado, é importante destacar que, muito provavelmente, os comentários em ambientes
públicos sobre as matérias dos jornais permitiram que mesmo a população analfabeta
se informasse dos acontecimentos recentes e se educasse para o convívio social. Desta
forma, os jornais cumpriam também um papel educativo na difusão de modos e
costumes para a sociedade por meio de reportagens, textos variados e anúncios.
Dentre os diversos exemplares, temos como referência o jornal O Correio,
onde se destacam alguns exemplos de notícias sobre educação e saúde pública,
veiculadas no periódico: “A Instrução Publica em Minas – Manifesto do Presidente
Antonio Carlos” (O Correio, 18/04/1928); “Diretoria de Saúde Publica Posto de
Higiene Municipal de S. João del-Rei. Da Construção em geral” (O Correio,
15/08/1928). A Instrução Secundaria e Superior em S. João del-Rei. Sua Marcha
Retrógada (O Correio, 13/09/1930).
O jornal O Correio circulou entre os anos 1926 e 1962. Sua distribuição era
semanal e sua produção e circulação eram locais. No entanto, há vestígios de que
circulava em outros municípios do estado, onde recebia apoio de outros jornais que
também tinham aproximações com o PRM.
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Assim, o jornal O Correio, conforme será visto posteriormente, pode ser
entendido como um dispositivo para sustentação do governo do Estado. Isso porque,
desde o início de sua publicação, propunha apoio ao Presidente Antonio Carlos.
Importa destacar que, para Foucault (2010, p.244), referencial teórico-metodológico
do presente trabalho, um dispositivo pode ser compreendido como
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares,
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode
estabelecer entre estes elementos.

Nesta perspectiva, O Correio é um dispositivo que disponibiliza diversas
informações para se estudar os processos educativos voltados para a população
daquele período, devido à variedade de informações contidas em suas páginas. Na
primeira página, abordavam-se, com frequência, manchetes políticas; na segunda
página, eram apresentados anúncios direcionados à saúde, à educação, aos assuntos
regionais, econômicos e aos eventos artísticos e culturais. Na terceira página, eram
recorrentes os eventos sociais e as propagandas de medicamentos. Na última página,
destacavam-se propagandas, desde o comércio local, passando também por
propagandas de medicamentos, até anúncios de instrumentos de trabalho no campo.
Para realizar o levantamento de dados e posterior análise que compõem a
presente pesquisa, recorreu-se às ferramentas metodológicas de Michel Foucault
(1926-1984), especialmente à teoria do discurso, que propõe
[...] apreender o enunciado na estreiteza e na singularidade de seu
acontecimento; de determinar suas condições de existência [...] de
estabelecer suas correlações com outros enunciados aos quais ele pode
estar ligado. [...] Não se procura absolutamente, por baixo do que é
manifesto, o falatório em surdina de outro discurso (FOUCAULT,
2008, p. 93).

Isso implica considerar que o presente trabalho não teve por objetivo desvelar
possíveis ideologias que, porventura, pudessem ser veiculadas no material pesquisado.
Outra contribuição significativa de Foucault (2007, p. 29-30) refere-se à dispersão
discursiva, que se constitui como “um conjunto de todos os enunciados efetivos (quer
tenham sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na instância
própria de cada um”. Tal contribuição foi necessária, uma vez que, quanto à sua
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organização, o jornal O Correio não parece conter uma divisão regular em seções, mas
tão-somente temas que se repetem.
Assim, esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro trata de
alguns aspectos da formação histórica, política e econômica da cidade de São João delRei, assim como de sua população. Em seguida, destaca a presença significativa da
imprensa na cidade e, por fim, trata especificamente do jornal O Correio e de sua
função educativa.
O segundo capítulo se volta, especialmente, para o que era publicado no
periódico, no que diz respeito ao ensino e à formação dos professores na cidade de São
João del-Rei. Primeiramente, são apresentadas matérias que pretendiam informar a
população são-joanense acerca das medidas educacionais implantadas na cidade; em
seguida, são abordados os eventos escolares promovidos pelas escolas e, por fim, são
tratadas as matérias publicadas no jornal O Correio, que traziam informações sobre a
Escola Normal.
O terceiro e último capítulo trata da relação entre imprensa e educação
sanitária, em que são apontadas as determinações e as medidas educativas do governo
Antonio Carlos. Estas eram difundidas para a população de São João del-Rei por meio
dos textos do periódico, das conferências públicas e dos textos educativos. São
apresentados também o Dispensário das Doenças Venéreas com as informações
estatísticas sobre as doenças e o atendimento populacional e, num segundo momento,
são explicitados elementos relacionados ao Posto de Higiene Municipal, onde
constavam dados demográficos, sanitários, epidemiológicos, dentre outros.
Por fim, são realizadas algumas considerações à luz da teoria que norteia o
presente trabalho, que não pretende simplificar nem generalizar as manifestações
como se portassem uma visão hegemônica das relações ocorridas no período do
governo Antonio Carlos.
É importante ainda destacar que o trabalho contém longas transcrições de textos
do jornal. Essa decisão decorreu da explícita manifestação político partidária do
impresso e de como esses discursos mostram com clareza o caráter de apoio às
medidas dos governantes. Assim, os textos trazem muitas vezes um viés laudatório,
repleto de adjetivações ufanistas sobre as ações políticas do governo Antonio Carlos.
Outra razão para tantas transcrições se deve ao seu caráter de ineditismo, pois não
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foram encontrados outros trabalhos de pesquisa que tratam meticulosamente dos textos
de O Correio.
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Capítulo I. As relações políticas, sociais, culturais e educativas da cidade de São
João del-Rei nas publicações de O Correio

Este primeiro capítulo aborda os discursos sobre política, sociedade, cultura e
educação da cidade de São João del-Rei, veiculados no jornal O Correio, entre 1926 e
1930, durante o governo Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, em Minas Gerais.
A cidade de São João del-Rei foi fundada entre o final do século XVII e início
do século XVIII. Neste período, ainda se chamava Arraial Novo do Rio das Mortes. Foi
somente em 1713 que o arraial conseguiu se tornar Vila, recebendo o nome Vila de São
João del-Rei – em homenagem a D. João V. Em 1838, São João del-Rei conseguiu se
elevar à condição de cidade. Em 1881 acontece um marco importante para a cidade,
com a chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas. A inauguração dessa ferrovia
colaborou para a reanimação da economia local. Além disso, a E. F. Oeste de Minas
ajudou no escoamento dos produtos produzidos em São João del-Rei e região. É ainda
nos meados do século XIX que a cidade consegue desenvolver o crescimento urbano.
Isso ocorreu porque a acumulação de capitais acabou culminando não só na expansão
urbana, mas também em investimos em terras.
Em seguida aborda a presença da imprensa na cidade pelo fato de São João delRei, tendo em vista uma imprensa periódica com significativa circulação na cidade
desde meados dos oitocentos. E no final desse primeiro capítulo o texto trata
especificamente do jornal O Correio, sublinhando a função educativa que o periódico
procurou desempenhar em São João del-Rei ao utilizar as distintas formas de informar a
população. Assim, ele também poderia educar seus leitores, segundo os princípios
desejados para a cidadania republicana, por meio das matérias ligadas à cultura, à
política, à vida social.

1.1A cidade de São João del-Rei

São João del-Rei recebeu diversas denominações. O logradouro que deu origem
à atual cidade foi estabelecido em torno de 1704, com o nome de Arraial Novo de Nossa
Senhora do Pilar. Com o passar do tempo, passou a se chamar Arraial Novo do Rio das
Mortes. É nesse momento que começam a serem descobertas as minas de ouro que
ajudaram a impulsionar o seu crescimento econômico. Já em 1713 o arraial eleva-se à
condição de Vila. É nesse período que a Vila de São João del-Rei se torna a sede da
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Comarca do Rio das Mortes. São João del-Rei somente deixou de ser Vila em 1838,
quando foi elevada à categoria de cidade.
São João del-Rei possuía outros motivos para ser uma das principais cidades da
região do Campo das Vertentes, pois se encontrava bem localizada no território mineiro,
possuindo acesso ao Caminho Real – principal rota de ligação da Corte com a zona
mineradora. Com isso, ocorreu a centralização do comércio dos produtos do Sul da
Capitania, o que favoreceu o crescimento da cidade (GRAÇA FILHO, 2002, p.38). Tal
centralização contribuiu para que o município fosse um dos mais importantes durante o
período imperial, perdendo apenas para a Capital do Estado, Ouro Preto. (GRAÇA
FILHO, 2002, p.40).
Já nos últimos anos do Império, em 1881, chegou à cidade a Estrada de Ferro
Oeste de Minas, a E.F.O.M. Ela foi importante para o escoamento da produção local,
evitando, assim, as perdas dos produtos de origem agrícola e favorecendo a entrega dos
produtos em tempo viável. Dessa forma, as ligações comerciais e os interesses
comerciais agrícolas e têxteis foram incrementados. Por sua vez, a qualidade do
transporte visou melhorias no comércio, pois facilitaria o acesso das localidades
próximas a São João del-Rei e as trocas comercias poderiam acontecer com rapidez.
Conforme aponta Graça Filho:

A inauguração da E. F. Oeste de Minas, em 1881, iria reanimar o
comércio local, mas em breve alcançaria outras localidades que
gravitaram em torno de São João Del Rei, tornando-as autônomas com
respeito àquela praça (GRAÇA FILHO, 2002, p.232).

Mas, mesmo assim, a cidade continuou a ser um pólo de referência econômica
devido à existência de adequados espaços para suas negociações comerciais como as
instituições bancárias. Essa configuração colaborou para a consolidação da sua estrutura
financeira. Esses espaços, com o passar dos anos, foram se organizando e se projetando
no crescimento regional e marcando seu lugar nesse cenário, e assim, adquirindo
investimentos financeiros e consolidando os seus interesses comerciais:

[...] até mesmo em São João del-Rei seriam fundados dois bancos, o
Banco dos Operários de São João del-Rei (1890) e o Banco Popular de
Minas (1891), e formalizada a organização bancária Custódio de
Almeida Magalhães & Cia (1892) (GRAÇA FILHO, 2002, p.232233).
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Essa organização financeira visou tornar mais consistente o comércio local e
também levar a cidade a se fortalecer na economia. Essa facilitação para obtenção de
crédito deu destaque à cidade nas relações comerciais com outros municípios,
diversificando a economia não só em São João del-Rei como no seu redor (GRAÇA
FILHO, 2002, p. 232).
Além disso, Graça Filho aponta que a acumulação de capitais do comércio
ajudou o crescimento urbano da cidade:

Quanto à dinâmica do Campo das Vertentes, inicialmente acumulação
de capitais pelo seu comércio reverteu-se na expansão urbana de S.
João e no investimento em terras. Com a perda de dinamismo da
economia de subsistência, a partir de meados da segunda metade do
século XIX, estes capitais se voltariam para a modernização dos
transportes e para o setor industrial, como forma revitalização do
município no ultimo quartel do Oitocentos (GRAÇA FILHO, 2002,
p.25).

Se a cidade começava a se organizar, sua infraestrutura também começava a
mudar para se adaptar às mudanças no planejamento do seu espaço urbano. Na
organização do espaço, a cidade passaria por mudanças significativas para a época:

[...] As transformações se processavam nas mais variadas ordens: de
infraestrutura urbana (água, esgoto sanitário, casas de saúde,
iluminação); no transporte (arruamentos, bondes, trens etc.); na
economia (instalação de fábricas, indústrias, casa bancária, estradas de
ferro e de estabelecimentos comerciais); na política (organização de
partidos e sistema eleitoral); nos meios de comunicação (imprensa
periódica, correios e telégrafos); na segurança (polícia, batalhão de
infantaria); e na cultura (biblioteca, bandas de músicas, orquestra,
teatro). Obras arquitetônicas de grande relevância para o patrimônio
artístico e cultural simbolizariam também essa modernização vivida
pela cidade nos Oitocentos, concretizada pela construção de uma nova
cadeia municipal, pela substituição das pontes de madeira pelas de
pedra, pelas construções de sobrados e casarios, despontando
construções civis, públicas e particulares. Há que se destacar, porém, o
fato de existirem algumas construções datadas do início do século
XIX, que incitam a expansão progressiva e modernizadora da cidade
(ARRUDA, 2011, p.27).

Em muitos casos, as mudanças na cidade chegavam por meio da Capital Federal,
o Rio de Janeiro. Várias foram as modificações na paisagem urbana: construções de
pontes, rodovias, planejamentos das vias de circulação e melhorias dos calçamentos das
ruas são alguns exemplos que aconteceram na cidade de São João del-Rei.
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As mudanças na cidade significaram também novos modos de vida para a
população. Os moradores da cidade necessitariam de se adaptar aos costumes
introduzidos e aos comportamentos a serem adotados para esse tipo de vida urbana,
tornando-se cidadãos educados socialmente para viver em uma cidade com ares de
progresso:

Frente às necessidades e exigências sociais que insistiam na urgência
em controlar e fiscalizar a circulação (de automotores e de pedestres)
e a ocupação populacional esteve em cena no final do século XIX o
ideal de reorganizar o cenário urbano e, igualmente, (re)significar os
possíveis papéis que seriam desempenhados pelos são-joanenses. Isso
envolveu investimentos direcionados tanto para a racionalização dos
espaços e tempos sociais quanto para a conformação adequada das
maneiras de se “praticar a cidade” (ARRUDA, 2011, p.71).

Além do crescimento urbano, ocorreu também o aumento da população de São
João del-Rei. Outro motivo para que tal expansão ocorresse se deveu ao fato de começar
a chegar ao Brasil imigrantes vindos de outros continentes, entre o final do século XIX
e meados do século XX. Esses imigrantes vieram em busca de melhores condições de
vida e de trabalho. Muitos deles chegaram a São João del-Rei, principalmente italianos,
que se estabeleceram na Várzea do Marçal, região situada nos arredores da cidade, lugar
propício para a lavoura. Michele Longatti Fernandes, em sua dissertação de mestrado,
descreve algumas dificuldades enfrentadas por esses italianos que se mudaram para São
João del-Rei:
A comunidade do Barreiro e das outras colônias formadas outrora por
italianos e seus descendentes pertencem à cidade de São João del-Rei,
localizada na região do Campo das Vertentes, no interior do estado de
Minas Gerais. Os italianos e descendentes que moravam naquela
região, nos primeiros sessenta anos do século XX, em sua maioria,
viviam do cultivo de hortaliças e da criação de animais; essas
atividades permitiam que sustentassem suas famílias. Parte da
produção era consumida ali mesmo nos sítios e fazendas, e o
excedente era vendido no mercado da cidade. Para chegar até São
João del-Rei, onde comercializavam a produção da lavoura, era
necessário aguardar o trem na extinta “Paradinha do Giarola”, local
que servia de estação e abrigava os lavradores. Para favorecer o fluxo
de mercadorias e passageiros, a EFOM inaugurou, no dia 21 de abril
de 1910, o ramal ferroviário que ligava São João del-Rei às Águas
Santas. O Trem das Águas, como era conhecido, partia da estação
Chagas Dória, em Matosinhos, cortava a Várzea do Marçal e ia até a
região de Águas Santas. Para chegar até a “Paradinha do Giarola” era
preciso enfrentar muito barro, andar a pé ou a cavalo e não se esquecer
de limpar os sapatos. O Trem das Águas, atualmente extinto, era o
meio de transporte mais comum naquela época, considerando que a
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maioria dos sitiantes não possuía condições para comprar um
automóvel (FERNANDES, 2011, p.51-52).

Embora possuíssem outros modos de vida em relação aos meios sociais,
educativos, políticos e culturais, esses novos cidadãos passaram a ser incluídos no
cotidiano da cidade. Mas, mesmo assim, não perderam seus costumes, hábitos e
tradições. Arruda justifica: “Essa nova reconfiguração obrigou os habitantes da cidade a
inventar “outras tradições” e a lidar com novas formas de convívio, pois nenhuma
cidade adere a um modelo de urbanização sem modificá-lo” (ARRUDA, 2011, p.74).
Em relação à presença de outras manifestações culturais são-joanenses, deve-se
destacar a circulação e também a fruição da música popular, assim como do teatro entre
o final do século XIX e o início do século XX, como afirma Almeida:
São João del Rei (...) manteve contato com vários outros centros
urbanos, especialmente a Corte (e depois capital da República),
recebendo além mercadorias, artistas das mais diversas artes – música,
teatro e circo – e de vários lugares Três cidades da Comarca do Rio
das Mortes – São João del Rei, Prados e Tiradentes –formavam juntas
um núcleo artístico cujo intercâmbio cultural era favorecido pelos
caminhos que atravessavam esses locais, ou seja, os caminhos
mercantis tornaram-se também caminhos culturais – o que
incrementou ativamente o movimento musical. Contudo, São João
conseguiu manter suas tradições culturais de uma sociedade urbana,
herdeira da mineração e foi ao mesmo tempo capaz de assimilar novos
elementos culturais (ALMEIDA, 2010, p.24).

No entanto, é preciso considerar também as manifestações culturais que existiam
às margens da cidade, onde viviam os escravos libertos que, por muitas vezes, não
participavam dos eventos culturais do núcleo urbano em formação. Sujeitos carregados
da cultura forjada na escravidão e no trabalho pesado da mineração, eles manifestavam
sua preferência cultural na música. Esses populares da virada do XIX para o XX em São
João del-Rei provavelmente trabalhavam e se divertiam nas festas religiosas no centro
da cidade. Segundo Almeida:
Quanto aos moradores dos bairros, por sua vez, sua presença é
necessária no centro da cidade simplesmente como mão-de-obra no
comércio, nas casas de família e na execução de uma das artes locais
mais apreciadas, a música. O direito a fé, participando de rituais
religiosos como as festas e procissões, lhes confere também a
condição de poderem transitar por espaços fora de seu “ambiente
natural”, enquadrando esses sujeitos dentro de uma tradicional ordem
católica. Esta fé católica, que era um símbolo tradicional da cidade, foi
implantada sobretudo por leigos, senhores e escravos, independente de
sua condição social (ALMEIDA, 2010, p.74).
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Ainda no aspecto musical, a presença de descendentes de escravos e ex-escravos
fomentava a cultura remanescente das extintas senzalas. Os escravos libertos, vivendo
nas periferias da cidade, apresentavam suas tradições ligadas às raízes da música, nas
danças e nos movimentos do “batuque”. Essa cultura chegou até o centro da cidade, nos
eventos teatrais nas festas religiosas, nos Congos, nas Folias de Reis. Segundo Almeida:

Num movimento de ascensão, este gênero cantado e dançado por
mulatas sestrosas e manhosas, sai do que parecia ser aos olhos de
alguns membros da elite local no final século XIX, o “tumultuado”
inferno das periferias para chegar, no início do século XX, ao céu, ou
melhor, aos teatros no centro de São João del Rei. Os “requebros de
uma dança imoral”, executada por “adestradas marchadeiras” e
“Magdalenas”, movidas, por sua vez, pelos sons produzidos nas
cordas de uma “lasciva viola” ganha ares de ser “cousa mui gostosa”
requebrado nas “cadeiras” de dengosas “dançadeiras” no palco de
teatro (ALMEIDA, 2010, p. 121).

A música da periferia da cidade de São João del-Rei foi, em um primeiro
momento, um gênero estranho aos olhos da elite. As danças interpretadas pelas mulatas
nos eventos demonstravam as habilidades que elas possuíam para a música e para a
dança. Apesar de parecerem uma “coisa” estranha à elite, essas manifestações culturais
foram, com o tempo, conquistando a apreciação do centro da cidade. O espaço nas
apresentações foi sendo conquistado nas frequentes exposições desses grupos, e o gosto
por esse estilo recebeu a admiração no palco do teatro pela elite conquistada pelo ritmo.
É preciso lembrar que no fim do século XIX e início do século XX o Brasil
começava a se transformar em diversos sentidos, e um deles era em relação à cultura. A
população começava a seguir novos hábitos e costumes, como comparecer às exibições
em estreia no cinema, frequentar os cafés, conversar sobre os acontecimentos
apresentados nos eventos culturais e, possivelmente, ler um jornal ou acompanhar a
movimentação da cidade. Era também costume ir ao teatro e assistir a um espetáculo da
capital ou de companhias que viajavam pelo país. Segundo Svecenko: “Nenhuma
impressão marcou mais fortemente as gerações que viveram entre o final do século XIX
e o início do XX do que a mudança vertiginosa dos cenários e dos comportamentos
[...]” (2006, p.514). O Rio de Janeiro parece ter sido o grande difusor dessas
transformações. Segundo Svecenko:

No Brasil, no período estudado, esse papel de metrópole-modelo recai
sem dúvida sobre o Rio de Janeiro, sede do governo, centro cultural,
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maior porto, maior cidade e cartão de visita do país, atraindo tanto
estrangeiros quanto nacionais. O desenvolvimento dos novos meios de
comunicação, telegrafia sem fio, os meios de transporte movidos a
derivados do petróleo, a aviação, a imprensa ilustrada, a indústria
fotográfica, o rádio e o cinema intensificarão esse papel da capital da
República, tornando-a no eixo de irradiação e caixa de ressonância das
grandes transformações e marcha pelo mundo, assim no palco de sua
visibilidade e atuação em território brasileiro. O Rio passa a ditar não
só as novas modas e comportamentos, mas acima de tudo os sistemas
de valores, o modo de vida, a sensibilidade, o estado de espírito e as
disposições pulsionais que articulam a modernidade como uma
experiência existencial e íntima (SVECENKO, 2006, p.522).

Esses novos costumes acabaram por chegar a São João del-Rei. A cidade
também recebia influência não só do Rio de Janeiro como também de outros centros
urbanos. A sociedade local era composta de diferentes sujeitos, de proveniência
diversificada. Esses populares se misturavam na cidade na busca de uma melhor
qualidade de vida. Naquela época, os imigrantes chegavam à procura de melhores
condições de sobrevivência e de um pequeno pedaço de terra para manterem e criarem a
suas famílias e se dedicarem ao trabalho e aos afazeres cotidianos. Alvim destaca:
“assim, mesmo vivendo em uma sociedade tão diversa aos imigrantes não ocorria
trabalhar a terra de uma forma que não envolvesse os membros da família” (ALVIM,
2006, p.254). Os imigrantes que se estabeleceram na cidade foram se organizando e
passaram a cultivar a terra, uma forma de manter a subsistência da família e o comércio
local.
São João del-Rei é uma cidade de múltiplos aspectos e rica em história. A
imprensa local se encarregou de apontar em seus discursos esses cenários.

1.2 A Imprensa na cidade de São João del-Rei

Nesse período, a imprensa cumpria um importante papel social, na medida em
que era um dos únicos meios de acesso à informação pela população. Evidentemente,
sua leitura se destinava à pequena população letrada. A exposição em locais públicos e
provável leitura feita coletivamente nos espaços sociais e domésticos colocavam os
periódicos também em contato com a comunidade iletrada. Desta forma, os jornais
cumpriam também um papel educativo, na difusão de modos e costumes para a
sociedade por meio de reportagens, textos variados e anúncios. E não só os jornais
como também as revistas.
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A imprensa em São João del-Rei, de uma forma muito significativa, seguiu a
movimentação política e social da nação entre o século XIX e os anos 1920. Além
disso, São João del-Rei foi a segunda cidade do estado de Minas a possuir imprensa
periódica em meados de 1800. Conforme Viegas:
Já em Ouro Preto haviam sido publicado, além do “Compilador
Mineiro”- primeiro jornal de Minas, vindo a lume em 13 de outubro
de 1823, a “Abelha do Itacolomi”, a 14 de outubro de 1824 e quatro
outros pequenos periódicos, quando, a 20 de novembro de 1827 (ano
em que, a 1º de outubro, apareceu o “Jornal do Comercio” do Rio),
uma terça-feira, o patriótico descortino de Batista Caetano de Almeida
editou nesta cidade o “Astro de Minas” (VIEGAS, 1953, p.74).

São João del-Rei acompanhou o ritmo da então capital mineira Ouro Preto e
procurou marcar seus espaços no mundo da leitura, e o surgimento de um jornal da
localidade é uma prova disso. Assim, Batista Caetano, cidadão local, adotou estratégias
importantes na parte cultural da cidade. Ele se envolveu na edição do primeiro jornal
local de São João del-Rei, o Astro de Minas, que circulou entre os anos 1827 e 1844.
Ele também construiu um ambiente para leitura chamado Livraria Pública, “numa das
salas da Santa Casa da Misericórdia, às próprias custas, em 19 de agosto de 1827”
(MORAIS, 2004, p.41). Batista Caetano ainda ajudou a instalar a Sociedade
Phylolytechnica em São João del-Rei, que estabeleceria na cidade um espaço
organizado para o conhecimento e estudos de temas importantes para aquele momento:
a ciência, as artes e as letras.
Entre outros exemplos de jornais que circulavam na cidade de São João del-Rei
no século XIX destaca-se O Mentor das Brasileiras (1829-1832), direcionado
principalmente para o público feminino:
O Mentor das Brasileiras, impresso em São João del-Rei – MG no
período entre 1829 e 1832. Produzido por um segmento dos liberais
moderados mineiros, O Mentor afirmava estar suprindo a deficiente
educação das senhoras brasileiras a partir do entendimento de que,
como esposas e mães, as mulheres representavam a parte mais
influente da sociedade. Tratava se de um veículo de difusão dos
princípios liberais e um instrumento por meio do qual se pretendia
educar leitoras e leitores, tornando-os sujeitos patriotas e virtuosos
(JINZENJI, 2008, p.13).

Percebe-se nas palavras de Jinzenji que O Mentor das Brasileiras apresentava
tendências educativas para as mulheres de São João del-Rei e, assim, alegava educar as
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senhoras, complementando e valorizando os princípios virtuosos de mulher, mãe e da
família, por meio da influência dessas mulheres na sociedade. Ainda segundo Jinzenji:

Entre críticas e propostas, O Mentor dava contribuições no debate em
defesa da escolarização da população, contribuindo com temáticas
que, no contexto brasileiro, ainda não faziam parte das pautas em
discussão, como é o caso das escolas públicas voltadas para a
educação da primeira infância das classes pobres (JINZENJI, 2008,
p.203).

Neste sentido, o jornal procurava expressar sua opinião sobre um tema que seria
fundamental na República: as escolas públicas. Desta forma, educar as mulheres da
sociedade local e pensar no futuro das crianças mais pobres da cidade seria uma
contribuição para o pensamento que começaria a ser propagado posteriormente no meio
político e intelectual.
Os impressos dos oitocentos aparentemente possuem aspectos semelhantes, pois
eram sempre variadas suas seções. A esse respeito, comenta Limeira:

Foi possível notar naqueles impressos do Oitocentos várias seções
como comentários políticos, notas informativas, calendário, balanço
econômico, informações sobre burocracias do império e outros. E, tão
importante quanto aqueles, eram os anúncios que pululavam nas
páginas dos jornais, folhetos, almanaques, gazetas, cartazes. Se os
espaços informativos, os quadros políticos, as cartas de leitores, com
queixas e sugestões, dão a ver vários aspectos da cidade, de
experiências sociais, políticas, culturais e econômicas, esses registros
evidenciam formas de morar, comer, se comunicar, vestir, entreter,
ensinar, trabalhar, relacionar-se, que se prescreviam como as mais
modernas, adequadas e corretas naquele tempo (LIMEIRA, 2012, p.
377).

Em São João del-Rei, como em todo o país, era um momento de fortalecimento
da imprensa. Deste modo, o acesso e o contato com os impressos se ampliaram. Os
comentários em ambientes públicos de circulação de pessoas sobre as matérias dos
jornais muito provavelmente seriam feitos, e até mesmo quem não sabia ler visualizava
aqueles impressos dispostos e ouvia as conversas nas ruas, nas casas de famílias, nas
praças, nos mercados e até mesmo nos armarinhos. Assim, a população, em sua maioria
analfabeta, que circulava nos espaços urbanos se informava dos acontecimentos
recentes e estaria sendo educada para adaptar-se à sociedade.
Um aspecto a considerar são os inúmeros jornais em circulação em São João delRei durante o século XIX. Desde o seu primeiro jornal, o Astro de Minas, de 1827, até
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meados dos anos 1920, vários outros periódicos circularam por São João del-Rei.
Assim, a imprensa local se fortaleceu e conquistou visível importância. Viegas
apresenta-nos vários exemplos de jornais que, publicados em São João del-Rei nesse
período, constituíram uma organização formada por grupos de redatores e diretores
influentes e com respeitável destaque na política e na sociedade local:
[...] “A Reforma” de 1913 a 1920, pelo Dr. Francisco Mourão Sênior,
são órgãos que realçam na imprensa de São João, e que igualmente
abrilhantam “O Minas Jornal”, de 1918 a 1919 e “O São João del-Rei”
de 1920 a 1922, respectivamente dirigidos e redatoriados por Gil
Pereira Coelho com Custódio Batista de Castro e por Fausto Gonzaga
com Odilon B. Martins de Andrade, que foi emérito professor de
direito em uma das Faculdades do Rio de Janeiro, onde também,
aureolado de justo conceito, brilhantemente advogou. Desde 1915 até
1925, sob a direção do Mons. Gustavo Ernesto Coelho, aqui se
publicou “A Ação Social”. Em 1914, Tancredo Braga, João Viegas
Filho publicou “A Tribuna”, cuja primeira etapa se estendeu até 1920.
Até 1938, sua segunda fase, teve este periódico como diretores e
redatores em diversos períodos Custódio Batista de Castro, Basílio de
Magalhães, Hildebrando de Magalhães e Cristóvão Braga. Em 1926,
sob a gerência de Luiz Ávila e redação de Almir de Sousa, vem à luz
nesta cidade “O Correio” [...] (VIEGAS, 1953, p.76).

Dentre esses jornais, destaca-se O Correio, jornal de circulação semanal aliado
político do novo governo eleito de Minas no período Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada (1926-1930). É visível nos discursos do periódico as medidas propostas pelo
governo do Estado no sentido de educar e tratar a população. É o que será tratado a
seguir.

1.3 O jornal O Correio
O jornal O Correio era de produção e circulação local; porém, chegou a atingir
também as cidades vizinhas de São João del-Rei e, possivelmente, foi levado a outros
lugares por moradores da cidade ou entregue a são-joanenses que moravam em outras
localidades e eram assinantes do periódico3. A seguinte matéria do O Correio apresenta
os indícios de sua circulação e as dificuldades enfrentadas no seu percurso:

3

Isso pode ser presumido pelo fato de alguns exemplares do IPHAN trazerem essas anotações, que fazem
referência a outras cidades, inclusive fora de Minas Gerais, como se verá adiante.

30

Com O Correio
São constantes as reclamações que nos são trazidas, quer desta cidade,
quer de outras do Estado e de fora dele, contra o serviço postal,
alegando que não recebem durante semanas o nosso jornal. Dias atrás
desapareceram três maços de O Correio aos agentes da estação de
Ibitutinga, Ribeirão vermelho e Campo Belo, vendo-nos forçados em
atenção aos nossos assinantes a fazer segunda expedição. Aqui na
cidade, vem continuamente à nossa redação reclamar O Correio pois
que não o recebem por intermédio dos carteiros e outros nos dizem
que apesar de ser o nosso jornal remetido a estação postal antes das
seis horas da tarde, somente o recebem-quando o recebem no dia
seguinte, às 11 horas e às vezes mais tarde. É necessário que o Senhor
Diretor dos correios faça cessar esse estado de coisas prejudicial a nós
e aos nossos assinantes e que evidencia o descaso com que os
empregados postais cumprem os seus deveres (O CORREIO, Sábado,
05 de março de 1927, ano I, Num.26).

Outro elemento que corrobora a informação sobre a circulação de O Correio em
outras regiões é uma edição do dia 13 de fevereiro de 1929, ano III, num. 126. O
exemplar do jornal foi encaminhado à Rua Paulo Barreto, no bairro de Botafogo, da
cidade do Rio de Janeiro. Esses detalhes aparecem escritos à mão minuciosamente ao
lado da data, com algumas assinaturas apresentadas. Outro exemplar que se pode
destacar é a edição do dia 17 de maio de 1929, ano III, num. 138, endereçada ao Sr.
Francisco Mourão Sênior4, que aparentemente residia no estado do Rio de Janeiro. Vale
destacar que o Sr. Francisco Mourão recebeu uma quantidade significativa dos
exemplares pesquisados no IPHAN, já que seu nome aparece assinado em diversos
exemplares ou marcado por um pequeno pedaço de papel colado na parte superior da
primeira página com o seu nome.
O jornal também ia além dos limites regionais, pois circulava em outros
municípios do Estado, onde recebia apoio de outros jornais, que, assim como O
Correio, também tinham aproximações com o Partido Republicano Mineiro.
Nota-se na seguinte matéria de apresentação do jornal do dia 27 de outubro de
1926, homenagens dos “confrades” do periódico no estado mineiro, que se encontravam
espalhados por regiões distintas. Nessa edição do jornal foi destacado o apoio recebidos
de seus confrades jornalistas mineiros, que ressaltavam seus interesses e objetivos. O
título destaca:

4

Francisco Mourão Sênior foi redator do jornal A Reforma, de São João del-Rei, entre os anos 1913 e
1920.
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Nosso aparecimento
O Dia, brilhante diário de Juiz de Fora, editou a respeito do nosso
aparecimento no seu número 2959 as seguintes palavras: O Correio
Acaba de aparecer em S. João del-Rei mais um bem feito semanário O
Correio que tem como redator principal o Sr. Almir de Souza e como
gerente o Sr. Luiz Avila. O Correio que é Órgão do Partido
Republicano Municipal apareceu com material tipográfico todo novo,
feição moderna, repleto de matéria e trouxe na primeira página os
clichês dos membros do novo governo. Desejamos vida longa ao novo
colega. O Jornal do Commercio bem orientado também diário de Juiz
de Fora, em seu número 9274 assim nos recebeu: na vizinha cidade de
São João del-Rei a 7 do mês corrente apareceu um novo jornal O
Correio, tendo como redator principal o Sr. Almir de Souza e como
gerente Sr. Luis Avila. É Órgão do Partido Republicano Municipal,
existente na mesma cidade. É folha bem feita, redigida com talento e
caprichosamente impressa. O Diario do Sul, que se edita em Três
Corações, progressista cidade do sul do nosso estado, dispensou-nos
na sua edição do dia 12 de setembro as carinhosas palavras que se
seguem: Tendo como redator o Dr. Almir de Sousa e o Sr. Luis Avila,
veio à luz da publicidade na linda e culta S. João del-Rei a 7 do
corrente O Correio, Órgão do Partido Republicano Municipal, a
pujante agremiação politica chefiada pelo ilustre Dr. Augusto Viegas,
e que se contrapõe ali orientado pelo Sr. Basílio Magalhães.
Ansiosamente esperado o seu aparecimento em nada desmereceu à
expectativa geral, pois o número inicial, além de primorosamente
confeccionado impresso em papel acetinado, desdobra no artigo de
apresentação, uma norma esplendida de ação, que se erige nos mais
belos dos programas. Agradecendo a cativa visita, desejamos ao
presado colega longa vida e muitas vitórias. O Município Valente
confrade de Lavras, dirigido pela pujante intelectualidade de Delfino
de Sousa e redatoriado pelos talentosos moços Dr. Laet de Carvalho e
Jorge Duarte, assim se expressou. O Correio. Recebemos o primeiro
número de O Correio de S. João del-Rei. Órgão do Partido
Republicano Municipal que conta com a quase totalidade do
eleitorado do importante município. Nosso confrade publicou um
número magnifico em homenagem ao governo mineiro que findou em
7 de setembro e ao que se iniciou na mesma data. Esplendido na parte
material bem cuidado. O Correio é também brilhante na parte
intelectual, confiada a profissionais do mérito, tendo como redator
principal Almir de Souza e na gerencia Luis Avila. Nós que estamos
dentro do mesmo ideal em prol dos interesses do povo contra as
oligarquias municipais, deixam aqui nosso abraço com votos de
felicidade aos valentes confrades (O CORREIO, quarta-feira, 27 de
outubro de 1926, ano I, num.8).

O jornal, já na sua primeira edição, definia-se como “Órgão do Partido
Republicano Municipal”, entendendo-se, assim, que se tratava de um dispositivo para
sustentação do governo do Estado. A primeira manchete do jornal destacava “O Novo
Governo do Estado de Minas 1926-1930” e trazia fotos do presidente eleito Antonio
Carlos, do vice-presidente Alfredo Sá, dos secretários Bias Fortes, Francisco Campos,
Vianna do Castello e Gudesteu Pires e do prefeito da capital, Christiano Machado.
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Assim, desde o início de sua publicação, o jornal propunha apoio ao Presidente Antonio
Carlos, como se lê no texto em destaque na primeira página:
Na trajetória luminosa da sua vida pública que tem sido um
apostolado de civismo e de grande devotamento ao torrão natal, figura
lidima do Dr. Antonio Carlos se tem imposto pela sua invejável
cultura e notório saber, á dedicação, a estima, ao respeito e ao
acatamento de todo o povo mineiro (O CORREIO, terça-feira, 07 de
setembro de 1926, ano I, Num.1).

É importante trazer uma breve indicação da importância do Partido Republicano
Mineiro antes de prosseguir no tratamento do jornal, já que este se definia como órgão
partidário. Por volta do ano 1897, organizou- se a política partidária do Estado de Minas
Gerais em torno do PRM. Segundo Resende:

O programa partidário aprovado compunha-se de duas partes. A
primeira delas, a parte substantiva, traçava as coordenadas que
assinalavam a posição política do Partido; a outra, adjetiva ou
processual, como referia-se à organização partidária. Assim, em sua
parte substantiva o Partido adotava como bases de seu programa
político: resistir contra qualquer pretensão de reforma da Constituição
Federal que pudesse alterar ou falsear o federalismo presidencialista;
empenhar-se na obtenção de lei garantidora da representação das
minorias; bater-se pela verdade eleitoral cerceando o processo de
qualificação pelo escrutínio de apuração e negando solidariedade à
vitórias obtidas por meios fraudulentos; bater-se pela inamovibilidade
dos juízes, situação que consideravam essencial para a independência
do poder judiciário; corrigir o sistema tributário, tornando-o
proporcional aos recursos e situação da lavoura, comércio e indústria:
executar o plano de viação geral do Estado de maneira a contemplar
equitativamente todas as zonas do Estado com as facilidades do
transporte; ampliar a instrução pública do superior ao primário, dando
ênfase ao problema social da educação do proletário (REZENDE,
1982, p.150 -151).

Dando sequência à apresentação do jornal, é preciso ressaltar que a distribuição
do jornal era semanal e o mesmo era organizado geralmente por quatro páginas5. Em
raras edições de datas comemorativas o periódico possuía um número maior de páginas.
Um exemplo dessas edições especiais pode ser observado na edição do dia 18 de junho
de 1929, ano III, num.143, no total de oito páginas sem numeração. Outra informação
de difícil comprovação é sobre a duração do periódico. Pelos dados pesquisados no
IPHAN é possível afirmar que o jornal circulou entre 1926 e 1962.
5

Não havia numeração nas páginas do jornal. Assim, buscamos seguir a sequência das páginas frenteverso e elaboramos um sistema de paginação.
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O Correio é um documento que disponibiliza diversas informações para se
estudar os processos educativos voltados para a população daquele período devido à
variedade de informações contidas em suas páginas. Essa apresentação do material é
fundamental, como mostram Cruz e Peixoto no artigo Na oficina do Historiador:
Conversas sobre História e Imprensa:

Antes é preciso organizar minimamente o trabalho e identificar o
periódico, o que implica em anotar seu título, subtítulo, datas limites
de publicação, periodicidade e a classificação de acesso na instituição
ou acervo em que se desenvolve a pesquisa. Já este processo inicial de
identificação pode nos fornecer inúmeras pistas sobre a proposta geral
da publicação (CRUZ E PEIXOTO, 2007, p.261).

Pode-se observar nas manchetes da primeira página de O Correio a sua função
educativa direcionada para os acontecimentos políticos do recorte temporal pretendido
na pesquisa, delimitado pelo período do governo Antonio Carlos em Minas entre os
anos 1926 e 1930. Um exemplo é a edição do dia 7 de setembro de 1927, ano I, num.
52. A edição comemora o aniversário de um ano do governo Antonio Carlos e também
celebra um ano de circulação do jornal, trazendo nessa edição os sujeitos que compõem
a história do grupo editorial de O Correio. Em um total de quatorze páginas, essa edição
conta a história da Santa Casa de Misericórdia e destaca o governo municipal nos seus
primeiros meses de administração, evidenciando que obras já haviam sido realizadas no
município. Os anúncios foram apresentados com grande número de detalhes, fotos da
Santa Casa de Misericórdia, do Instituto Padre Machado e também um trecho da
Avenida Rui Barbosa. Assim, é destacada nessa publicação festiva a seguinte manchete:
“Estado de Minas Gerais: Transcorre hoje o primeiro aniversário do governo do ilustre
Presidente Antonio Carlos. Grandes festejos se promovem hoje, em Belo-Horizonte, em
homenagem ao grande mineiro”.
Dentre as edições do jornal O Correio, foram analisados 221 números, que se
encontram no arquivo depositado no IPHAN6, de São João del-Rei.

6

Nesse instituto, há um grande número de documentos cartoriais e também de jornais e revistas tanto
regionais quanto nacionais. É importante salientar que todo o material do IPHAN está devidamente
descrito, catalogado e arquivado em pastas numeradas, seguindo uma sequência numérica interna. O
arquivo de periódicos foi concedido por doações de familiares e arquivos pessoais de moradores da
cidade. Por conseguinte, há facilidade de acesso para a seleção da documentação a ser investigada. O
material está em boas condições de pesquisa e em excelente estado de conservação. Essas condições
facilitam a proposta de organização, identificação e classificação do periódico feita por Cruz e Peixoto
(2007).
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O interesse de pesquisa reúne dados com o intuito de classificar os discursos
presentes nas matérias do periódico entre os anos 1926, quando foi criado o jornal e
iniciado o governo Antonio Carlos, e 1930, ano do término de seu governo em Minas
Gerais. Desse montante, foram selecionadas as principais matérias que apresentavam
conteúdos com características educativas. Destacam-se, sobretudo, os textos sobre saúde
pública e educação, pois esse era um dos motivos mais fortes de justificativa para
mudanças na política e na sociedade. Várias medidas foram sendo estabelecidas pelo
Presidente Antonio Carlos em Minas nos âmbitos da saúde, com o Regulamento da
Saúde Pública, e da Educação, com o Regulamento do Ensino Primário e de seus
Programas do Ensino, reforma realizada pelo secretário dos Negócios do Interior
Francisco Campos.
A propósito de seu projeto editorial, o jornal expressava a sua opinião e o
discurso político em suas manchetes sempre na primeira página, com os resumos ou
textos detalhados dos acontecimentos locais e regionais e também do Estado:
[...] as capas e primeiras páginas: funcionam como vitrine da
publicação que, por meio de “chamadas” de matérias, fotos,
manchetes e slogans, indicam ênfase em determinados temas e
questões (CRUZ E PEIXOTO, 2007, p.262).

No cabeçalho da primeira página, logo na parte superior, situam-se o ano da sua
publicação em algarismos romanos, a data escrita por extenso, o dia da semana, o mês e
o ano. Por algumas vezes as edições ocorriam em dias diferentes; as edições mais
recorrentes eram na quarta-feira, mas há edições no sábado e domingo. Algumas
exceções de dias alternados da semana aparecem na segunda, na terça e na sexta-feira.
As edições eram numeradas em ordem crescente, e em destaque com letras em
negrito vinha o nome do jornal, abaixo da identificação, centralizado também em
negrito O Correio. Trazia ainda o seguinte subtítulo: “Órgão do Partido Republicano
Municipal”. Esse subtítulo permaneceu até meados do ano de 1927, tendo sido retirado
das outras edições.
O jornal tinha um formato diferente dos jornais atuais: sua impressão era em
modelo tabloide. As notícias geralmente eram tratadas em um formato organizado mais
curto e com certa variedade de ilustração. Possuía as seguintes medidas: 56,2 cm de
comprimento e 38,4 cm de largura.
Abaixo do subtítulo os nomes dos redatores se destacavam entre o título do
jornal e as informações da localidade e produção do jornal. Durante esses anos, o grupo
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editorial de O Correio passou por mudanças na constituição do grupo. Em 1926, o
redator principal Almir de Souza7 e o gerente Luis Avila8. Desse modo, aparecem
alguns nomes que passaram a ser os diretores e gerentes do jornal. Destacam-se:
Herculano Velloso9, Sadoc de Souza10; Antonio Avellar11 e Dr. Lafayette Corrêa12.
O expediente do jornal se localizava no lado esquerdo, sendo a redação e a
oficina em seu primeiro ano de publicação localizada na Rua Municipal, 9. Depois se
transferiu para a Rua Artur Bernardes, 9. Do lado direito aparecem descritos o valores
de venda do periódico. O primeiro ano era vendido pela assinatura anual de 12$00013 e
o valor de 7$00014 semestral. A partir de1927 o jornal passa a ter um valor de venda de
8$000. A assinatura semestral se mantém no mesmo valor até o final de dezembro de

7

Advogado na cidade de São João del-Rei “aceita causas nesta e nas comarcas vizinhas. Escritório e
residência: Rua Dr. Balbino da Cunha , 10 de 9 ás 11 e de 15ás 17. Jornalista e também diretor de um
grupo escolar da cidade.” ( O Correio, domingo, 05 de janeiro de 1930, ano IV, num.171).
8
Na edição de domingo, 05 de janeiro de 1930, ano IV, num.171) do O Correio, divulga as fotos de seus
proprietários, incluindo a foto do seu gerente Luis Avila.
9
O biografo nasceu em 1881, na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Jornalista, colaborou em vários
periódicos, como O Reporter, O São João del-Rei e outros para, mais tarde, fundar com amigos o O
Correio, jornal de ampla circulação no município. Historiador, publicou Ligeiras Memórias sobre a Vila
de São José, em que aborda com propriedade os aspectos políticos-administrativos do primeiro Arraial da
ponta do Morro, mais tarde Arraial de Santo Antônio, vila São José e, hoje, Tiradentes, em que envolve a
extinção do termo e anexação de São José (Tiradentes) a São João del-Rei. Foi um dos fundadores da
Associação Comercial de São João del-Rei, tendo redigido os seus estatutos que foram aprovados em
sessão solene no Teatro Municipal. Criado um curso noturno na Associação para aprimoramento da classe
comerciária, foi também professor ali. Político, o biografo se elegeu em dois mandatos alternados agente
executivo de Tiradentes. (Figuras notáveis de Minas Gerais – Diretores responsáveis: Almênio José de
Paula, Saturnino G. Ferreira. Pioneiros e expoentes Editorial Ltda, Belo Horizonte 1973-1974 – páginas
223-224).
10
Também na edição de domingo, 05 de janeiro de 1930, ano IV, num.171, O Correio apresenta seus
proprietários, incluindo o major Sadoc Ferreira de Sousa e uma foto dele em meio à equipe editorial do
jornal.
11
Professor e diretor em comissão do 3º Grupo Escolar Aureliano Pimentel da cidade de São João delRei, e também redator do jornal O correio. (O Correio, domingo, 05 de janeiro de 1930, num.171, ano
IV).
12
Que exercia desde 20-01-1930 o cargo de consultor judicial da câmara, toma posse do cargo de
secretário da prefeitura municipal de S. João del-Rei, onde exerceu o magistério (instituto Padre
Machado), a advocacia e o jornalismo. Nasceu em Tibaúba, em Pernambuco, em 1888, cursou Direito em
Recife, formando-se em 1909. Casou-se com Josefina Rios de Araújo. Advogou em Campo Belo, Minas
Gerais, onde fundou colégios e dirigiu jornais. Em 11-01-1928 tomou posse da Promotoria da Câmara de
S. João del-Rei. Faleceu em 15-01-1935. (Efemérides de São João del-Rei Volume II 2º edição p.364
01/09/1930. Sebastião de Oliveira Cintra.)
13
Para se ter uma ideia de valor de venda do O Correio, Ana Maria dos Santos e Sonia Regina de
Mendonça, no trabalho em conjunto A economia agrícola fluminense (1910–1920), apontam que o preço
de alguns alimentos básicos no interior do Rio de Janeiro, como o feijão o arroz, era, no mercado local
($100 a $200 réis), abaixo daqueles vigentes na Capital Federal ($400 a $530 réis). Portanto, o preço do
jornal não era considerado muito acessível em relação ao seu valor de compra.
14
Outra comparação que pode ser feita é em relação a uma propaganda feita no jornal O Correio (O
Correio, quarta-feira, 12 de janeiro de 1927, ano I, num.19). Nela, a hospedagem em um hotel no Rio de
Janeiro não saía por menos de 7$000, sendo o preço da refeição (a parte) 3$500. Assim, uma a viagem
custava o mesmo preço da assinatura semestral do jornal, o que reforça o preço alto do periódico para
época.
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1930. O jornal se justifica pelo aumento dos valores de sua venda no dia 5 de outubro
de 1927:
Expediente
Havendo no mercado escassez de papel do formato deste jornal, o que
se encontra a venda só se obtém por preço elevado. Fomos por esse
motivo forçados a aumentar os preços das assinaturas para 8$000 por
semestre e o do número avulso para $300 no dia da edição, aumento
este que vigorará em quanto durar a crise do papel. Pedimos aos que
receberem este jornal a fineza de pagarem as suas assinaturas,
evitando assim, lhe seja suspensa a remessa. As remessas de dinheiro
poderão ser feitas a gerencia em carta registrada com valor declarado
ou vale postal, descontada a importância do porte (O CORREIO,
quarta-feira, 05 de outubro de 1927, ano II, Num.56).

No lado superior direito da primeira página geralmente havia um pequeno texto
com variadas informações e trechos de um discurso pronunciado em algum evento
político, fortalecendo a educação, a nação, ou o PRM. Geralmente fragmentos extraídos
de outros jornais como o Minas Gerais:
“Só concederá apoio oficial aos administradores municipais que
concisos de sua responsabilidade governarem os municípios tendo por
fito exclusivo o interesse publico, evitando no firme proposito de
manter o governo acima das paixões locais: Portanto ninguém em
cada município, poderá do s.exca.[sic] esperar atos que favoreçam
perseguições ou compreensão eleitoral” (palavras do Exmo. Sr.
Presidente Antonio Carlos transcritas do Minas Gerais de 15 de
setembro de 1926, página 9) (O CORREIO, quarta-feira 27 de outubro
de 1926, ano I, num.8).

Vale ressaltar que esse pequeno espaço no cabeçalho do jornal passava por
mudanças nos anúncios. Podiam aparecer desde singelas notas de propagandas do
comércio da cidade de São João del-Rei direcionadas ao público consumidor ou frases
de intelectuais. Destaca-se o texto a seguir:

Frio
Segundo anuncia o observatório vamos ter rigoroso frio, mas ninguém
precisa preocupar-se porque a Caza Azevedo recebeu o mais variado
sortimento de artigos para o inverno. Todos podem se agasalhar do
mais abastado ao mais modesto. Alves, Neto & Cia. Rua do
Commercio 11, 13 e 15 (O CORREIO, domingo, 18 de maio de 1930,
ano IV, num.190).
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Pode-se observar nas manchetes da primeira página de O Correio a sua função
política.
Já em sua segunda edição de 14 de setembro de 1926, o periódico traz relatos da
sua primeira tiragem em circulação na cidade de São João del-Rei, como o apoio
recebido pelo diretor do jornal A Cruzada e também de um jornal local que se dizia
Órgão da União dos Moços Católicos, do professor Antônio de Lara Resende. Essa
coluna do jornal era um espaço em que o periódico falava do seu projeto e trocava
ameaças com seus adversários políticos. O intuito de O Correio era se expressar e
conquistar, assim, aliados políticos e leitores, como mostra o trecho abaixo:

Nosso Aparecimento,
A Nossa estimada colega local A Cruzada proficientemente dirigida
pelo espirito de escol do professor A. de Lara Resende assim registrou
no nosso aparecimento: - circulou, afinal no dia 7 o tão desejado
primeiro número da folha aqui havia a fundar para o Órgão do Partido
Republicano Municipal. Às duas horas da tarde, quando se gritaram os
números do O Correio, foi uma verdadeira correria, na Municipal, em
frente ao café, pela ansiedade com que todos os queriam comprar,
esgotando-se rapidamente a sua grande tiragem. Causou-nos ótima
impressão o 1º número, bem impresso, no sentido de boa feição como
está [...] (O CORREIO, quarta-feira, 15 de setembro de 1926, ano I
num.2).

Esse evento de lançamento do jornal O Correio denota um convite à população
de São João del-Rei de interesse para aquele fato marcado no dia 07 de setembro de
1926, no feriado comemorativo da Independência do país. Essa data marcava também a
posse do novo Presidente do Estado de Minas, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. A
edição inaugural do jornal teria também o intuito de chamar atenção da população para
os acontecimentos políticos do período. O jornal era um difusor das informações para a
população e se declarava apoiador do partido republicano municipal.
O Correio revela-nos a sua posição política e sua linha de debate ao se
identificar como “Órgão do Partido Republicano Municipal”. Nota-se que sua
organização e trajetória foram realizadas entre discursos políticos e o pensamento
republicano do período. O Correio assim se apresenta nos seguintes termos:

Nosso objetivo
Um jornal que se lança em circulação é sempre, para o público que o
recebe o surgir de uma esperança. E não é sem razão que quando se
anuncia o próximo aparecimento de uma folha e ela é esperada com
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inquietação e ansiedade. Todos, todos querem saber qual o seu
programa qual o leal por que ela se bate, quais os princípios que
sustentam e orientam. E que ninguém absolutamente ninguém
desconhece o papel grandioso e o valor formidável da imprensa. Ela –
a eucaristia do pensamento- No belíssimo conceito de um dos mais
notáveis jornalistas patrícios, é a orientadora por excelência das
massas populares e também poderoso auxiliar a todos os que exercem
o poder ou tem qualquer parcela de autoridade ou de comando. A
estes, orienta apontando lhes as falhas, os defeitos, os erros afastandoos do abismo e procurando leva-los ao bom caminho que só pode se
trilhado por aqueles que não afastam da Verdade não espezinham o
Direito e não achincalham a justiça. E assim agindo, isto é,
desempenhando a sua principal função - de orientadora da opinião
pública - torna-se ao mesmo tempo, uma extraordinária arma de
defesa dos oprimidos-reclamando e exigindo a reparação das
injustiças praticadas. E assim procedendo transforma-se na grande
Tribuna das reivindicações dos direitos de um povo quando lesado em
um dos seus mais preciosos bens - a liberdade. Posto isto, diremos
agora ao leitor qual a nossa missão. Sendo a nossa folha o órgão de
uma pujante agremiação politica o Partido Republicano Municipal de
S. João del-Rei constituída incontestavelmente pela absoluta maioria,
senão pela quase unanimidade do eleitorado do município, defenderá
intransigentemente os interesses dessa agremiação, e, defendendo-os,
prestará relevantes serviços a este município, ao povo São-joanense,
ao Estado e a Republica. Dentre das normas, do Partido, bater-se-á,
sem temores nem tibiezas, pelos ideais republicanos e democráticos.
Procurará desenvolver e cultivar, os verdadeiros princípios
democráticos pugnando para que a vontade popular se manifeste sem
o menor constrangimento nos comícios eleitorais e saia sempre
vitoriosa, triunfante, das urnas livres único lugar em que se podem
dirimir as contendas políticas. Jornal combativo é bem verdade, terá,
no entanto, uma feição serena única, compatível com uma imprensa
seria, honesta e bem orientada. Indo desenvolver a sua atuação em um
meio civilizado e culto como é S. João del-Rei, abster-se a por
completo de sustentar polemicas estéreis: procura manter-se em um
terreno elevado, batalhando, unicamente, pela vitória dos princípios
que o norteiam [...] ( O CORREIO, quarta-feira, 07 de setembro de
1926, ano I num.1).

Observa-se na segunda edição de O Correio um visível confronto com A
Tribuna, outro jornal local, mas de oposição ao Partido Republicano Mineiro e ao O
Correio. O proprietário do jornal A Tribuna foi Basílio de Magalhães, que nesse período
era o Presidente da Câmara do município de São João del-Rei. Essa disputa de opiniões
políticas e ideias conduziram a um debate de opiniões e a um jogo de interesses
partidários.
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Nessa alternativa de conquistas dos seus espaços, os jornais se enfrentavam em
um ambiente de explanações dos seus interesses, buscando conquistas políticas e
aliados partidários. Entre esses embates, O Correio procurou se defender:

Nosso aparecimento
A Tribuna local, dirigida pelos Srs. Basilio de Magalhães e Custodio
de Castro e redatoriada pelo filho do primeiro - Sr. Hildebrando
Magalhães, noticiou o nosso aparecimento simplesmente em cinco
quadras intituladas nasceu, criadas de chufas grosseiras e injurias
soezes. Não nos surpreenderam essas amabilidades do órgão oficioso
da câmara municipal, as quais bem definem a sua primorosa educação
profissional e o seu bem orientado programa jornalístico. Creia,
porém, a A Tribuna que ficamos satisfeitíssimos com as suas insólitas
agressões pois as considerando precioso subsídio para o julgamento
que sobre a sua conduta, terá de ser proferido pela opinião publica e
pelos numerosos colegas que nos leram e que nos lerão ( O
CORREIO, Quarta- feira, 11 de setembro de 1926, ano I, num.2).

As disputas de opiniões e as condutas dos jornais O Correio e A Tribuna se
fazem necessárias para a compreensão da manifestação política em São João del-Rei;
afinal, o cenário político estava se construindo, a cidade se organizando e a força da
imprensa local conduzindo as opiniões. Em 1927, O Correio mostra claramente a sua
posição em relação ao governo municipal. Nesse momento, quem governa a cidade é
Antonio de Andrade Reis (seu governo se inicia em 17 de maio de 1927), do Partido
Republicano Municipal15.
O Correio assim anuncia a posse do eleito Presidente da Câmara Municipal:
O Novo Governo do município
“O povo recebe com imensa alegria, debaixo de estrepitosas
festas...”
[...] Noticiar pormenorizadamente, tudo o que a cidade sentiu e o que
nela passou é uma tarefa dificílima, senão impossível, ao noticiarista
15

Cada Estado tinha autonomia para organizar o processo eleitoral para escolha de governadores e
representantes das assembleias legislativas, bem como para, em suas constituições, estabelecer as regras
para as escolhas dos representantes políticos municipais. Como bem ressalta Jairo Nicolau: “Um aspecto
interessante do sistema político da Primeira República é o status dado à política municipal. Como a
Constituição de 1891 concedeu autonomia aos estados para deliberar sobre a matéria, houve uma enorme
variação quanto ao processo eleitoral dos municípios. Em alguns estados havia eleição para o chefe do
Executivo (o nome variava de acordo com o estado: prefeito, intendente, superintendente, agente do
executivo) de todos os municípios. Em Minas Gerais (entre 1903-30) e no Rio de Janeiro (até 1920), o
presidente da Câmara era responsável pela função executiva. Em alguns estados (Ceará e Paraíba) todos
os prefeitos eram indicados pelo governador. Em outros, havia indicação para os prefeitos das capitais,
estâncias hidrominerais e cidades com obras e serviços de responsabilidade do Estado.” Disponível em:
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/hist%C3%B3rico-do-processo-eleitoral-brasileiro-eretrospectiva-das-elei%C3%A7%C3%B5es Acessado em: 10 out. de 2013.
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que sentiu o seu coração palpitar, juntou ao coração do povo e com ele
se irmanou nas suas demonstrações de contentamento, sentindo-se,
portanto preso das mesmas emoções invadido pelos mesmos
sentimentos... [...] (O CORREIO, sábado, 21 de maio de 1927, ano I,
num.37).

Verifica-se em suas matérias as medidas pretendidas pelo governo Antonio
Carlos na cidade de São João del-Rei. Os exemplos anteriormente mencionados e
também o projeto editorial de O Correio expressam a função educativa que o jornal
tentou exercer na cidade. Ao utilizar as diversas formas de informar a população, ele
também educava seus leitores, segundo os princípios desejados para a cidadania
republicana.
No entanto, jornais locais como O Correio se voltavam principalmente para o
cotidiano da cidade, mas com a preocupação de incluí-la no que se considerava como
modos de vida de uma sociedade urbana. É o que se pode ver neste pequeno recorte de
um evento teatral:

THEATRO MUNICIPAL
Companhia Nilo Nello
Na quarta feira ultima fez a sua estreia no Teatro Municipal desta
cidade a Companhia Nino Nello. Foi levada à cena a burleta sertaneja
*Nhá Moça* de costumes paulistas, cuja ação se projeta
principalmente nas figuras de *Nhô Juca*, sitiante de alguns haveres,
*Jeca*, feio e já idoso, o qual se deseja casar com *Nhá Moça*, dama
de educação mais elevada, que por seu turno, já possui um namorado,
o Dr. Antunes a passeio no arraial (O CORREIO, sábado 18 de junho
de 1927, ano I, num.41).

Pelo breve resumo que traz a notícia, nota-se que se trata de uma peça jocosa
(“burleta”) sobre determinados costumes populares que se queria ultrapassar na visão de
uma sociedade cujos princípios almejados eram a civilização e o progresso. Para
Monarca, sertão “funcionava no sistema retórico como metáfora dos desvios da nação”
(MONARCA, 2009, p.92). A questão presente nessa peça teatral é o que se quer como
formação de um modo de vida para nossa sociedade: a dama de educação mais elevada
tem um pretendente doutor, mas há um concorrente, um sitiante, “um jeca”, que, pela
descrição – velho e feio – conseguiu juntar algumas economias que o levam à tentativa
de pleitear a atenção da moça. É como se estivessem em disputa duas realidades: um
Brasil atrasado socialmente, mas que ainda é relevante na produção econômica, e um
Brasil urbano com educação esmerada, habitado por pessoas de fino trato, os doutores,
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como eram denominados aqueles que tinham se formado em engenharia, direito e não
necessariamente em medicina, como é comum tratar, hoje, os médicos. Doutor era,
também, alguém que se destacava socialmente por sua situação econômica.
Pelo que se pode ler em várias edições de O Correio, apresentavam-se no teatro
municipal de São João del-Rei várias peças de companhias locais e de outras cidades do
país, o que leva a se considerar que o município mineiro se fazia interessado no que
havia de atual nesse campo artístico nos anos 1920. Observa-se no centro da cidade os
eventos realizados no Clube teatral Arthur Azevedo:

Clube Teatral Artur Azevedo
Sabemos que o Clube Teatral Arthur Azevedo, está promovendo para
o dia 6 do corrente, em comemoração ao dia de Santos Reis um belo
espetáculo que terá inicio as 19horas. Na tela será exibido belíssimo
filme pela Empresa Castanheira & Guimarães. No palco será então
levada, pela segunda vez, a pedido, a formosa comedia em 4 atos. A
Menina de Chocolate que tanto sucesso alcançou na primeira
representação. Os nossos ingressos são encontrados no Salão Avenida
e, durante o dia 6 no Café Rio de Janeiro. Os preços são os seguintes:
camarotes, 15$000; cadeiras, 3$000; gerais, 1$200 (O CORREIO,
quarta-feira, 02 de janeiro de 1929, ano III, num.120).

As companhias de teatro locais, como o Clube Teatral Arthur Azevedo,
organizavam variadas comemorações. Nesse exemplo do dia de Santos Reis, verifica-se
toda a organização do evento e lê-se que antes foi exibido um filme. Logo após,
apresentou-se no palco uma comédia, que, por ter alcançado sucesso, seria apresentada
novamente. Os ingressos eram vendidos em lugares determinados, como o Salão
Avenida, e, no dia do evento, no Café Rio Janeiro. Os valores dos ingressos variavam
conforme as acomodações no recinto. Na cidade de São João del-Rei, naquela época,
diversos espaços eram dedicados aos teatros amadores. Almeida define:

Além deste grande número de edifícios destinados a representação
teatral, a cidade contou com elevados número de autores e atores
amadores locais. Estes, por sua vez, se organizavam em clubes teatrais
amadores. Vejamos alguns nomes desses grupos: Sociedade
Dramática Juvenil, Clube Dramático Oeste de Minas, Clube União
Popular, Clube Artur Azevedo dentre outros. (ALMEIDA, 2010,
p.42).

Os espaços para a realização dos espetáculos na cidade eram em número
expressivo, os atores e autores amadores locais se preparavam nesses diversos clubes
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teatrais. Era, também, um ambiente de socialização e movimentação de pessoas com
músicas de diferentes ritmos do religioso ao popular. As interações das pessoas
aconteciam de diversas maneiras nesses teatros, nas conversas, nos namoros. Famílias
inteiras se reuniam para assistirem aos espetáculos, Almeida comenta: “Moças e rapazes
também aproveitavam a ocasião para o flerte, pessoas se vestiam especialmente para a
ocasião, famílias inteiras se dirigiam para os longos espetáculos munidas de seus
próprios suprimentos” (ALMEIDA, 2010, p.41). O público participava de atividades em
sequencia de exibições de filmes os eventos musicais, e também apresentações de peças
teatrais.
Longe de restrito ao teatro, o interesse desse jornal se estendia a outros eventos
culturais. Nota-se nas páginas de O Correio uma diversidade de anúncios de incentivo à
leitura de revistas como a Semana Illustrada e de jornais como O Correio da Manhã, do
Rio de Janeiro, O Jornal (O Maior Diário Matutino do Rio de Janeiro, Noticias
Detalhadas do Estado de Minas) e Diário Carioca, ambos também do Rio de Janeiro.
Tornar conhecido do público leitor de O Correio os jornais da capital que circulavam
pelo Estado era importante, em virtude das noticias do Estado de Minas serem
detalhadas por outros periódicos de maior circulação e, ao mesmo tempo, o leitor se
informava dos acontecimentos do país:

SEMANA ILLUSTRADA
Temos recebido alguns números da Semana Illustrada brilhante
revista que se edita em Belo-Horizonte. A serviço da mesma, esteve
na cidade o nosso conterrâneo A. C. Valladares Maciel, seu redatorgerente. Aos nossos amigos, aconselhamos a leitura da Semana
Illustrada, que, dentro em pouco irá rivalizar-se com as congêneres do
Rio (O CORREIO, quarta-feira, 18 de abril de 1928, ano II, num.84).

Pode-se ler em notas como essa a tentativa de educar a população de acordo com
“hábitos civilizados”, como é o caso da leitura de periódicos de cidades como Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. No aconselhamento à leitura da revista Semana Illustrada, o
ato de ler é concebido como algo brilhante, isto é, de muito valor para a cidadania. Até a
passagem de Valladares Maciel, redator e gerente da revista da capital, pela cidade,
identificado como alguém de São João del-Rei, foi vista como um evento social e
cultural. Parece até que o fato de o jornalista ser da cidade confere prestígio ao
município na tentativa de igualar ao que se fazia no Rio e em Belo Horizonte.
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Outro exemplo importante do meio cultural e social são os eventos relacionados
à beleza. Na seguinte matéria O Correio anuncia:

O Concurso de beleza de A Noite:
A Senhorita Jesuina Pimentel Marinho desta cidade foi
proclamada Miss Minas Gerais
Telegramas hoje recebidos de Belo-Horizonte noticiam haver a
comissão encarregada por parte da A Noite do Rio de atuar, ali no
concurso de beleza promovido por aquele importante diário carioca
proclamado Miss Minas Gerais a Senhorita Jesuina Pimentel Marinho
um dos mais finos ornamentos do nosso escol social. A formosa sãojoanense que acaba de ser distinguida com a escolha de sua pessoa
para figurar entre as mais belas dos outros Estados da União, tem a
realçar ainda o seu perfil magnifico e sua graça delicada, requintada
elegância e bondade e inteligente. A senhorita Jesuina Marinho, a
cujos pais, o cap. Rosemiro Marinho e sua digna esposa: O Correio
felicita cordialmente- não vai representar apenas o prestígio de um
belo perfil, mas o encanto, a graça os predicados de espirito e coração
da mulher são-joanense (O CORREIO, quarta-feira, 27 de março de
1929, ano III, num.132).

Novos costumes também chegaram a São João del-Rei, que recebia influência de
outros centros urbanos e não só do Rio de Janeiro, como se lê na notícia abaixo:

Circo Irmãos Wheeler
Sábado próximo fará sua estreia nesta cidade o Circo Irmãos Wheeler
que vem de Belo Horizonte, onde obteve grandes sucessos. Possui um
magnifico conjunto de exímios artistas e proporcionará por certo ao
público bons momentos de divertimento. Visitou-nos seu
representante Sr. Vicent de Castro que nos deixou um convite para
assistirmos as representações artísticas que serão levadas (O Correio,
quarta-feira, 05 de outubro de 1927, ano II, num.56).

A cidade de São João del-Rei se constituía num centro aglutinador de outros
eventos culturais como o carnaval.

Estão animadíssimos os preparativos do carnaval

Folgamos em registrar a grata notícia de que sairão a rua todas as
sociedades carnavalescas locais sem exceção de uma só. Estão
animadíssimos os preparativos para o próximo carnaval. Pelo o que se
vê, será ele o melhor dos que temos tido. Nas sedes das sociedades
locais há um grande entusiasmo. A banda do regimento, para atender a
diversas sociedades, foi subdividida em três grupos. Compartilharão
também dos folguedos as bandas Ribeiro Bastos, Theodoro de Faria e

44

a do Rio das Mortes. Sabemos que os carros e caminhões de Resende
Costa, S. Francisco Xavier, Cesar de Pina e Tiradentes estão em
preparo para serem enfeitadas e vierem tomar parte em nosso
carnaval. É bem possível que no último dia venha também a excelente
banda musical da Vila Resende Costa. Os hotéis e pensões locais estão
quase todos os seus quartos comprometidos para os quatro dias. Pelo
que se vê promete ser retumbante o carnaval deste ano em São João
del-Rei (O CORREIO, quarta-feira, 01 de fevereiro de 1928, ano II
num.73).

Por outro lado, apesar de o carnaval ser uma festa popular realizada nas ruas,
sendo de fácil acesso para a população, O Correio destaca a seguinte crônica como uma
impressão do carnaval:

Triste Ilusão! (Impressões do carnaval)
(Jaime Fleiderman) Trad. do castelhano por Lourenço de
Oliveira.
Carnaval, oh! O carnaval! O rico o pobre todos são iguais; gasta-se
dinheiro, em nada se repara: na verdade é uma vez só, no ano e não vale
a pena pensar no amanhã. Para que? Tudo é bonito; o mais pobre o mais
humilde se diverte, neste dia, neste dia; todos conversam, todos têm
direito de se divertir amigavelmente; como se fossem irmãos, todos,
nesses únicos três dias de carnaval [...] S. João del-Rei se diverte. Se a
gente é pobre, - que esperança! –quem o diz? Sai da própria vivenda,
todo o pobre, - em cujo bairro manda a miséria atroz. Afaste-se dela
para concorrer ao corso da Av. Rui Barbosa; e aí se crê olvidado de sua
vivenda, como um morador de um castelo de ouro. E assim vive, por
algumas horas, triste ilusão! Regressa à pobre moradia; ao dia seguinte
é a miséria fabrica, onde definham as esperanças; mas logo pensa em
que voltará pela noite à Avenida... E a bela ou a feia menina se lembra
de que tal ou tal jovem a honrou com um jato de lança perfume, o qual a
verdade se evolou como a ilusão depois do carnaval. As mães levam
suas filhotas, para que estas lhes não reprochem não as haver levado. E
a pobre mãe, gastando uns poucos cobres que porventura muito
sofrimento lhe custou em ajuntar, satisfaz a sua filha; mostra-lhe e
mostra aos outros que também se diverte e pode como os outros [...] (O
CORREIO, Quarta-feira, 29 de fevereiro de 1928, ano II, num.77).

A religiosidade da cidade estava presente nos anúncios do periódico. Nesta
matéria destaca-se a as marcas da devoção na cidade de São João del-Rei:

Seção Religiosa
Festividade dos Passos
[...] Semana Santa No próximo domingo terão começo as tradicionais
solenidades da Semana Santa, com a festividade de Ramos. A mesa da
Irmandade do SSmº. Sacramento, muito bem constituída, vem se
esforçando para imprimir a todos os atos comemorativos da Paixão e
Morte do Divino Redentor, o mesmo realce e imponência dos anos
anteriores. Os programas dessas festas já foram fartamente
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distribuídos e por eles vemos que serão observados todas as
exigências do ritual e das tradições religiosas da católica São João delRei ( O CORREIO, quarta-feira, 20 de março, de 1929, ano III,
num.131).

Em geral, os eventos sociais eram fartamente anunciados. Havia anúncios de
casamentos, nascimentos, óbitos, viagens. A movimentação da população importante de
São João del-Rei no cenário social, econômico e político era registrada em uma coluna
especifica no periódico. Segundo Judith Revel, a partir do conceito de “biopolítica” de
Foucault,
[...] uma “população” se torna, nesse caso, um conjunto de seres
reunidos na base do seu copertencimento a um mesmo espaço e/ou
que apresenta um ou vários traços naturais comuns: é sobre a
população que serão exercidos, acima de tudo, os biopoderes, os
poderes sobre a vida (REVEL, 2011, p.119).

Abaixo serão apresentados variados exemplos da coluna O Correio Social para
mostrar um pouco da importância que o jornal dedicava aos sujeitos que mereciam ser
destacados na sociedade:
“Fizeram anos: 6- O nosso amigo dr. Francisco de Assis Fonseca,
competente engenheiro, atual diretor do Departamento de Eletricidade
do Estado[...] A 7- O nosso amigo ten. Farnese Silva, competente
escrivão do crime desta comarca[...] - o menino Joaquim Pinto
Cardoso, aluno do Ginásio Santo Antonio‖ (O CORREIO, quartafeira, 12 de dezembro de 1928, ano III, num.117).
“Hospedes e Viajantes: Esteve alguns dias na cidade, em visita de
despedida a sua Exma. Família e às pessoas das suas relações, o nosso
jovem e talentoso amigo Dr. Gustavo de Faria que seguiu para Viena,
na Áustria, em viagem de estudos e no desempenho de uma comissão
que lhe foi conferida e ao Dr. Moacyr Teixeira da Silva, seu colega de
turma pela E. de Ferro Central do Brasil, da qual são ambos
engenheiros” (O CORREIO, quarta-feira, 12 de dezembro de 1928,
ano III, num.117).
“Casamento: Sábado, 8 do corrente[...] às 5 e 10 minutos da manhã
no majestoso templo de S. Francisco de Assis desta cidade realizou-se
com simplicidade, mas com um encanto e recolhimento particulares, o
ditoso enlace do Sr. Antonio Tirado Lopes com a Senhorinha Águeda
de Oliveira Campos... é um moço operoso, espírito culto inteligente,
de qualidades corretas e raras, dedicado ao extremo no sua ardo
trabalho, dever que sempre lhe mereceu a par de uma capacidade
indiscutível, um desempenho leal, completo e perfeito. É guarda livros
e auxiliar imediato de inteira confiança do Diretor Gerente da Cia. De
Tecidos S. Joanense, onde trabalha a mais de uma dezenas de anos e
de cujo Conselho Fiscal é membro ativo. A noiva, moça piedosa
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ornada de predicados elevados em virtudes raras e dotes de espírito
distintos e bem cultivados, professora querida do Grupo João dos
Santos e eximia pianista. E seu progenitor o saudoso professor
Antonio Ribeiro Campos e d. Olivia de Oliveira Campos” (O
CORREIO, quarta-feira, 12 de dezembro de 1928, ano III, num.117).
“Nascimento: Está engradecido o lar do nosso amigo Carlos
Filgueiras e sua Exma. esposa d. Juracyr Vasques Filgueiras, com o
nascimento de mais um garoto que se chama Kleber” (O CORREIO,
quarta-feira, 08 de agosto de 1928, ano II, num.99).
“Enfermo: Submeteu-se também no hospital da Santa Casa, a uma
intervenção cirúrgica o Sr. Adenor Simões Coelho, industrial nesta
cidade, que já se retirou do hospital curado da enfermidade que ali o
levará” (O CORREIO, quarta-feira, 08 de agosto de 1928, ano II,
num.99).
“Falecimento: Faleceu ontem às 24 horas, o Sr. Silvio Dias Raposo,
pai do nosso amigo prof. Pedro Raposo. O extinto possuía grande
amizade na nossa sociedade” (O CORREIO, quarta-feira, 13 de março
de 1929, ano III, num.130).

Na medida em que os acontecimentos sociais ocorriam em São João del-Rei os
leitores do jornal eram informados e, desse modo, pretendia-se valorizar a vida social e
urbana da cidade. O jornal tinha interesse em evidenciar os motivos da chegada e saída
de moradores considerados importantes, as ações dos políticos locais e nacionais que
passavam pela cidade e região também a presença de visitantes ilustres.
Afinal, o jornal O Correio foi um importante difusor da vida política, social e
cultural de São João del-Rei. Por tratar-se de uma pesquisa relativa à educação será
apresentado em seguida o tratamento do jornal ao tema educação.
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CAPÍTULO 2- AS MATÉRIAS DIRECIONADAS AO ENSINO E À
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO JORNAL O CORREIO

Conforme já apresentado, a imprensa no início do século XX teve um forte apelo
educativo, cumprindo um papel social de fomento à cultura letrada e ao conhecimento
científico, assim como de continuidade das práticas educativas governamentais. Esse
tema sobre educação estava presente em muitas matérias espalhadas por diversas
páginas dos jornais e não apareciam necessariamente em uma sessão específica; era
como se a educação fosse um dos temas predominantes no papel social da imprensa.
Sobre a distribuição das matérias nas páginas de O Correio, é importante
ressaltar que elas não estavam separadas em temas específicos, mas apareciam lado a
lado. Assim, podiam ser lidos textos informativos, ensaios, anúncios de eventos sem
uma organização que não fosse o próprio preenchimento dos espaços do impresso. No
entanto, como o jornal era um órgão ligado ao governo estadual e cumpria um papel de
difusor das ações específicas para o campo da educação institucional, várias eram as
notícias sobre esse assunto.
Para uma melhor apresentação e análise dessas matérias, este capítulo foi
dividido em três tópicos, de modo que cada qual trata de um mesmo conteúdo referente
ao tema educação. No primeiro, “As reformas do ensino na cidade de São João del-Rei
em meio aos discursos do O Correio”, apresenta-se uma série de matérias que
pretendiam manter a população são-joanense informada sobre as diversas medidas
educacionais implementadas na cidade – devido a Reforma do Ensino –, em prol da
população pobre, considerada um segmento desprovido de hábitos de higiene e de
valores morais e religiosos. Como elas mostram, tais ações buscar levar o progresso
para a pequena cidade do interior de Minas. Além disso, essas matérias revelam um
discurso da medicina atrelado às questões educacionais.
No segundo, “Os eventos nas escolas da cidade de São João del-Rei”, estão as
matérias que tratam dos acontecimentos escolares promovidos pelas escolas com alguns
fins políticos e educacionais específicos. Em geral, elas aparecem ora como um convite
feito à população para prestigiar esses eventos, ora como um relato de tais
acontecimentos, sempre relatados como experiências bem sucedidas realizadas pelos
profissionais e alunos das escolas.
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No terceiro e último tópico, “A formação das professoras na cidade: em destaque
o colégio Nossa Senhora das Dores”, encontram-se as matérias publicadas em O
Correio quanto à oferta de vagas para o Curso Normal, às formaturas e aos exames para
garantir a qualidade do ensino. Esse curso era destinado, exclusivamente, às mulheres;
portanto, o jornal não deixa “escapar” nas matérias a visão da época sobre o papel da
mulher na sociedade. Além disso, acaba ajudando a promover o Colégio Nossa Senhora
das Dores na formação das normalistas.

2.1. A reforma do ensino na cidade de São João del-Rei em meio aos discursos de O
Correio.

É notório o esforço do novo governo mineiro para implantar de forma
sistemática o Regulamento do Ensino no Estado. Com a finalidade de expandir o
número de escolas e preparar os professores nas Escolas Normais, um movimento para
atenuar o analfabetismo foi sendo inserido gradativamente diante das medidas
propostas. Afinal, esperava-se formar uma população para o trabalho diante das
adversidades dos centros urbanos e os longínquos sertões.
Como O Correio era o órgão de divulgação das ações do partido e do governo,
destaca-se uma matéria sobre o Congresso de Instrução Primária programado para 1927.
É importante destacar o interesse do jornal em divulgar esse evento, relacionando-o a
mudanças importantes na legislação estadual sobre educação. Era época da implantação
do Regulamento do Ensino Primário e de seus Programas de Ensino. O Congresso de
Instrução Primária seria o início desse movimento na educação, que ficou conhecido
como a Reforma Francisco Campos, sob a responsabilidade do Secretário dos Negócios
do Interior, o jurista Francisco Campos no governo Antonio Carlos (1926-1930). O
Correio, ao anunciar o congresso, aproveita para divulgar também a colaboração de um
professor são-joanense.

Congresso de Instrução Primaria

Foi transferido para a primeira quinzena de maio vindouro, em dia que
será previamente marcado pelo governo do Estado, o Congresso de
Instrução Primaria, em Belo-Horizonte. Prestando modesta
contribuição ao referido congresso o nosso inteligente conterrâneo e
operoso diretor do Grupo Escolar de Além Paraíba, Fausto Gonzaga,
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escreveu três teses, enfeixando as em folheto a elas juntando três belos
sonetos: Mãe Venturosa, Mãe Dolorosa e Mãe Gloriosa. O ilustre
instituto escolheu para assunto das suas teses: Fichas e testes
pedagógicos, matricula e frequência escolares e livros para crianças, e,
desenvolvendo-as com clareza e proficiência, chegou às seguintes
conclusões, com as quais estamos de inteiro acordo: a Adoção
regulamentar das fichas e testes pedagógicos representará grande
aperfeiçoamento em nosso ensino; é indispensável o restabelecimento
da matricula suplementar, em junho, em um livro de leitura não deve
ter pretensão a método cientifico, nem a livro de historia, nem tão
pouco a romance; deve ser uma coleção de assuntos variados,
atraentes, grandiosos, amenos: poesias, parábolas, descrições,
enumerações, contos, lendas, assunto real ou boa ficção. Gratos pelo
folheto que nos ofereceu. (O CORREIO, sábado 26 de março de 1927,
ano I, num.29).

Curiosamente, a matéria informa que o autor tratará de aspectos pedagógicos
como testes, fichas e livros, e também apresentará três sonetos de sua autoria que, pelo
título, não têm relação com educação, mas, sim, com a religião católica. Nesse ponto, é
importante mencionar a entrada do ensino religioso nas escolas públicas de Minas
Gerais a partir dessa reforma. Esse movimento, que foi iniciado no Estado, receberá
acolhida nacional quando Francisco Campos se tornar ministro do recém-criado
Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública em 1930.
Para se aquilatar a importância do governo em divulgar seus feitos na educação,
utilizavam-se vários meios de comunicação e não só pela imprensa convencional.

O movimento educacional mineiro de 1927 já dava seus primeiros
sinais com a realização do Primeiro Congresso de Instrução Primária
do Estado de Minas, ocorrido de 09 a 16 de maio de 1927, em Belo
Horizonte. A divulgação do evento pela Revista do Ensino órgão
oficial da Diretoria da Instrução indicava que a intenção do governo
mineiro era aproveitar as contribuições do Congresso para a sua
pretendida reforma (CARVALHO, 2012, p.87).

Tanto a realização do Congresso de Instrução Primaria como a divulgação na
imprensa local e no órgão oficial da Diretoria de Instrução a Revista do Ensino
formavam um cenário político em que se esperava divulgar com força e destaque as
ações em prol da reforma do ensino. Em meio a essas ações pretendidas do governo, a
escola servia como instrumento privilegiado para educar a sociedade.
As medidas educacionais do governo do município de São João del-Rei também
seriam ligadas às reformas da educação e da saúde pública, consideradas as melhores
iniciativas para o progresso da cidade e uma educação para o trabalho. Assim, o jornal
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O Correio, aliado do administrador municipal Andrade Reis, apresentou a seguinte
entrevista, da qual se destacam ações para a cidade relacionadas à saúde e à educação.

Uma Entrevista
[...] desenvolvamos a instrução, arrancando do organismo social esse
atraso, verdadeira moléstia – o analfabetismo. Incrementemos nossa
cultura física, desenvolvemos os esportes. Melhoremos a saúde da
nossa população por meio do Posto de Profilaxia de Moléstias
Venéreas, já fundado, e do posto Permanente de Higiene, a fundar-se
[...] (O CORREIO, sábado 16 de julho de 1927, ano I, num.45).

O texto se vale de expressões fortes, como, por exemplo, “arrancar do organismo
social esse atraso”; como se o analfabetismo fosse uma doença. Discursos como esse
mostram a relação íntima da educação com a medicina. Desse modo, as medidas
propostas estavam atreladas à saúde e à cultura física, considerando o esporte como um
meio de salvar essa população tão carente de cuidados, além do que seria fundamental
tratar a população nos postos de atendimento.
Outra estratégia do jornal para informar seus leitores sobre os acontecimentos
políticos referentes ao ensino era divulgar as mensagens do presidente Antonio Carlos
apresentada ao Congresso Mineiro. Nas palavras do próprio Antonio Carlos em 14 de
julho de 1927:

Ensino Primário
Atendendo à convocação do governo, reuniu-se, nesta capital, em
maio próximo findo, o Congresso de Ensino Primário, cujas luzes,
devendo provir de pessoal experimentado, pareceram úteis a
administração, para o fim da reforma que planejo, e já exposta, em
linhas gerais, por mim e pelo secretário do Interior, em vários
documentos públicos. As resoluções do congresso em sua maioria
merecedoras de acatamento terão o devido apreço. Na elaboração do
regulamento que, sobre esse importante assunto será dentro em pouco,
expelido (Minas Gerais (Estado) Presidente (Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada) Mensagem 14 de julho de 1927, p.16).

Na semana seguinte, o jornal reforça o que fora dito na mensagem do presidente
do Estado Antonio Carlos ao Congresso Mineiro.

Instalou-se solenemente a 14 do corrente, de acordo com a nossa carta
constitucional, o congresso reunindo em sua primeira sessão ordinária
da 10a. legislatura [...] É um documento importantíssimo no qual o
insigne dirigente de Minas em linguagem simples, vigorosa e incisiva
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retrata nitidamente a situação do nosso Estado. [...] segue-se o capítulo
relativo ao ensino. Analisa elevadamente esse importante assunto, não
só no tocante ao ensino primário, mas ainda no que se refere com o
ensino normal, secundário e superior. Evidencia a necessidade de uma
remodelação do ensino primário no nosso Estado [...] (O CORREIO,
sábado, 23 de julho de 1927, ano I, num.46).

A preocupação do governo não era só com o ensino primário, pois a fundação de
uma universidade em Minas Gerais era um evento prometido em sua eleição. O
Correio, na seguinte matéria, apresenta a ação do presidente do Estado nessa direção.

Universidade de Minas Gerais
Comemorando uma grande data- o primeiro centenário da fundação
dos cursos jurídicos no Brasil- o ilustre Sr. Antonio Carlos, presidente
do Estado, enviou ao Congresso Mineiro uma mensagem em que
lança as bases para a constituição da Universidade de Minas Gerais.
Nessa mensagem, acompanhada do respectivo projeto, Sr. Antonio
Carlos, para a realização das ideias expostas no manifesto que dirigiu
ao povo mineiro antes da sua eleição e na sua recente mensagem,
concita o Congresso ao estudo e á solução de tão relevante assunto,
que constituía um dos ideais dos heróis da inconfidência. O assunto,
pela sua alta relevância, merece o estudo, sereno e desapaixonado, do
congresso, que dele se desobrigará brilhantemente, indo de encontro a
uma das mais grandiosas aspirações do povo mineiro e do seu distinto
e incansável presidente (O CORREIO, quarta-feira, 17 de agosto de
1927, ano I, num.49).

Ressalta-se o apoio de O Correio à criação da Universidade de Minas Gerais,
afirmando a importância de atender às “aspirações do povo mineiro”. Dessa forma, o
periódico procura se apresentar como um mediador das ações políticas para seus
leitores.
À medida que a Reforma do Ensino ocorria, a cidade apoiava a reforma visando
melhorias na educação. Isso se relacionava também às outras modalidades de ensino,
como o incentivo aos ginásios já existentes no ensino privado, questões colocadas na
reforma. Nesse sentido, O Correio destaca o Ginásio Santo Antônio, que, em uma
sessão extraordinária da câmara municipal de São João del-Rei em 9 de julho de 1927,
foi municipalizado. (O Correio, 16/07/1927). Assim, O Correio divulga o processo de
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equiparação do Ginásio Santo Antônio ao Colégio D. Pedro II do Rio de Janeiro numa
sequência de reportagens que culmina na matéria de 14 de julho.

Ginásio Santo Antonio sua equiparação ao colégio D. Pedro II

A nossa cidade acaba de ser beneficiada com um sensível e
extraordinário melhoramento. É que a 29 do pretérito agosto assinou o
Dr. Diretor do Departamento Nacional do ensino o ato concedendo ao
Ginásio Municipal Santo Antonio a fiscalização prévia para sua
equiparação ao colégio D. Pedro II [...] com o ato da câmara
municipal oficializando o ginásio facilitou-se a obtenção da medida
desejada que merece também o amparo do Exmo. Sr. Dr. Antonio
Carlos, ilustre presidente de Minas por solicitação do Dr. Andrade
Reis presidente da câmara. [...] com a obtenção da equiparação o
Ginásio Municipal Santo Antonio passará a gozar das mesmas regalias
que os estabelecimentos em os quais é o ensino oficialmente
ministrado o que representa um grande beneficio para São João delRei e para os alunos do Ginásio [...] ( O CORREIO, quarta-feira, 14 de
setembro de 1927, ano II, num.53).

Com a municipalização do Ginásio Santo Antônio, várias foram as condições
legais exigidas com detalhes, tais como condições minuciosas desde a construção do
edifício até a formação especifica do corpo docente.

[...] As condições exigidas para a obtenção da equiparação dos
estabelecimentos de ensino superior e secundário (citado decreto- A
de 13 de janeiro de 1925- capítulo X) não constitui obstáculo, à
obtenção de equiparação, de vez em que o Ginásio Municipal Santo
Antonio as satisfaz plenamente. De conformidade com os documentos
que a este acompanham verifica-se. A) possuir o ginásio um
patrimônio em edifício e instalação avaliado em 1.384:6000$000,
(doc. n.1). B) dispor de um corpo docente idôneo, com largo inclinio
profissional com o curso completo de humanidades feito em reputadas
escolas nacionais ou estrangeiras, portadores de outros títulos de
formatura de cursos superiores e alguns até autores de conhecidos
livros didáticos de incontestável merecimento (doc. n.2) C) ser sua
organização didática semelhante a do colégio D. Pedro II (doc. n.3) D)
ter uma frequência que lhe garante uma fonte de renda suficiente não
só para sua regular manutenção, como ainda dado completo espirito
de renuncia e abnegação dos padres franciscanos, que constituem a
maior parte do corpo docente para aumento continuo das suas
instalações e construção do seu atual edifício escolar,
incontestavelmente um dos maiores do Brasil, edifício com todos os
compartimentos arejados, amplos e espaçosos, obedecendo as leis que
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a higiene impõe a introdução e distribuição da luz solar nos aposentos
escolares. Nestas condições a câmara Municipal de São João del-Rei
por seu presidente e agente executivo, vem respeitosamente, a
requerer a V. Excelentíssimo de acordo com as disposições do mesmo
decreto 16.782-A de 13 de janeiro de 1925 a fiscalização previa. Do
que cogita o capítulo para a concessão da equiparação. Nestes termos,
e já havendo sido concedido esse beneficio a outros ginásios em
condições idênticas. P. e A. B. deferimento. São João del-Rei, agosto
de 1927. Dr. Antonio de Andrade Reis Presidente da Câmara (O
CORREIO, quarta-feira, 14 de setembro de 1927, ano II, num.53).

A equiparação pedida para a municipalização do Ginásio Santo Antônio seguia
normas determinadas em lei. Além disso, o professorado era, na sua maioria, da ordem
franciscana, com todo o rigor e a disciplina católica. Outro fator determinante era a
construção: o edifício escolar devia seguir normas que o regulamento da higiene
instituía, sendo um ambiente com “compartimentos arejados, amplos e espaçosos”, não
se esquecendo da distribuição da luz. Sobre as determinações higienistas para os
espaços escolares, Carvalho observa que

As indicações não se restringiam apenas em separar os ambientes em
relação às atividades que seriam realizadas ali, mas também
especificar
cada
detalhe
do
espaço,
esquadrinhando-o,
correspondentemente à demanda sanitária e higiênica, julgada
necessária pelos médicos na época para que pudesse haver a
circulação dos indivíduos e, principalmente, a educação dos mesmos
(CARVALHO, 2012, p.121).

No decorrer de todo o processo da Reforma do Ensino, as condições sanitárias e
educacionais eram vistas como melhoria das condições para adaptação dos alunos ao
ambiente escolar. Os higienistas acreditavam que a prevenção das doenças favorecia o
aprendizado em lugares planejados. Consequentemente, havia condições especificas
para a entrada de “alunos pobres” no Ginásio Municipal Santo Antônio e também no
Colégio Nossa Senhora das Dores, reiterando que esses colégios eram escolas
particulares que recebiam subsídios do Estado. “Alunos pobres” vindos dos grupos
escolares da cidade de São João del-Rei dependiam de condições pré-estabelecidas para
concorrer as vagas existentes.
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Resolução n. 577 de 30 de setembro de 1927. Estabelece condições
para admissão de alunos gratuitos, no Ginásio Santo Antonio, no
instituto Padre Machado e no Colégio Nossa Senhora das Dores. O
povo do Município de São João del-Rei, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome , sanciono a seguinte resolução: Art.I Dos
dezoito lugares gratuitos, a quem tem direito a Câmara Municipal, em
virtude do contrato celebrado com o Ginásio Santo Antonio em 13 de
agosto do corrente ano, dois terços serão ocupados por crianças
pobres. Art. II Os seis lugares do curso complementar do Instituto
Padre Machado, concedidos, também, à câmara Municipal por
compromisso assumido pela Diretoria desse estabelecimento para com
a Diretoria do Ginásio Municipal Santo Antonio, seria ocupados, dois
terços, por qualquer criança pobre a critério do presidente da câmara.
Art. III Dois terços dos lugares mantidos pela câmara municipal, no
Colégio Nossa Senhora das Dores, serão ocupados por alunas pobres,
que alcançarem os primeiros lugares nos grupos escolares desta cidade
e, um terço por meninas pobres, a juízo do presidente da câmara. Art.
V Revogam-se as disposições em contrario. Mando portanto, a todas
as autoridades, a quem pertencerem o conhecimento execução da
presente resolução, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nela se contém. Paço da câmara municipal de S. João del-Rei,
30 de setembro de 1927. (a) Dr. José d’ a Athayde Pacheco. Agente
Executivo em exercício. Selada, registrada e publicada na secretária
da Câmara Municipal de S. João del-Rei. Aos 30 de setembro de
1927. Mario de Castro Cunha Secretário (O CORREIO, quarta-feira,
26 de outubro de 1927, ano II, num.59).

É preciso destacar as medidas do Regulamento do Ensino em vigor no Estado
naquele período. Nessa competição pelas vagas nas escolas de nível secundário,
primeiramente o candidato passaria por uma seleção e depois por uma classificação. O
Governo possuía mecanismo de decisão sobre a admissão dos alunos pobres nas escolas
particulares, fornecendo os subsídios necessários para esse atendimento. Desta maneira,
a escola receberia esses sujeitos com o objetivo de educar e formar hábitos saudáveis e
morais, livrando, assim, a sociedade dos males da doença e do analfabetismo, no
sentindo de formar “os meninos” para o trabalho e “as alunas” para a família e para o
magistério.
Mesmo o jornal O Correio sendo um órgão ligado ao governo, nem todas as
notícias sobre educação eram completamente favoráveis ao que se fazia no Estado.
Assim, o jornal mostra em suas páginas que a implementação dos Grupos Escolares e as
ações aspiradas com a Reforma do Ensino na cidade de São João del-Rei foi demorada,
custosa e nem sempre exitosa, como se lê no comentário a seguir.
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A instrução entre nós
O impulso que se lhe vai dar.
(Lara Resende)

A despeito do muito que se tem lido e ouvido em louvor da
organização publica nesta cidade, certo que muitíssimo deixa a desejar
ainda. Tirante o Grupo Escolar João dos Santos, a que pouco falta para
ser um estabelecimento modelar no gênero, nada mais entre nós se
encontra que demonstre eficiência de esforços dos poderes públicos
em prol da educação de nossa infância. Escolas isoladas como as de
Chagas Doria e Várzea do Marçal, funcionam em pequenas salas,
deficientemente mobiliadas e pauperrimamente apetrechada para
regular ministração do ensino aos alunos frequentes. E se digo apenas
ensino, restringindo de muitos a função do educador na escola,
propositadamente o faço porquanto nem sequer o ensino podem ali as
crianças receber convenientemente (O CORREIO, quarta-feira, 02 de
novembro de 1927, ano II, num.60).

O problema da instrução estava presente nas escolas de São João del-Rei, pois as
escolas isoladas funcionavam em precárias instalações e as salas eram pequenas. A
preocupação do professor e inspetor escolar municipal de São João del-Rei, Antonio de
Lara Resende, era como as crianças poderiam receber o ensino favorável e adequado se
faltavam as condições necessárias para o aprendizado. É importante destacar que a
nomeação de Lara Resende era recente (29/05/1927) e foi assim anunciada em O
Correio: “Pelo Exmo. Senhor Secretario do Interior Francisco Luiz da Silva Campos foi
nomeado, a 29 do ocorrido o inspetor escolar municipal de São João del-Rei o professor
A. de Lara Resende nosso prezado colega de A Cruzada e diretor do Instituto Padre
Machado” (O Correio, 04/06/1927).
Encontra-se no discurso do Inspetor Lara Resende detalhes sobre a materialidade
dos objetos utilizados nas salas de aula pelos alunos e professores das Escolas isoladas
de Chagas Doria e Várzea do Marçal da cidade de São João del-Rei.

Sem surpresa quem ouvirá que, nos dias correntes e numa cidade
como São João del-Rei, indiscutivelmente uma das primeiras do
Estado, escolas se encontram em que o professor não tem uma
pequena mesa para seu uso individual? Onde não há um quadro
negro? Onde ficam as crianças sentadas em pequenos tocos e caixotes
por falta de moveis adequados? Onde se não acha uma régua sequer?
Onde a bandeira da Pátria é objeto inexistente, e quica inteiramente
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desconhecido? (O CORREIO, quarta-feira, 02 de novembro de 1927,
ano II, num.60).

Realizando visitas as escolas do município, ele ainda relata:

Após algumas dessas, não me acharão exagerado se eu disser que
muitas dessas por ali se chamam impunemente escolas publicas não
passam de aliadas sinistras das verminoses, do alcoolismo, da
treponemas, e tantos outro males que pelo interior do país, andam a
desgraçar o organismo de seus habitantes (O CORREIO, quarta-feira,
02 de novembro de 1927, ano II, num.60).

Uma grande preocupação no período se voltava para o papel que tanto a família
quanto a escola deveriam desempenhar para debelar os chamados males sociais. Lara
Resende menciona: “No lar e na escola é que se poderá operar a grande transformação”
(O Correio, 02/11/1927). No entanto, a escola não atingia toda a comunidade. Nesse
sentido, o jornal seria um veículo que poderia colaborar na difusão desses princípios de
conduta. Era constante a presença de textos que apontavam para os malefícios do álcool.

O ALCOOL

Sou o maior criminoso de todos os tempos.
Tenho morto mais homens do que todas as guerras reunidas.
Tenho transformado o maior dos homens em bruto.
Tenho feito milhares de lares infelizes.
Destruo o forte e faço do forte fraco.
Faço do sábio tolo e afago o tolo em sua tolice.
Armo o laço ao inocente.
Destruo a lei quando Ela me opõe.
As esposas abandonadas, os filhos esfomeados, os Pais cujas cabeças
foram cobertas de cans pelas magoas que lhe causam os filhos
viciosos, todos esses me conhecem.
Tenho arruinado milhões e me permitirem arruinarei milhões de
milhões.
Eu sou o álcool, companheiro do libertino, amigo do jogo, rival da
sífilis e sempre amável com a luxuria (O CORREIO, sábado, 07 de
maio de 1927, ano I, num.35).
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O texto sobre o álcool argumenta que o vício é destruidor porque desfaz a
família e a saúde. Ao mesmo tempo em que informa o leitor, o texto pode também
formá-lo a partir do ponto de vista do autor sobre determinado assunto. Segundo
Magaldi, (2007) “Como um espaço-chave do campo educacional, cabe destacar que a
escola exercia um importante papel na construção de um saber sobre o aluno, a família e
a educação” (p.94).
Enquanto isso, no centro da cidade de São João del-Rei, o Grupo Escolar João
dos Santos seria o modelo a ser seguido pelas escolas da cidade. Essa escola
desempenhava um papel importante na difusão das medidas estabelecidas no
Regulamento da Saúde Pública e na Reforma do Ensino. A matéria abaixo mostra um
pouco do que era exigido aos jovens estudantes no incentivo para desempenharem
funções que iam além de sua condição de alunos, tais como o exercício do patriotismo e
a participação nos pelotões de saúde.

Grupo Escolar João dos Santos
Com o louvável objetivo de incentivar e estimular o gosto pela boa
leitura e por iniciativa da professora Celina de Resende Viegas, de
acordo com a digna diretora d. Maria de Castro Campos da Cunha, foi
fundada a 25 próximo passado, no Grupo Escolar João dos Santos na
classe do 4º ano, a Biblioteca Infantil -- Olavo Bilac --. Ficaram
encarregadas da aquisição e conservação dos livros as alunas Sonia
Mourão, Lucia Cunha e Lydia Viegas. Nesse dia, naquela mesma
classe, ficou instituído o -- Pelotão de Saúde -- criação do
regulamento em vigor. A professora Celina de Resende em breves
palavras fez ver os alunos as vantagens decorrentes das novas
instituições tendo justificando a escolha do patrono da Biblioteca –
enaltecendo a memória do Príncipe dos Poetas brasileiros digno do
culto dos pósteros, não só como literato insigne, como patriota
devotado que nos ultimo anos de sua vida se empenhou numa
campanha cívica de que inúmeros benefícios decorreram para a Pátria.
As atribuições do Pelotão de saúde foram designadas aos alunos
Alencar de Aquino, Juracy Torga e Geny Silva. Parabéns ao Grupo
Escolar João dos Santos, a dd. diretora e os mais vivos aplausos à
dedicada professora d. Celina Viegas pela feliz e nobre iniciativa (O
CORREIO, quarta-feira, 29 de fevereiro de 1928, ano II, num.77).

Nessa matéria do periódico, destacam-se duas importantes ações do governo
Antonio Carlos: a criação da biblioteca infantil Olavo Bilac e o Pelotão de Saúde no
Grupo Escolar João dos Santos. Essas organizações deveriam ser preparadas pelos
professores e diretores das escolas, promovendo, assim, estudos escolares como a
leitura, a conservação, a organização, a localização dos livros, sendo os alunos e as
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alunas escolhidos entre os colegas de turma os responsáveis por esse processo, o
chamado “Clube de Leitura”. Já nos “Pelotões de Saúde”, o objetivo seria educar para a
saúde, adquirindo bons hábitos, ensinando na escola maneiras de se cuidar, de evitar as
enfermidades, para, assim, criar na sociedade uma consciência para a saúde.
Outra medida importante de atendimento aos chamados “menores desprovidos
de assistência” era o encaminhamento às Escolas de Preservação, construídas em locais
distantes do centro da cidade. Em São João del-Rei seria criada uma Escola de
Preservação
Por ato do Senhor Secretário da Segurança Pública de 13 do corrente
foi o Sr. Dr. José de Castro Valério autorizado a executar as obras
necessárias na Escola de Preservação de São João del-Rei a ser criada
brevemente (O CORREIO, quarta-feira, 27 de junho de 1928, ano II,
num.93).

Escola de preservação era um local que atendia os menores abandonados ou
delinquentes. Os alunos levados para a Escola de Preservação seriam internados ali e
receberiam assistência escolar, profissional, médica e também educação moral. Assim,
justifica Carvalho,
[...] principalmente aqueles “desprovidos de recursos”, como constava
em um dos requisitos para realização da “internação”. Outras
exigências eram que o menor passasse por avaliação médica, tivesse
“certidão de vacina”, não sofresse “moléstia infecto-contagiosa” nem
padecesse de “deficiência orgânica” que o impossibilitasse “do serviço
do campo ou dos trabalhos nas oficinas”. Também a proibição de
internamento de menores “pervertidos ou delinquentes” caracterizava
o estabelecimento como uma escola de regime interno destinada à
educação de hábitos civilizados, principalmente para menores pobres,
orientada pela educação moral, religiosa, física e intelectual e
reforçada pela disciplina, higiene e pelo trabalho metódico com o
objetivo de criar “corpos dóceis” e disciplinados que a pátria
necessitava para seu projeto de nação inspirado em modelos europeus
(CARVALHO, 2012, p.75).

São João del-Rei continuava recebendo incentivos e melhorias na educação. O
atendimento aos menores delinquentes e abandonados se voltava para os princípios de
ordem e progresso da nação. Nesse sentido de educação voltada para o trabalho, instalase o 3º Grupo Escolar em São João del-Rei em 1928, no prédio do Lyceu de Artes e
Officio.
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Já se acha instalado e funcionando regularmente o 3º grupo escolar
desta cidade, criado pelo atual governo, em fevereiro deste ano. A sua
matrícula de mais de 300 alunos demostra que a sua criação atendeu
perfeitamente as necessidades do futuro bairro onde se acham
localizadas as nossas fábricas de tecidos. Está funcionando
provisoriamente, no prédio em que achava instalado o Lyceu de Artes
e Officios. Dentro de poucos meses, no entanto, estará instalado em
prédio que o governo do Estado construirá em terreno próximo à
Fábrica Brasil. Já se acha em concorrência pública a construção de
novo grupo, orçada em cerca de 200:000$000. A planta do novo
prédio está na Câmara Municipal e por ela se verifica que o edifício
terá todas as condições necessárias para o fim que se destina. É este
mais um beneficio prestado á cidade pela atual administração do
Estado por solicitação da administração local (O CORREIO, quartafeira, 01 de agosto de 1928, ano II, num.98).

Logo após, seria construído um prédio próprio nas proximidades da Fábrica de
Tecido Brasil, local de passagem do trem e área de moradia dos operários das Fábricas
de Tecelagem da cidade. O Correio informa que

3º Grupo Escolar
Dentro de breves dias será iniciada a construção do novo grupo que,
nesta cidade, criou o governo do Sr. Antonio Carlos. A Construção
referida será feita pelos Srs. Luis Baccarin & Irmãos que na
concorrência pública para este fim aberta em Belo-Horizonte,
apresentaram a proposta mais vantajosa de competência profissional
do Sr. Luis Baccarini nos permiti assegurar que dentro em breve, terá
a cidade mais um prédio elegante e bem construído (O CORREIO,
quarta-feira, 08 de agosto de 1928, ano II, num.99).

Na continuidade de matérias sobre o novo grupo escolar de São João del-Rei, O
Correio comenta
3º Grupo Escolar
Domingo próximo, dia 26 do corrente às 2 horas da tarde haverá a
solenidade do lançamento da pedra fundamental do novo edifício que
o atual governo mandou construir, nesta cidade, para funcionamento
do 3º Grupo Escolar. No local da construção, que é o terreno próximo
a Fábrica Brasil de Tecidos, haverá no mesmo dia e hora, uma festa
revertendo o produto que nela se apurar em beneficio das crianças
pobres que frequentam o mesmo grupo (O CORREIO, quarta-feira, 22
de agosto de 1928, ano II, num. 101).

Nota-se que é recorrente em O correio a referência à construção do 3º Grupo
Escolar. Vale destacar “o terreno próximo a Fábrica de Tecidos” e a festa realizada
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durante o evento em benefício das crianças pobres. Os indícios apresentados na matéria
do periódico apresentam características dos alunos frequentadores na escola, sendo
alunos pobres que recebem auxílio do governo. Nas festas beneficentes havia uma
solicitação de ajuda aos alunos pobres arrecadando donativos para o funcionamento da
escola. É interessante reforçar que o Grupo Escolar estava situado em uma área operária
da cidade no período.
Na medida em que as ações educacionais aconteciam na cidade, o progresso e a
urbanização caminhavam juntos. Como exemplo a matéria sobre o Bairro das Fábricas,
onde se encontrava o 3º Grupo Escolar de São João del-Rei.
Bairro das Fábricas
É surpreendente e animador o surto de progresso que se observa
atualmente nesta cidade, cuja iniciativa particular parecer querer
acompanhar de perto a marcha acelerada de melhoramentos
municipais em que vamos pela administração eficiente e proba do Sr.
Dr. Andrade Reis. A prova do que asseveramos está patente a todos os
olhares e queremos agora frisar bem o desenvolvimento em que se
acha o bairro operário, o lindo Bairro das Fábricas. Raro o dia em que
não se observa o inicio de uma obra, quer seja um grande prédio,
como o recente do grupo escolar, quer sejam pavilhões para máquinas,
como os das fábricas de tecidos e grande número de casas para
habitação de seus operários, como as recentemente construídas pela
Companhia industrial S. joanense, quer as de iniciativa dos próprios
operários, pequenas no seu tamanho, porém grandes no progresso que
impulsionam. É merecedor da simpatia governamental do município
este bairro do trabalho, onde cada dia que passa, pela vida intensa que
tem , fica marcada mais uma etapa de esperanças no futuro econômico
risonho desta velha princesa do Oeste; assim compreende também o
nosso querido agente executivo (O CORREIO, quarta-feira, 12 de
setembro de 1928, ano III, num. 104).

Valorizando a construção do 3º Grupo Escolar e as obras em torno da fábrica de
tecidos O Correio assim discorreu:
Tem passado por sucessivas e grandes reformas e obras completas a
Fábrica Brasil, de propriedade dos Srs. Ferreira Guimarães & Cia.
Tendo-a adquirido por compra em 1925 da firma Simões Baeta & Cia.
Logo após o trágico desfecho da vida do estimado industrial, Sr. José
Simões Baeta, encetou logo a nova firma grandes melhoramentos,
aumentando as suas instalações, construindo pavilhões higiênicos, de
aspecto agradável e encomendando maquinas que já se acham
assentadas. De acordo com a Companhia Industrial S. Joanense e
anuência e autorização da Câmara Municipal, por contrato, em
antecipação de pagamento de energia elétrica, forneceram o numerário
suficiente para as instalações de uma nova e mais possante geradora,
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que se acha pronta, a ser inaugurada em breves dias. Releva salientar o
modo altruístico e benemérito com que a Fabrica Brasil e em especial
o seu gerente, Sr. José do Nascimento Teixeira, vem concorrendo
eficientemente pelo desenvolver da cidade e pelo bem estar do
operariado; a doação feita à Câmara Municipal, para oferecê-lo ao
Estado de um terreno necessário à construção do prédio do 3º Grupo
Escolar e de uma faixa de terreno fronteiriço a fábrica para retificação
de alinhamento da praça é uma prova frisante da sua boa vontade (O
CORREIO, quarta-feira, 19 de setembro de 1928, ano III, num.105).

A nota aponta que o bairro não parava de crescer, tanto em obras como no
exemplo do recente grupo escolar quanto em pavilhões para as máquinas e construção
de casas para os operários. Percebe-se pela matéria que o bairro se desenvolvia
rapidamente, talvez até de forma mais acelerada do que o restante da cidade no período.
Ainda a respeito das escolas de São João del-Rei, o periódico afirma que, em
áreas distintas da cidade, escolas estavam em construção. O seguinte anúncio de O
Correio reforça a construção da Escola de Preservação do município.
[...] A pedra fundamental de um pavilhão que se constrói
presentemente, foi benta com solenidade no mês pp., é dentro de
pouco tempo deve ficar concluído o novo prédio. Pela lei n.537 de 5
de setembro pp. A Câmara Municipal transfere ao Estado, pela
Secretária da Segurança Pública a título precário, o Pavilhão situado à
Praça Chagas Doria: neste local devem funcionar, provavelmente, as
aulas do curso primário da Escola de Preservação. Por muito que se
queira elevar e exaltar os méritos e os benefícios que nos advirão
certamente desta escola, conhecido como é S. João, como foco de
menores abandonados material ou moralmente (em parte pelo espirito
caritativo de que é dotado o seu nobre povo), por muito que se
encareça o valor desta obra, ficaremos sem dúvida, muito aquém da
realidade, desde que a sua direção seja confiada condignamente a um
cidadão na altura de seu desempenho cabal (O CORREIO, quartafeira, 26 de setembro de 1928, ano III, num.106).

Identifica-se na matéria a preocupação com a construção da Escola, evidenciada
no argumento de que, apesar dos gastos elevados, benefícios seriam conquistados pelo
fato de São João del-Rei ser um local de “menores abandonados material e
moralmente”. Segundo Guimarães,
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
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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
(GUIMARÃES, 2011, p.161).

Afinal, a caridade da população local, juntamente com um trabalho moralmente
conduzido pela direção da escola em adequação à realidade dos menores abandonados
matriculados, poderia modificar a situação dos alunos. A intenção do jornal era informar
e exaltar as obras destinadas ao ensino na cidade. Vale destacar a seguinte notícia sobre
a frequência dos alunos do 3º Grupo Escolar:
3º Grupo Escolar
Continuam cada vez mais frequentadas as aulas do Terceiro Grupo
Escolar desta cidade, criado e instalado recentemente e funcionando
provisoriamente no prédio do Lyceu de Artes e Oficios, até a
conclusão das obras do prédio mandado construir para esse fim pelo
consciente governo Antonio Carlos, no empenho, cada vez maior, as
estradas largas de melhor visão aos seus governadores ao lado de
outras tantas de capacidade suficiente para estreitá-los mais e com
rapidez, pelo automóvel. A diretoria do 3º Grupo, debaixo da direção
eficiente e capaz de Almir de Souza, faz com que se possa, com
segurança, prever o grau de aperfeiçoamento deste grupo escolar que
em breve conquistará, pelo trilho que vai seguindo, reais e grandes
vitórias na santa causa de que é um dos paladinos. O prédio provisório
passou por diversas remodelações devido à boa vontade do seu agente
executivo e o seu mobiliário foi todo recentemente substituído pelos
esforços dependidos, em prol desta casa de instrução, pelo seu
inteligente diretor, cujas justas e nobres pretensões, tem sido bem
recebidas por todos, governantes e governados. A frequência é cada
vez maior pelo trabalho exaustivo e constante que tem o seu diretor
em notificações aos pais dos alunos infrequentes e relapsos (O
CORREIO, quarta-feira, 03 de outubro de 1928, ano III, num.107).

A frequência dos alunos nos grupos escolares era uma das grandes preocupações
dos governantes naquele período das reformas, pois, desse modo, a escola atenderia a
um número cada vez maior de alunos. E, sobretudo, chama atenção no texto informativo
do jornal a direção do 3º Grupo Escolar, que ficava a cargo do redator do O Correio o
professor Almir de Souza.
Em meio à agitação da Reforma do Ensino, a Inspetoria de Instrução ganha
destaque na seguinte matéria, em que o periódico retira do Minas Geraes o seguinte
boletim sobre os procedimentos necessários à matriculas dos alunos no ano de 1929:
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Inspetoria Geral de Instrução
O Inspetor Geral da Instrução Pública em cumprimento do que dispõe
o artigo 277 do Regulamento do Ensino Primário, vem convidar os
Srs. Pais, tutores ou responsáveis, bem como aos proprietários,
administradores ou gerentes de estabelecimentos mercantis, industriais
ou agrícolas- para matricularem nas escolas públicas ou particulares
do perímetro que residirem-os menores em idade escolar, sob sua
guarda ou autoridade, de 2 a 31 de janeiro próximo. Trata-se de um
gravíssimo dever, a que um verdadeiro cidadão não deve nem pode
fugir, e que, além disso, o Regulamento do Ensino Primário exige
expressamente, sob penas pesadas, que vão sendo aplicadas, com rigor
e sem exceção por todo o Estado.

Aos pais tutores e responsáveis

Art. 2- É obrigatória a frequência das escolas de ensino primário para
as crianças de ambos os sexos, dos 7 aos 14 anos de idade. Esta
obrigação estende-se até aos 16 anos, em relação aos indivíduos que,
aos 14, não estiverem habilitados nas matérias do curso primário.
Parágrafo único - Examinem desta obrigação: a) a falta de escola
pública ou subvencionada num circulo de raio de dois quilômetros em
relação das crianças do sexo feminino e de três para as do sexo
masculino; b) incapacidade física ou mental certificada pelo médico
escolar ou verificada por outro meio idôneo: na incapacidade física se
compreendem, além das disposições das enfermidades que
materialmente inabilitam para a frequência as moléstias contagiosas
ou repulsivas; c) indigência, enquanto não se fornecer, pelos meios de
assistência previsto neste regulamento, o vestuário indispensável à
decência e à higiene; d) a instrução recebida em casa ou em
estabelecimento particular. Art. 28 - Os pais ou tutores e, em sua falta,
as pessoas sob cujo teto moram crianças em idade escolar, são
obrigados, se inqueridos pela autoridade competente a justificar que as
mesmas recebem instrução primária.

Aos empresários e patrões

§1º - os que não atenderem ao disposto neste artigo serão passiveis de
pena de multa de cinco mil reis a dez mil reis, imposta pela autoridade
escolar competente, e pagável no prazo de oito dias. §2º - Em caso de
não pagamento ou de reincidência na infração, a multa será em dobro.
O não pagamento desta última importará prisão correcional,
requisitadas à autoridade judicial as providências convenientes. Art.31
- §2 - A pena de multa em que incorrerem os patrões não exime de
responsabilidade aos pais, tutores ou pessoas que tenham crianças sob
sua autoridade. Art.25 - O indivíduo ou empresário que, na mesma
localidade, der trabalho a mais de dez analfabetos em idade escolar,
deverá proporcionar-lhes o ensino primário, senão houver escola
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pública dentro do círculo que trata o Art.21, paragrafo único, letra a
ou havendo, se não for possível frequenta-la. Art.31 - Incorrerá na
multa de cem mil réis o individuo que, por qualquer modo, impedir ou
dificultar a frequência escolar de o fato de tomar a seu serviço
crianças de 7 a 14 anos de idade, nas horas destinadas ao
funcionamento escolar.

As autoridades estaduais

A todas as autoridades estaduais corre a obrigação de levar ao
conhecimento da Inspetoria Geral de Instrução Publica, dos inspetores
escolares, diretores de grupos e de escolas reunidas e dos professores
de escolas singulares a existência de crianças e na idade escolar,
analfabetos para os efeitos de sua matricula (art.26).

As Autoridades escolares

Aos diretores de grupos escolares e de escolas reunidas e aos
professores de escolas singulares incumbe matricular Ex oficio todas
as crianças analfabetas de 7 a 14 anos, residentes no perímetro escolar
(Art.27). Para tal fim, devem dará máxima publicidade e vulgarização
a este edital nos termos do art.277 do Regulamento.

As escolas noturnas

Nos lugares onde houver escolas noturnas, os analfabetos maiores de
14 anos e menores de 21 anos são obrigados a frequentá-las (art.24).
Espera-se que todos os responsáveis pela educação dos menores
cumpram sem relutância as exigências regulamentares, que as
autoridades escolares se portem com energia e severidade,
matriculando ex-oficio todas as crianças em idade escolar, a gosto e a
contra gosto dos responsáveis e que todos os bons cidadãos investidos
ou não de autoridade pública, cooperem com dedicação para a maior
frequência das escolas. A Inspetoria Geral de Instrução Pública agirá,
com rigor, não só contra os responsáveis que não cuidam bem de
educar os menores sob sua guarda, mas sobretudo contras os
funcionários que não cumprirem as claras disposições do
Regulamento. Inspetoria Geral de Instrução Pública, Belo Horizonte,
12 de dezembro de 1928. Mario Casasanta, Inspetor geral da instrução
- Do Minas Geraes de 21-12-1928. (O CORREIO, quarta-feira, 26 de
dezembro de 1928, ano III, num.119).
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Verificam-se no longo trecho do boletim do Regulamento do Ensino Primário,
divulgado em O Correio, as orientações necessárias aos responsáveis sobre os alunos e
o dever de matrícula, que seria uma obrigação a cumprir diante da lei em vigor, mesmo
que à revelia dos responsáveis. A educação passa a ser mais do que um compromisso,
pois se torna uma obrigação cívica de caráter quase que policialesco. Carvalho observa
que

A Inspetoria Geral da Instrução seria responsável por organizar um
“serviço completo e permanente de estatística escolar” como
dispositivo de controle do “desenvolvimento e variações da instrução
primária estadual”. Dessa forma, o censo reuniria informações
diversas sobre os dados pessoais de cada menor em idade escolar; as
aptidões dos professores; e as condições e o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, inclusive, seus aspectos higiênicos. O
governo mineiro pretendia fazer funcionar um minucioso mecanismo
de acesso a dados, de modo que o controle ultrapassasse a esfera
pública, tendo em vista, também, que as instituições particulares
seriam inspecionadas e deveriam prestar contas (CARVALHO, 2012,
p.131).

É importante compreender que a Inspetoria Geral da Instrução era responsável
por organizar toda a estatística escolar, na qual todos os dados seriam repassados ao
governo. Dessa forma, todas as informações transferidas para as secretárias recebiam
um controle intenso com acesso aos dados e ao repasse da pesquisa. O que se tornava
mais importante era a análise das matrículas dos alunos, de forma a pesquisar o
ambiente escolar e os “aspectos” médicos higiênicos das instalações escolares e dos
alunos frequentes.
A esse respeito, as matriculas nas escolas de São João del-Rei se destacam nos
textos do periódico, como, por exemplo, no seguinte edital de matrícula do 3º Grupo
Escolar.
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3º Grupo Escolar
Edital de Matrícula

O diretor do 3º grupo escolar desta cidade comunica que as matrículas
de crianças em idade escolar se acham abertas desde o dia 2 até o dia
31 de janeiro corrente. No 3º grupo, situado à Avenida Leite de
Castro, serão recebidas inscrições, diariamente, das 12 às 14 horas.
Faz ciente que serão matriculadas ex-oficio todas as crianças que
residirem no perímetro escolar em que está localizado o grupo,
assistindo-lhes a obrigação de frequentar as aulas que se iniciarão em
1º de fevereiro vindouro. Chama a atenção dos srs. Pais, tutores ou
responsáveis e principalmente dos Srs. Diretores e gerentes de
fábricas, empresários e patrões, para o edital da Inspetoria geral da
Instrução Pública publicado por diversas vezes no Minas Gerais e
reproduzidos no jornal local O Correio do dia 26 de dezembro p.
passado e largamente divulgado em boletins nesta cidade. Nesse edital
se acham transcritos os principais dispositivos do Regulamento que
com o assunto se relacionam, contendo as penalidades que serão
impostas, com o máximo rigor, aos que infringirem. 3º Grupo Escolar
de S. João del-Rei, 3 de janeiro de 1929. Almir Ferreira de Sousa.
Diretor (O CORREIO, quarta-feira, 09 de janeiro de 1929, ano III,
num.121).

Pode-se, considerar que o edital de matrícula tinha o propósito de convocar
“todas as crianças”, residentes nas proximidades da escola, para se matricularem no
Grupo Escolar. E chamava ainda atenção dos “Pais, tutores ou responsáveis e
principalmente dos Srs. Diretores e gerentes de fábricas, empresários e patrões”, diante
do Regulamento em circulação; uma obrigação a exercer, e aqueles que não cumprissem
a lei estariam sujeitos às penas estabelecidas.
Cabe acrescentar o seguinte anúncio de matrícula do 2º Grupo Escolar da cidade:

A diretora do Grupo Escolar D. Maria Teresa, desta cidade, faz ciente
a todos os interessados achar-se aberta desde o dia 2 de janeiro, no
edifício do instituto, á Rua Municipal nº36, a matrícula dos alunos. Às
inscrições serão recebidas no mesmo lugar, das 12 ás 14 horas, todos
os dias úteis. A diretora. Idalina Horta Galvão (O CORREIO, quartafeira, 09 de janeiro de 1929, ano III, num.121).

Ainda em relação às notas sobre matrículas publicadas no O Correio, o seguinte
exemplo do Instituto Padre Machado, também chamado de “Colégio Padre Machado”,
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colégio particular de ensino católico e somente para meninos em São João del-Rei, com
a finalidade de difundir seu método de ensino. A propaganda diz:

Para a educação de vossos filhos

O Instituto Padre Machado em São João del-Rei. Merece a vossa
preferência, porque: 1-Colégio pequeno que é, obtém ótimo resultados
na educação moral, intelectual e física de seus alunos. 2- Adapta ao
regime de educação em família, reside o diretor com os seus próprios
no estabelecimento. 3- É uma casa de educação genuinamente
brasileira, e católica na orientação que adota. 4- Ministra a Instrução
Militar fornece caderneta de reservista. 5- Sua tabela de contribuição é
realmente modica. Para mais informações pedir prospectos (O
CORREIO, quarta-feira, 09 de janeiro de 1929, ano III, num.121).

As discussões relevantes ao ensino em São João del-Rei eram apresentadas nos
relatórios da Câmara Municipal.

Relatório

Apresentado aos ilustres vereadores à Câmara Municipal de S. João
del-Rei, pelo seu presidente Dr. Andrada Reis. Srs. Vereadores. Antes
de apresentar-vos o meu relatório e as respectivas contas do ano de
1928, eu quero congratular-me como o povo de São João del-Rei pela
paz que reina no município. Povo culto e cheio de elevadas tradições,
não podia deixar de executar um compromisso sagrado, qual de apoiar
um conciliador, embora humilde cidadão, mas disposto aos mais rijos
sacrifícios em benefícios do nosso bem estar. [...] Considerando a
instrução elemento de primeira grandeza para nosso progresso, pois é
sabido que o analfabetismo é o peso formidável que nos abate e nos
envergonha, propus-me trabalhar, dentro de um programa traçado, em
prol de tão nobre ideal. Em menos de dois anos consegui a criação de
15 escolas, sendo uma em Nazareth (3ª.), Caquende, Prata, João
Pinheiro, Ramos, Ibitutinga, (3ª.), Regimento, Barro, Tijuco, Senhor
dos Montes, Goiabeira, Caxambú, Vallo, Casa da Pedra e Monte
Vidio, sendo que destas, 4 eram municipais e passaram para o Estado.
Foi criado o 3º Grupo Escolar, para o qual foram nomeadas, 8
professoras, um diretor e duas estagiarias. Foi criado um curso anexo
à Escola Normal, com 4 professoras e uma diretora. Foram nomeadas
4 estagiarias para o Grupo Maria Teresa e 3 para o João dos Santos.
Foi equiparado o Ginásio Santo Antonio, A Câmara, sempre zelosa no
desejo de fazer justiça, fez lei aproveitando os alunos pobres dos
Grupos que tirassem os primeiros lugares, Afim de, gratuitamente,
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estudarem no Ginásio Santo Antonio, Instituto Padre Machado e
Colégio nossa Senhora das Dores. Foi exemplo magnífico de justiça,
evitando o pretenciosismo, tão habitual em casos idênticos. Por aqui
fica claro o progresso a que atingiu a instrução em São João del-Rei.
Além disso, o governo fundou a Escola de Menores em Matozinhos
que deve servir a mais ou menos 60 alunos no começo e mais tarde a
200 conforme promessa do Dr. Bias Fortes. A Câmara subvencionou
durante o ano a Escola de Música desta cidade com 150$000 mensais
e votou o auxilio para o ano próximo de 30$000 mensais para a escola
de Nazareth, 30$00 para a do Cajuru e 50$000 para a do Rio das
Mortes, estimulando, assim, uma arte que constitui uma tradição em
São João del-Rei. O Clube Teatral Arthur Azevedo vai merecer
também um pequeno auxilio, não somente pelo impulso que vem
dando no teatro, como ainda pelo exemplo que vem dando na
educação cívica comemorando diversas datas nacionais. Assim,
concluo o ano satisfeito por ter concorrido para o desenvolvimento do
ensino, iluminando os espíritos, e clareando as inteligências [...] (O
CORREIO, quarta-feira, 30 de janeiro de 1929, ano III, num.124).

É interessante observar nas palavras do Presidente da Câmara Andrada Reis, no
relatório exposto na Câmara Municipal de São João del-Rei em janeiro de 1929, o
número significativo de escolas construídas no município: “em menos de dois anos
consegui a criação de 15 escolas” e, desse modo, atendendo o combate ao analfabetismo
e valorizando o progresso como uma das metas do governante: “ Por aqui fica claro o
progresso a que atingiu a instrução em São João del-Rei”. Diante desses argumentos a
“Escola de Preservação de Chagas Doria” seria um benefício para a cidade. Em relação
à organização da escola, O Correio descreve

Escola de Preservação de Chagas Doria

Oportunamente falaremos da organização da Escola de Preservação de
Chagas Doria, a qual constituirá, dentro em breve, um notável
melhoramento para São João del-Rei. Por hoje nos limitamos a
publicar aqui alguns dos artigos do Regulamento da Assistência e
Proteção à Infância Desvalida, pelo qual se regerá a dita Escola,
artigos estes que julgamos de grande interesse para o público em geral
e particularmente para os que desejam conhecer os fins e organização
da bela e útil instituição que ficaremos a dever ao governo do
benemérito Presidente Antonio Carlos. São os seguintes artigos a que
aludimos acima: Art.104 serão admitidos órfãos desvalidos, meninos
desassistidos e cujos progenitores tenham sido privados do pátrio
poder ou cujos pais, pela satisfação, não possam curar da educação
dos filhos. Art.105. A internação se fará: I Mediante guia do juiz
competente, si o menor se achar recolhido ao Abrigo de menores; II
Mediante requerimento do pai, tutor, progenitor ou pessoa sob cuja
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guarda se ache instruído com os seguintes documentos; a) certidão da
cidade ou documento equivalente, provando ter o candidato mais de 8
anos e menos de 18 anos; b) autorização do juiz competente para
internação, com declaração expressa de ser o educando desprovido de
recursos; c) Certidão de vacina e atestado medico de não sofrer o
mesmo de moléstia infecto contagiosa, nem padecer de deficiência
orgânica que o impossibilite do serviço do campo ou dos trabalhos da
oficina; Art.107 Não serão recebidos menores pervertidos ou
delinquentes, aos quais são reservadas escolas de outro gênero, em
que a disciplina seja mais adequada à índole de cada um. Art.112 Não
haverá férias para os alunos, com o direito de se ausentarem do
estabelecimento. Art. 113 Quando o aluno atingir a idade de 18 anos e
si já houver completado a sua educação, o diretor comunicará o fato às
autoridades competentes, afim de que se proveja a sua colocação em
estabelecimento que ofereça todas as garantias, desligando-o da
escola, sob condição. Art.124 A educação profissional consistirá no
ensino da agricultura e de um oficio, sendo aquele obrigatório e este
facultativo. Art. 125 O ensino de um oficio será ministrado de acordo
com a escolha e vocação por ele manifestada. Art. 136 O diretor e
chefes de pavilhão terão direito a um mês de férias no ano, gozando
delas o diretor por autorização do secretário da Segurança e
Assistência Pública e os chefes de pavilhão pela do diretor. Art. 138
Ao educando que se retirar da escola , depois de concluída a educação
e sem nota alguma que o desabone, concederá o Estado o máximo de
favores atribuídos a colonos estrangeiros que queiram se fixar no solo
mineiro (O CORREIO, sexta-feira, 17 de maio de 1929, ano III, num.
139).

Considerando a Escola de Preservação de Chagas Doria como melhoria para o
ensino em São João del-Rei e um investimento para a educação aos menores
abandonados, o jornal publicou trechos do Regulamento da Assistência e Proteção á
Infância Desvalida, referindo-se aos “artigos estes que julgamos de grande interesse
para o público em geral e particularmente para os que desejam conhecer os fins e
organização da bela e útil instituição”.
O desafio, no entanto, era a situação das escolas da cidade em áreas isoladas.
Como se observa na seguinte matéria do periódico, destacando a Escola Mista do
Senhor dos Montes.

Com o Senhor Inspetor da instrução

Estamos pedindo a Deus que na comitiva do Senhor Presidente
Antonio Carlos venha a esta cidade o distinto Inspetor da Instrução em
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nosso Estado. Teremos assim a honra da visita do culto e operoso
jovem que surpreende aquela importante repartição pública, dando-lhe
um brilho pouco comum. Isso não será pouco. Outro motivo, porém,
temos ainda para expressarmos esse nosso desejo. É que certamente o
Dr. Mario Casassanta visitará uma a uma as nossas escolas e poderá
conhecer de visu as necessidades delas. Desde já achamos a sua
atenção para a Escola Mista do Senhor dos Montes. É uma das mais
frequentadas da cidade, e a julgar por um termo de visita que lá deixou
o professor Lara Resende quando foi Inspetor Escolar às autoridades
escolares devem causar boa impressão aquela escola, cuja pequena e
boa ordem lhe merecem elogios pois bem, a rica mobília daquela casa
de ensino, se compõe de algumas tábuas apoiadas em meia dúzias de
tijolos soltos..... Ali se senta a meninada - coitadinhos... Para receber
diariamente a bela ração de alimento espiritual de que tanto precisa...
o quadro negro tem ali pouco mais-si-mais-de meio metro quadrado!...
E assim por diante: já no termo de visita a que aludimos, o Inspetor
Escolar de então salientava grandes necessidades da escola. E a
operosa professora que lá trabalha tem feito o possível por obter que
mais necessita; mas debalde. Preza a Deus que as nossas escolas
isoladas também lucrem alguma coisa com a honrosa visita dos
ilustres secretários da Instrução e Inspetor da Instrução Pública os
quais esperamos em companhia do preclaro Presidente de Minas!
Começamos então por dar parabéns a Escola do poético e salubre
Senhor dos Montes! (O CORREIO, quarta-feira, 22 de maio de 1929,
ano III, num.140).

A situação da Escola do Senhor dos Montes parecia preocupar o professor Lara
Resende, pois não havia mobiliário adequado nas salas de aula, que “se compõe de
algumas tábuas apoiadas em meia dúzia de tijolos soltos... Ali se senta a meninadacoitadinhos...”. Ele ainda aponta o esforço da professora ao sublinhar que “a operosa
professora que lá trabalha tem feito o possível por obter que mais necessita; mas
debalde”, pois há necessidades fundamentais para o funcionamento da escola que
necessitava do apoio dos governantes. A escola depositava as suas esperanças na
aguardada visita do Presidente do Estado: “Informa-nos, de fonte oficial, que está
definitivamente marcada para o dia 17 do corrente a visita a esta cidade do preclaro
Presidente Antonio Carlos e seus ilustres auxiliares de governo” (O Correio,
07/05/1929).16
Na seguinte edição especial, rica em detalhes, principalmente, das escolas da
cidade “Sob a direção literária de Lafayette Correia de Araújo”, O Correio, em 18 de
junho de 1929, homenageia Antonio Carlos e seus secretários: “a todos os ilustres
visitantes às saudações do povo de São João del-Rei, e com elas em particular, as do O
16

Nesta edição ocorreu um erro de impressão referente à data.
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Correio”. E faz comentários sobre cada uma das escolas da cidade. Sobre o Ginásio
Municipal Santo Antônio, ressalta que, “Além de excelente material escolar, possui o
ginásio um magnífico gabinete de física e química, um museu riquíssimo de história
natural, como não será fácil encontrar igual em estabelecimentos congêneres”. Em
relação ao Instituto Padre Machado, o jornal comenta que “Si pelas notas pode avaliar
se adiantamento ou eficiência de preparo, as que nos estão diante dos olhos dão bom
testemunho dos alunos do instituto”. Elogia o Colégio Nossa Senhora das Dores:
“Fundado a 6 de janeiro de 1898, vem o Colégio N. S. das Dores há mais de 30 anos,
contribuindo com esplêndido contingente para o progresso do Brasil”. Quanto ao Asylo
Maria Teresa, afirma que “Tão humanitária instituição que tantos benefícios há feito às
órfãs pobres deste município, está também confiado aos carinhos maternos das irmãs de
S. Vicente”. E sobre a Escola de Preservação para menores abandonados, comenta que
“Entre os melhoramentos com que se deve regozijar está cidade, está agora, em posição
de grande destaque”.
Na sequência dessa publicação, o impresso destaca: “Instrução Pública Primária
estadual em São João del-Rei, em 1929-4279 alunos grupos e escolas (sic)”, cujos
nomes das escolas da cidade, seus professores, estagiárias, serventes, diretores; número
de matriculas de alunos e turnos de funcionamentos estão distribuídos em duas páginas
dessa edição do periódico. Destacam-se as fotos das diretoras e do diretor, bem como
dos prédios dos três grupos escolares da cidade e, na página seguinte, a foto da diretora
do Curso Anexo e também do prédio, e, abaixo na página, a Escola de Preservação.
Constam na seguinte lista as escolas da cidade: Grupo Escolar João dos Santos, Grupo
Escolar D. Maria Teresa, Grupo Aureliano Pimentel, Curso Anexo à Escola Normal,
Escola Urbana do Barro, Escola Mista da Várzea do Marçal, Escola Urbana do Senhor
Dos Montes, Escola Masculina do Matozinhos, Escola Mista de Matozinhos, 1ª Escola
anexa ao 11º Regimento, 2ª Escola anexa ao 11º Regimento, Escola Rural Mista de
Recondengo, Escola Rural Mista de Casa da Pedra, Escola noturna Urbana masculina.
Escolas situadas nos distritos: Rio das Mortes (sede), mais duas escolas mistas; Escola
Rural mista de Goiabeiras; Distrito de Cajurú (sede), mais duas escolas mistas; Distrito
de S. Francisco do Onça (sede) Escola Mista; Escola Rural Mista de Montevidio;
Nazareth (sede), 1ª Escola Masculina, mais duas escolas mistas; Escola Mista de
Caquende (Rural); Distrito de Caburú (sede) Escola Mista; Escola de Caxambú (Rural
Mista); Escola Mista de Brumadinho (Rural); Escola Mista Rural da Colonia José
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Theodoro; Conceição da Barra (sede), mais duas escolas mistas; Escola Mista Rural de
Manoel Ignacio, Escola Rural Mista de João Pinheiro; Ibitutinga (sede), mais três
escolas mistas; Escola Mista de Restinga (rural); Escola Mista de Ramos (rural); Escola
Mista da Prainha (rural); Victoria (sede) Escola Mista; e, por fim, a Escola Mista do
Vallo (rural).
Como se vê, mais uma vez O Correio descreve a inauguração do 3º grupo
Escolar de São João del-Rei.

Grupo Escolar Aureliano Pimentel

Às 16 horas do dia 19, com a presença do presidente Antonio Carlos e
comitiva e grande número de pessoas da nossa melhor sociedade,
realizou-se a inauguração do 3º Grupo Escolar desta cidade [...] O
presidente Antonio Carlos declarou, então, inaugurado o novo
estabelecimento de ensino, fazendo ler, pelo seu ajudante de ordens,
Cel. Oscar Paschoal, um decreto em que dava o nome de Grupo
Escolar Aureliano Pimentel à nova casa de instrução [...] (O
CORREIO, domingo, 30 de junho de 1929, ano III num.144).

Logo em seguida, aconteceu a inauguração da Escola de Preservação, comentada
pelo periódico:

[...] após a inauguração do Grupo Escolar Aureliano Pimentel, o
presidente Antonio Carlos seguido de sua comitiva e de grande
número de pessoas, encaminhou-se para o aprazível subúrbio de
Matozinhos, a fim de inaugurar ali, a Escola de Preservação [...] A
seguir, foi feita uma visita a todo o estabelecimento que passou a
chamar: Escola de Preservação Padre João Sacramento (O CORREIO,
domingo, 07 de julho de 1929, ano III, num.145).

Assim, é possível verificar nas matérias de O Correio vários indícios da
Reforma do Ensino em São João del-Rei. Verifica-se nas inaugurações dos Grupos
Escolares o entusiasmo com a construção e funcionamento dessas instituições de
ensino. Porém, dificuldades existiam, como se pode observar na seguinte nota sobre o
pagamento atrasado dos professores do Grupo Escolar João dos Santos.
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Com vistas ao Secretário do Interior

Urge que o Senhor Secretário do Interior chame a atenção do Senhor
Coletor Estadual desta cidade, a fim de que, como é de direito, não
mais desconsidere as professoras do Grupo Escolar João dos Santos, e
dos distritos, retardando, assim, o pagamento de seus parcos
honorários ganhos tão honesta e dignamente em prol de uma causa tão
pura e elevada qual a do magistério! É mesmo admirável que esse
ilustre serventuário venha espezinhando e tenha tão má vontade para
com o professorado daquele Grupo. Porque será? Esperamos que as
providencias possam ser imediatamente tomadas! (O CORREIO,
domingo, 14 de julho de 1929, ano III, num.146).

Vale evidenciar também a seguinte matéria, que, ao versar sobre a inauguração
da Inspetoria Escolar em São João del-Rei, demonstrava a ligação entre a saúde e
educação.

Inauguração da Inspetoria de Higiene Escolar de S. João del-Rei

Em o dia 15 ultimo à rua Marechal Bittencourt n.42 foi solenemente
inaugurada a Inspetoria de Higiene Escolar de São João del-Rei. Ao
ato inaugural, além dos Drs. Raul Magalhães e J. Castilho Junior,
respectivamente, diretor de Higiene do Estado e Inspetor de Higiene
Escolar Estadual, compareceram o presidente e o vice-presidente da
Câmara Municipal, autoridades locais, médicos, farmacêuticos, e
inúmeras pessoas grandes [...] O discurso proferido pelo Dr. J. Martins
Ferreira: Exmo. Sr. Dr. Diretor de Higiene do Estado. Exmo. Sr. Dr.
Inspetor de Inspeção de higiene Escolar Estadual. Exmo. Sr. Dr.
Presidente da Câmara. Digníssimas Autoridades. Meus caros colegas.
Minhas Senhoras. Meus Senhores. Não serei eu quem vos dirá do
valor da higiene escolar, porque somente ouvireis redundâncias que
embaciaram o brilho adamantino daqueles que falaram e escreveram
brilhante e eficazmente sobre a importância da inspetoria medicodentaria escolar. Peço-vos licença, para tão somente, em torno de
axioma de Walter Pyle, tirar algumas ilações oportunas para o
momento. W, Pyle afirma: pode-se tonar obrigatória a higiene pública,
mas, a higiene individual e doméstica é uma questão de ensinamento.
É claro e logico que, a higiene individual e doméstica são os
jornadores da higiene individual como fator primordial da
coletividade. Estando se de acordo com a afirmação de W. Pyle, sabese que, a higiene pessoal é uma simples e mera questão de ensino, o
qual, como muito bem resolveram os modernos higienistas, se deve
começar pelas crianças dos grupos Escolares. Porque? 1)Porque, o
cérebro das crianças - está mais apto para transformar pelo uso diário
e constante estas noções de higiene em hábito inconstante que nunca
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mais esquecerão. 2) Porque, estas crianças, uma vez obtidos esses
hábitos de higiene adquirirão e usufruirão para si mesmas os meios de
evitarem muitas moléstias graves e de transmitirem-nas aos seus
colegas num meio de maior contágio, como seja, a aglomeração de
muitas pessoas num mesmo espaço delimitado. 3) Porque, este
método de habituar as crianças aos modos de higiene está de acordo
com a sua natureza, que nada faz aos saltos e sequer nos animais.
Logo depois de germinados ou nascidos os vai orientando, corrigindo
e adaptando continuamente para a vida entre seus congêneres. 4)
Porque, a idade dos Grupos Escolares, dos 6 aos 13 anos , é a que
mais necessidade vem destes hábitos de higiene e que mais usufruirá
as lições e os benefícios, porque, este período dos 6 aos 13 anos de
idade, corresponde ao 3º período de desenvolvimento de Strumpt, que
representa igualmente o interesse subjetivo e o interesse especializado
de que fala Nagy, que começa a consciência do papel social e da
personalidade no dizer de Mery e Genovier e que é neste período para
a luta da vida que a criança deve possuir um capital considerável
como afirma Th. Merill. [...] (O CORREIO, domingo ,03 de novembro
de 1929, ano IV, 162).

A inauguração da Inspetoria Escolar em São João del-Rei tinha como objetivo
atender as crianças em idade escolar. O discurso do chefe do Dispensário das doenças
venéreas da cidade, Dr. J. Martins Ferreira, aponta para “o brilho adamantino daqueles
que falaram e escreveram brilhante e eficazmente sobre a importância da inspetoria
medico-dentaria escolar”.
Rocha (2003), ao tratar do Instituto de Hygiene de São Paulo no período de 1918
a 1925, demonstra os objetivos da instituição em aumentar as pesquisas e formar
especialistas em saúde pública, que abrangia desde médicos e enfermeiros a outros tipos
de funcionários para agir nos serviços de higiene e saúde pública. Assim,

Visando a atingir a aquisição de hábitos e desenvolver a capacidade de
compreensão e adaptação, a educação sanitária deveria ancorar-se em
vários elementos concretos, dentre os quais se destaca um conjunto de
práticas que deveriam instituir-se no cotidiano da escola, conformando
os corpos e as mentes dos alunos (ROCHA, 2003, p. 47)

Em São João del-Rei, a Inspetoria de Higiene Escolar funcionava da seguinte
forma, conforme a tabela apresentada na edição do O Correio de 05 de janeiro de 1930:
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Tabela 1: Estatística geral de 17 de setembro a 31 dezembro do ano 1929 (Inspetoria de
Higiene Escolar)

Médicos e enfermeiras

T
Total

Fichas completas

1
272

Fichas incompletas

1
52

Inspeções individuais

5
8

Tratamento urgente

0
7

Exclusão por doenças
contagiosas

2
6

Prescrições médicas

2
5

Aviso aos pais

3
15

Medicação contra verminoses

1
32

Enviado ao dispensário

8
5

Atestado e exames

1
0

Curativos

1
0

Pequenas operações

0
3

Inspeções de classe

0
8

Inspeções dos grupos

0
3

Palestras as enfermeiras

3
0

Conferência nos grupos

0
1

Horas de Trabalho

8
25

Serviço dos olhos

T
Total

Fichas

1
8

Receitas

2

76

0
Verificação de óculos

0
2

Correções ópticas

0
3

Curativos

1
2

Segundos exames

0
3

Serviço de nariz, garganta e
ouvidos.

T
Total

Fichas

5
8

Curativos

7
2

Receitas

2
2

Serviço dentário

T
Total

Consultas

1
774

Extrações

3
08

Curativos

3
746

Remoção de tártaro

7
8

Abertura de abscesso

0
8

Obturações

7
76

Matrículas

7
46

Altas

1
02

Horas de trabalho

3
36

(O CORREIO, domingo 05 de janeiro de 1929, ano IV, num.171).

A tabela do atendimento da Inspetoria de Higiene Escolar de São João del-Rei
procurou demonstrar a demanda em seus três primeiros meses de funcionamento na
cidade, onde houve um grande número de atendimentos. Possivelmente, a Inspetoria
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assumiu um papel de educar os alunos e também os professores no sentido de cuidados
higiênicos e também de evitar os males, como, exemplos “doenças contagiosas”, “as
verminoses”, através de palestras e as inspeções.
O ensino na cidade de São João del-Rei foi seguindo os traços da Reforma,
como, por exemplo, escolas instaladas, construções de prédios, contratação de
professores e a instalação da Inspetoria de Higiene Escolar.
No geral, no Estado de Minas Gerais, a educação era a preocupação do governo
no período. O Correio procurou divulgar as ações educacionais durante o governo do
Presidente Antonio Carlos.

Mensagem Presidencial

A mensagem apresentada pelo presidente do Estado, Dr. Antonio
Carlos, ao congresso Mineiro, no dia 4 do corrente, é um documento
longo e de alto valor, qualquer que seja a face por que encaremos. A
mensagem dedica extenso e minucioso capítulo à educação pública
para a qual o Sr. Antonio Carlos, como escreve, convergiu toda a sua
atenção, fazendo dela preocupação dominante do seu governo,
convencido, como está, de que a solução de todos os grandes
problemas depende diretamente da educação das massas. É assim que,
fazendo um confronto entre o que existia em 1926 e o que existe hoje,
mostra que foram criadas 19 escolas normais oficiais, quando apenas
existiam duas, e que foi aumentada de 11 o número de escolas oficiais
e equiparadas, havendo, portanto, atualmente, 66. Naquele ano
funcionavam no Estado 206 grupos; entre urbanos e distritais, com
1708 classes, o numero deles hoje é de 265, com perto de 3000
classes. Havia 214 escolas urbanas, 991 distritais, 706 rurais, 39
noturnas, 32 ambulantes e 13 infantis, ha hoje 578 urbanas, 1428
distritais e 3656 rurais. Do exposto se vê que, no governo do Sr.
Antonio Carlos, foram criadas e instaladas 3662 escolas primárias,
numero assaz eloquente e que demonstra o grande desenvolvimento
operado neste importante departamento de administração pública.
Além dos grupos escolares referidos, o Sr. Antonio Carlos fundou e
instalou quatro ginásios, instituiu uma Escola de Aperfeiçoamento e
adotou acertadas e salutares medidas de ensino educativo (O
CORREIO, sábado, 16 de agosto de 1930, ano IV, num. 203).

Afinal, durante esse período várias foram as ações no Estado e, em especial, na
cidade de São João del-Rei, onde a educação e o ensino seguiram as medidas dispostas
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no Regulamento do Ensino. Os eventos festivos nas escolas chamavam atenção para os
problemas educacionais.
2.2. Os eventos nas escolas da cidade de São João del-Rei.

As festas escolares tinham a intenção de chamar atenção da sociedade para
participar das atividades da escola, como os auditórios, as formaturas e os festivais.
Esses eventos realizados pela escola se voltavam para o “combate” ao analfabetismo e
também para uma educação direcionada para os princípios morais e cívicos. Esses
princípios orientavam para a preservação da família, para o convívio em sociedade e
também para o respeito à pátria, visando o progresso do país. Além disso, eles também
ocorriam para beneficiar o funcionamento da escola e ajudar na manutenção dos alunos
pobres.
Os acontecimentos eram realizados, geralmente, em ambientes públicos e
privados como na própria escola, no Teatro Municipal, em clubes, em praças e nas ruas.
Na seguinte matéria, o periódico destaca o espetáculo realizando no Teatro Municipal
em auxilio ao Grupo Escolar João dos Santos.

O Festival de arte no dia 8 deste, em beneficio da caixa escolar do
Grupo João dos Santos

Realizou-se, no sábado passado, 8 deste, no Teatro Municipal, o
festival artístico, por nós anunciado, em beneficio da Caixa Escolar do
Grupo João dos Santos. Teve boa concorrência o espetáculo. A festa
foi uma reedição, na estrutura e nos números principais, da que, faz
pouco tempo, foi promovida pelas senhoras de caridade. Além do
mais, coincidiu, - essa do dia 8, - com a estreia do Circo Wheeler.
Tendo obtido a primeira representação uma plateia absurdamente
cheia, parecendo não sobrar mais gente para uma repetição, as
promotoras do festival estão satisfeitas com o resultado obtido. No
nosso modo de ver, a festa do dia 8, não sendo de tanta sensaçãonaturalmente, como a precedente, agradou mais ou menos, apresentou
maior perfeição. [...] Coisa aliás explicável pela maior segurança e
domínio da cena, conquistados pelos elementos da improvisada trupe,
composta de gentis moças e distintos rapazes de nosso melhor meio
social. Alguns números foram bisados, como a Dança da boneca, da
senhorinha Heloisa Pimentel e Who, cantando pela Senhorinha Loló
Carvalho, com muita graça. Foi também exigido segunda vez o Alma
de Dios, coro de moças e rapazes, solo da senhorinha Margarida
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Pimentel. Igualmente o minueto foi repetido. Lourenço de Oliveira foi
censurado por ter recitado sua poesia ao som da música (piano, violino
e flauta). Para brilhantismo e concorrência desta festa, trabalharam as
professoras do grupo João dos Santos, sob a digna direção do
estabelecimento. Cumpre salientar, entretanto, a diligência e esforço
maior que desempenhou a professora e senhorita Helena Rio Grande,
que tomou a si a maior atividade da organização. Um concurso novo,
neste festival, foi a da pianista, Mercês Bini, que muito agradou e que
já se revela admirável, criança como é, tocando com tanta perfeição.
E, estando no assunto, não é justo esquecermos outros nomes que pela
iniciativa e contribuição artística, são visivelmente destacáveis, na
nova “trupe” teatral são-joanense. Referíamo-nos, além da senhorita
Helena Rio Grande, às senhorinhas Aura Monteiro, Josephina
Carvalho e Margarida Pimentel. Tanto na última festa, dia 8, como na
da estreia. A senhorinha Aura Monteiro, pianista exímia, diplomada,
professora conhecida em nosso meio, não é alias a primeira, nem rara
vez, que contribui prestigiosamente com a sua arte para organizações
de festas deste gênero. Num elogio ao incentivo artístico, em São João
del-Rei, o seu nome por justiça, figura entre os primeiros. A
senhorinha Josephina Carvalho, sobressaiu, entre outras, pela
prestância, pela diligência nas organizações, pela iniciativa, pela
atividade, guiada sempre por um fino gosto e muito tato. Ao lado de
Helena Rio Grande, Aura Monteiro e Josephina Carvalho, queremos
frisar ainda o nome de Margarida Pimentel pela contribuição artística,
para a festa. Porque a senhorinha Margarida Pimentel é uma artista de
escola, dona de uma voz vem educada e suave, aliada a um domínio
dos jogos de cena, que a destacam naturalmente, bem se percebendo
que não é uma diletante improvisada. Não havemos de deixar sem
parabéns, além das outras senhorinhas que concorreram para a beleza
dos dois festivais levados à cena pelo distinto grupo, não havemos de
deixar sem parabéns aos rapazes, aos seis rapazes que, por seu lado,
procuraram juntar os foros de capacidades artística de sua classe.
Esteve muito boa a festa, como esteve ótima e sensacional a primeira
delas. Só desejamos e só podemos desejar é que, de vez em quando, os
elegantes e gentis elementos de nossa “jeunesse dorée”, como uma
desta vez, se congreguem para uma variação de arte, na monotonia de
nossa vida de interior (O CORREIO, quarta-feira, 05 de outubro de
1927, ano II, num. 56).

A Caixa Escolar era um dispositivo destinado a auxiliar os alunos pobres a
permanecerem na escola. Nas festas realizadas pelas Senhoras de Caridade, elas
arrecadavam fundos para as escolas. Dessa maneira, os eventos culturais como o teatro,
a música, e também a dança eram sempre de cunho educativo. Nota-se também que,
pelo menos nas palavras do jornal, há um envolvimento da sociedade burguesa, que se
utilizava dos bons modos religiosos, sociais, pretendendo incentivar a população não só
a colaborar financeiramente na edificação da escolaridade como a participar ativamente
das ações em prol da educação. O Governo apoiava essas iniciativas sociais:
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Pode-se inferir que o Governo de Minas, ao regulamentar a atuação
das Associações complementares e auxiliares da escola para assistir os
alunos pobres, visava impedir que esses alunos se tornassem um
perigo para o patrimônio biológico do Estado, devido ao grande
número de carências dos pobres em relação a: educação, bons hábitos
de higiene, asseio, moral e civilidade, bem como à carência material
que talvez fosse a maior responsável por todas as outras. Desse modo,
a educação e a assistência seriam os meios pelos quais o Governo
tentaria moldar esses indivíduos, sujeitando-os aos procedimentos
escolares julgados necessários para que eles fossem produzidos de
acordo com a lógica liberal do Estado (CARVALHO, 2012, p.135).

Além da Caixa Escolar, havia também as comemorações de datas de relevância
nacional. Uma dessas datas seria o dia 15 de outubro, quando se comemorou o primeiro
centenário dos cursos primários do Brasil. Em São João del-Rei os alunos foram
levados ao centro da cidade, onde se organizaram enfileirados e participaram de
diferentes eventos. Essa comemoração teve o intuito de levar os alunos ao convívio do
meio social e assim despertar o interesse não só dos alunos, mas também da população
em relação aos valores patrióticos. O Correio destaca:

Primeiro centenário da Instituição dos cursos primários do Brasil
Como se comemorou sua passagem em S. João del-Rei

O dia 15 deste marcou a passagem do 1º centenário da fundação dos
cursos primários, no Brasil. Por toda parte se fizeram especiais
comemorações a tão importante acontecimento. São João del-Rei o
viu brilhantemente celebrado, pelos seus grupos e escolas públicas. As
oito e pouco da manhã, os alunos do Grupo João dos Santos
enfileirados, em uniforme, estavam na Avenida Rui Barbosa,
acompanhados de suas professoras. Dentro em pouco chegavam os do
Grupo Maria Teresa. Uma comissão do primeiro levando o próprio
estandarte foi receber a entrada da Avenida, o pessoal do segundo, que
trazia a bandeira nacional. Pelos alunos do grupo João dos Santos,
ainda foi cantado o Hino à Bandeira. Incorporaram-se também os
alunos do Liceu de Artes e Oficio e os da escola de Senhor dos
Montes, formando um total aproximado de duas mil crianças,
enchendo admiravelmente a via pública. Animava o movimento a
banda do 11ºR. L. Concentraram-se todas aquelas crianças em torno
do coreto no jardim da Avenida. Grande era o número da assistência
em volta, pela rua a fora. Do coreto, varias autoridades, convidadas
pelo Sr. Inspetor Escolar, prof. Lara Resende, assistiram a cerimonia.
Cantaram os alunos do Grupo João dos Santos, outra vez, o Hino à
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Bandeira, que estão fora hasteada, no coreto. Acompanhou-os a banda
do regimento. Em seguida uma saudação ao pavilhão nacional foi feita
por uma aluna de cada um dos grupos. Mais um canto escolar pelos
alunos do grupo Maria Teresa e mais o Hino Nacional pelo grupo João
dos Santos, com acompanhamento da banda e ficou terminada a festa
com um desfile da criançada, pela Av. Hermilio Alves, de volta aos
seus grupos e escolas. Foi uma comemoração simples, mais simpática.
Só o espetáculo que era a Avenida da Ruy Barbosa regurgitando de
meninos de ambos os sexos era suficientemente para encantar. D.
Helvecio chamou São João del-Rei “a cidade das crianças”. E com
razão. Aquela concentração da infância escolar, no dia 15 fez nos
pensar na justeza da classificação do ilustre prelado marianense (O
CORREIO, quarta-feira, 19 de outubro de 1927, ano II, num.58).

Nesse sentido, a comemoração atraía a atenção da população para os fatos e
eventos escolares, “grande era o número da assistência em volta, pela rua a fora”, que
acompanhavam a movimentação dos alunos, sendo “uma comemoração simples, mais
simpática” de destaque na cidade.
Uma das formas das escolas de São João del-Rei levarem a população a
conhecer o seu espaço escolar era convidar a sociedade para observar a exposição dos
trabalhos manuais das crianças. Na seguinte matéria fica evidente essa chamada:

Exposição de trabalhos escolares

Tivemos a ocasião de visitar, nos grupos “João dos Santos” e “Maria
Teresa”, as exposições de trabalhos manuais dos referidos
estabelecimentos. Se o grupo João dos Santos não teme confronto com
estabelecimentos congêneres de outros pontos do estado, tal é a sua
organização de ensino, também pela bela exposição dos trabalhos
manuais fica patente a qualquer visitante o esforço que naquele
estabelecimento se emprega, no sentido de dotar as crianças desta
habilidade manual, tão útil mais tarde na vida prática; e pela qual,
muitas se desenvolvem aptidões que vão influenciar sobre a vocação
de muitas. Ficamos admirados, ao examinarmos, na sala da exposição,
trabalhos que acusavam já uma dose não muito comum de perícia,
dado serem trabalhos de meninos escolares primários. Trabalhos em
almofadas, bordados a linha e a bico de pena, trabalhos de papel,
armações, pequenas modelagens, de tudo vimos, nas exposições dos
dois grupos. O que dizemos do grupo “João dos Santos” quanto aos
trabalhos manuais, como significadores de um índice de esforço digno
de ser louvado, podemos igualmente dizer do grupo Maria Teresa. O
entrar-se no edifício deste último, tem-se uma má impressão, pelo seu
aspecto nada apropriado a um grupo escolar. Sobretudo quando a
gente saiu do primeiro deles, onde visitamos a exposição num salão
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amplo, denotador de conforto, é de mau efeito passar-se ao segundo,
após galgar umas escadas velhas, fomos encontrar os trabalhos
expostos numa sala do mesmo tom. Achamos ser necessária uma
providência a respeito do segundo grupo da cidade. O edifício para o
caso, unicamente um valor possui: a municipalidade recebeu-o da
extraordinária generosidade de um homem que ainda há pouco
desapareceu barbaramente em São Paulo. Mas adaptação a
funcionamento escolar não possui nenhuma, tendo, naturalmente,
vários inconvenientes para um grupo. Vamos fazer abstração,
entretanto, disso que não vem ao de que tratamos. Falávamos que a
exposição do grupo “Maria Teresa” apresentava também muitos bons
trabalhos. Em menor número, porém de igualmente muito boa
perfeição: almofadas, trabalhos em papel, tapetes bordados de fibra de
piteira, etc. Alguém que nos convidou para visitar essas exposições e
nos recomendou para que fizéssemos sobre elas uma boa notícia, tinha
razão. Mereciam de fato, uma melhor publicidade e conhecimento. As
diretoras do serviço de trabalhos manuais de cada um dos dois grupos
os cumprimentos: a dona Alzira Mello, do grupo “João dos Santos” e
a dona Alice Alves, do grupo “Maria Teresa” (O CORREIO, quartafeira, 23 de novembro de 1927, ano II, Num. 63).

É interessante observar nessas exposições o cuidado com os materiais
produzidos artesanalmente na mostra dos dois grupos escolares, João dos Santos e
Maria Teresa. Segundo a matéria, enquanto o primeiro aparentava possuir uma estrutura
física adequada ao funcionamento escolar, o segundo, por sua vez, era descrito assim
pelo jornalista: “[a] adaptação a funcionamento escolar não possui nenhuma, tendo,
naturalmente, vários inconvenientes para um grupo”.
Nesse mesmo Grupo Maria Teresa, algum tempo depois, foi realizado um
auditório com os alunos. Eles apresentaram pequenas peças teatrais de ensinamentos
relacionados a modos de vida em situações do cotidiano. O jornal assim noticiou:

Auditório

No grupo Maria Teresa houve, a 19 deste, um auditório que obedeceu
ao seguinte programa: Fé, Esperança e Caridade pela aluna do 4º ano
Amélia de Castro, Sinceridade, pelos alunos Maria José Guimarães e
Wilson Ramos; Nomes próprios, impróprios pelo aluno do 4º ano
Joffre de Assis; O perfil do Marechal Deodoro, pela aluna do 4º ano
Marina P. Lima; O galo e a águia, pela aluna do 4º ano Yvone Faleiro;
as partes de um discurso, pela aluna do 4º ano Zizi Silva, Etiqueta,
(dialogo) pelas alunas Maria José e Yvone; Quando eu for grande,
pelo aluno do 4º ano José Lopes; O espelho pela aluna do 4º ano,
Maria José Soares; O semeador, pelo aluno do 3º ano Antonio Lobato;
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um epigrama, pelo aluno Nattiere Moreira Leite; Os sentidos, pelo
aluno do 3º ano Moacyr Ribeiro; O menino desobediente, pelos
alunos Moacyr, Hélio e Corina; Aproveitar o tempo, pela aluna Diva
Souza; Boas e más companhias, pela aluna Lyres Ribeiro; O
pequenino, pela aluna Diva Souza; Sou brasileira, pela aluna do 1º ano
Diva Guadalupe Montezuma; Nunca mais, pela aluna do 1º ano, Elza
Gomes; Problemas da vida, pelos alunos do 1º ano Celio Freitas e Elza
Gomes; Independência ou morte, pela aluna do 1º ano, Hilda
Rodrigues; Esmola ao pobre, pela aluna do 1º ano Elzy de Assis (O
CORREIO, quarta-feira, 21 de novembro de 1928, ano III, num.114).

O auditório realizado nas escolas era um ambiente de atividades musicais,
teatrais e de palestras. Esses espaços também atendiam outros interesses políticos,
econômicos e sociais. Conforme Carvalho aponta que,

Aparentemente, o espaço destinado às atividades do Auditório teria
variadas finalidades, dentre elas a de conformar as pessoas quanto ao
modo de vida que deveriam seguir por meio das palestras de higiene e,
ainda, abrir as portas da escola para possíveis assuntos de interesses
econômicos, campanhas e propagandas políticas (CARVALHO, 2012,
p.137).

Em 1929 a cidade de São João del-Rei passou a contar com a Associação de
Escoteirismo, medida importante contida no Regulamento do Ensino, mas não
obrigatória. Apesar de ser facultativa, estava atrelada aos princípios morais, cívicos e
religiosos. Na seguinte nota, O Correio divulgou:

Associação dos Escoteiros de São João del-Rei
Domingo último foi fundada nesta cidade uma Associação de
Escoteiros – essa bela instituição que tão grandes serviços presta à
juventude, preparando-os para servir à família, à Pátria, e à
humanidade e ensinando-lhes, além de muitas outras causas boas a
amar a Deus e a obedecer aos seus superiores, incutindo-lhes ainda o
espírito da fraternidade humana. A reunião para a fundação da
Associação dos Escoteiros desta cidade se realizou às 13 horas, no
Teatro Municipal, que achava repleto e que foi gentilmente cedido
pela empresa arrendatária. [...] Foi então dada a palavra ao Dr. Almir
Sousa, diretor do 3º Grupo Escolar local que elogiando a instituição
escoteira, mostrando ser ela imensamente útil e analisando-a como
instituição complementar da escola, última e vigente reforma do
ensino disse que felicitará e a São João del-Rei por poder agora
definitivamente organiza-la. [...] (O CORREIO¸ quarta-feira, 23 de
Janeiro de 1929, ano III, número 123).

84

Percebe-se ao longo dos trechos do jornal um significado religioso nas
festividades escolares, além, evidentemente, de uma “educação moral”. A seguinte nota
do jornal, em relação à primeira comunhão dos alunos da Escola de Preservação, é um
exemplo dessa religiosidade presente nesses eventos:

Escola de Menores “Padre Sacramento”

No dia 12, na capela do Senhor Bom de Jesus de Matosinhos,
realizou-se a 1ª comunhão dos alunos da Escola de Preservação de
Menores “Padre Sacramento”, sob a competente direção do Sr. dr.
Mario de Castro Cunha. A festiva missa foi celebrada pelo Reverendo
Frei Sabino Straphort que, de princípio, vem ministrando aos alunos, o
ensino do catecismo, com assiduidade, carinho e afeto paternal. O ato
revestiu-se de encantadora solenidade, pela ordem e respeito
guardados pelos alunos, em número 59, e teve o concurso de
magnifico coro de gentis senhoritas, com acompanhamento de
hardonium, o que concorreu para maior realce da devota festividade
(O CORREIO, quarta-feira, 17 de abril de 1929, ano III, num. 135).

As movimentações em benefício dos alunos pobres aconteciam em eventos
sociais em clubes da cidade, realizado por senhoras da sociedade local e também por
professoras e diretores das escolas.

Chá Holandês
A diretora e professoras do Grupo Escolar Maria Teresa estão
organizando uma festa de caridade em beneficio da Caixa Escolar
daquele estabelecimento para o dia 20 de abril, que se realizará nos
salões do Atletic Club. Contam, por isso, com o concurso de todos os
são-joanenses que se interessam pelo conforto dos pequenos escolares.
(O CORREIO, domingo, 06 de Abril de 1930, ano IV, num.184).

Um evento importante, relacionado aos princípios morais como a caridade e
visando o fortalecimento das relações entre as escolas da cidade e a aproximação dos
alunos com as autoridades locais, seria a socialização:
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Socialização da escola
Com objetivo de estreitar os laços de simpatia entre os
estabelecimentos de educação primária foi uma turma de 34 alunos do
3º ano do grupo dona Maria Teresa, ao grupo João dos Santos, em
visita de cortesia. Acompanharam-nos as professoras, D. Maria
Antonieta Mello e Silva e Judith Rodrigues e o professor R. Tavares,
assistente técnico do ensino. Era hora do recreio. Recebidos no pátio
central pela direta e professoras do grupo Joao dos Santos, em forma
dos alunos, tomou a palavra o assistente técnico que enalteceu a obra
social da escola, aconselhando as crianças a cultivarem com carinho, a
simpatia de seus colegas e de suas professoras, como um precioso
patrimônio social, adquirido nos bancos escolares. Os meninos
receberam cumprimentos da diretora e das professoras, pela gentiliza
do seu gesto. A menina do João dos Santos, Odette Mourão,
destacando-se da sua turma, foi abraçar a sua colega do Maria Teresa,
a menina Diva Guadalupe Montezuma, para que esta fosse intérprete
perante os colegas do respectivo grupo. O aluno dos João dos Santos,
Geraldo Rodarte, tendo igual procedimento, foi apertar a mão do
assistente técnico, para que interpretasse os sentimentos de gratidão do
seu grupo pela visita, que este recebia. Vivas ao grupo João dos
Santos pelos alunos visitantes, vivas ao grupo Maria Teresa, pelos
alunos do grupo João dos Santos, e a festinha terminou em meios de
palmas. Brevemente, será feita uma visita ao grupo Aureliano
Pimentel, dirigido pelo professor Antonio Avellar (O CORREIO,
sábado, 19 de julho de 1930, ano IV, num.199).

É valido lembrar que essa forma de contato entre os alunos e o corpo docente
das escolas aparentemente teve início no final de 1930. A visita era um gesto simbólico
de boas maneiras e de respeito entre as pessoas, sendo encerrada entre “vivas ao grupo
João dos Santos pelos alunos visitantes, vivas ao grupo Maria Teresa, pelos alunos do
grupo João dos Santos, e a festinha terminou em meios de palmas”.
As festas de formatura dos Grupos Escolares Maria Teresa e Aureliano Pimentel
foram realizadas em um espaço público, o Teatro Municipal, como se observa na
seguinte edição do O Correio:
Pelo ensino
Esplêndido e atraente o festival realizado no Teatro Municipal, no dia
07 do corrente, para a distribuição de diplomas aos alunos que
concluíram o curso nos grupos Maria Teresa e Aureliano Pimentel. Os
camarotes, a plateia, as galerias e as torrinhas daquela casa de
diversões não comportaram o elevado numero de pessoas que
compareceu. Às 13 horas, foi aberta sessão pelo delegado do
presidente da Câmara, o competente e operoso diretor do grupo
Aureliano Pimentel, Antonio Ribeiro de Avellar, que era ladeado dos
Srs. Drs. Pinto Coelho, Juiz de Direito e Almir de Sousa, Inspetor
Escolar; senhorinha Nair Starling em comissão do Secretário da
Educação, junto ao Colégio N. S. das Dores; as professoras: dona
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Idalina Horta, diretora do grupo Maria Teresa, Teresa d’Ângelo e
Francisca Lopes, senhorinhas Ângela Nascimentos e Maria José Lima
e o nosso diretor. A seguir, a inteligente aluna Maria de Lourdes Reis
fez, com muita graça e desembaraço, a saudação à Bandeira e após,
em vibrante oração, a grácil aluna Percilia de Farias, saudou o
paraninfo das duas turmas de alunos Dr. Almir de Sousa, que, então
com a palavra proferiu belo e entusiástico discurso, análogo ao ato,
sendo ao terminar, calorosamente aplaudido. Seguiu-se com a palavra
a aluna Maria José Bracarense, que agradeceu em seu nome e no de
suas colegas, ao Sr. Dr. Almir de Sousa. Dona Rafaela Benevuto,
elemento de incontestável realce do magistério são-joanense, entoou,
em linguagem primorosa, um hino de saudação à bravura e civismo do
soldado são-joanense, merecendo sua imaginosa oração vivos
aplausos. Em seguida falou em breve discursos, o nosso diretor, para
louvar a dedicação e a inteligência dos corpos docentes dos dois
grupos. O professor Ribeiro de Avelar, depois de agradecer a todos os
que concorreram, com a sua presença, para dar desusado realce ao ato,
pediu-lhes, sendo atendido, que se conservassem de pé, por um
minuto, em homenagem ao venerando e patriótico presidente do
Estado. A pujante banda do 11º R.I. executou com galhardia, o hino
nacional, pelos Drs. Pinto Coelho e Almir de Sousa, dos diplomas.
Encerrada a sessão, passou-se a segunda parte do programa, a parte
recreativa, que despertou no espírito da enorme assistência grata e
viva impressão, provocando vibrantes aplausos. (O CORREIO,
sábado, 13 de dezembro de 1930, ano V, num. 218).

Pode se verificar que as formaturas eram um acontecimento importante para a
cidade de São João del-Rei, e traziam também o interesse em divulgar os resultados
alcançados pela escolaridade no município para a população da cidade, levando, assim,
ao conhecimento de todos não só o número de alunos que se formaram, mas o modo
como ocorreu o evento. Com isso, afirmava-se a importância da escola naquele período.
Uma grande parte das professoras que atuaram nos grupos escolares de São João delRei eram de formação no Colégio Nossa Senhora das Dores. Segundo Arruda,

A formação recebida no Curso Normal do CNSD entremeava-se com
a educação recebida no lar. Sob influência dos padrões europeus, mais
particularmente da França, procedência das vicentinas, o ensino nesse
Colégio pautou-se na busca pela excelência (ARRUDA, 2011, p. 213).

É interessante tratar da formação Normal para as mulheres na cidade de São
João del-Rei e também sobre o Colégio Nossa Senhora das Dores, que se destacava nos
festejos e no ensino de formação católica. Desse modo, serão analisadas matérias de O
Correio que destacam os eventos no Colégio Nossa Senhora das Dores e algumas
medidas do Regulamento do Ensino que estavam circulando na cidade.
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2.3. A formação das professoras na cidade: em destaque o Colégio Nossa Senhora
das Dores

É importante lembrar também que a educação das mulheres na década de 1920
se direcionava em defesa da família e das boas virtudes. Já o Ensino Normal, profissão
que na época obtinha respeito e prestígio social, era um curso preparatório de excelência
e apropriado para as moças.
O trabalho de Maria Aparecida Arruda (2011) sobre o Colégio Nossa Senhora
das Dores apresenta ricos detalhes históricos da instituição e também da cidade de São
João del-Rei:

É nessa perspectiva que busco entender a constituição do Colégio
Nossa Senhora das Dores, de forma a pensar nas variações que esse
“modelo” escolar teria provocado (modificando e sendo modificado)
nos hábitos da população, bem como nas apropriações feitas pelas
vicentinas, com características culturais particulares. Analisar as
possibilidades de “aperfeiçoamento do indivíduo” pelas vias de um
“modelo” escolar católico significa atentar para as questões de
modernidade que envolvem os agentes sociais da cidade, cujo eixo de
sustentação se apoiava na condenação da modernidade em seu
conjunto (sociedade, economia, política e cultura) acompanhada, no
entanto, de uma sólida formação cristã, como chave principal do
projeto educativo (ARRUDA, 2011, p.78).

As informações referentes às matriculas das Normalistas eram anunciadas em O
Correio desta forma:

Edital Colégio Nossa Senhora das Dores
Equiparado a Escola Normal da Capital

A diretora deste colégio faz saber a todos os interessados que de 30 de
fevereiro a 28 do mesmo mês se achará aberta a matrícula das alunas
que desejarem frequentar o Curso Normal e Fundamental, devendo
essa matrícula realizar-se, preenchidas as formalidades legais. A 20 de
fevereiro abrir-se-á inscrição para exames de 2ª época, que começarão
a 4 de março. À diretora Irmão Monteiro. Curso Primário Anexo ao
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colégio Nossa Senhora das Dores de São João del-Rei. A diretora faz
ciente aos interessados que, neste ano de 1927, a matrícula para o
curso primário fica aberta de 28 de janeiro a 20 de fevereiro e que
nesta data se reabrem as aulas do aludido curso. 28 de Janeiro de
1927. A diretora Irmã Monteiro (O CORREIO, quarta-feira, 12 de
fevereiro de 1927, ano I, num.36).

Em dezembro de 1927, quando ocorreu a cerimônia de entrega dos diplomas às
normalistas do Colégio N. S das Dores, o jornal assim a registrou:

Escola Normal

Realizou-se no dia 08 do corrente, no edifício do Colégio Nossa
Senhora das Dores, desta cidade, a entrega dos diplomas às alunas que
concluíram o curso de normal dessa Escola. Tendo, porém, ocorrido
no mês passado, o falecimento de uma das estimadas irmãs que
constituem o corpo docente desse estabelecimento, - a irmã Celeste - o
que veio lançar a Escola na mais profunda consternação, não teve
aquele ato o brilho de que se reveste todos os anos. Entretanto, a
cerimônia revestiu-se de uma discreta solenidade, tendo
impressionado agradavelmente. À 1 hora da tarde, perante numero
assistência que enchia o grande salão de espetáculos da Escola, o
fiscal do governo, Sr. Bento Ernesto Junior abriu a sessão convidando
os Drs. Alberto Magalhães, Drs. José Maria Pereira da Silva e A. F.
Pinto Coelho, Juiz de Direito da cidade, e senhorinhas Francisca
Ramalho e Marieta Figueiredo a fazerem parte da comissão de entrega
de diplomas, depois do que deu a palavra, ao paraninfo da turma, Sr.
Chrysolito Chaves, professor das cadeiras de português e literatura,
cujo discurso publicamos abaixo. Em seguida, em nome da turma,
orou a diplomanda senhorinha Aurea de Mello Brandão, tendo sido o
seu mimoso e fluente discurso vivamente apreciado e aplaudido.
Deixamos aqui consignadas as nossas calorosas felicitações à diretoria
da Escola Normal e a todos que tão eficazmente contribuem para os
brilhantes resultados que vem alcançando este notável
estabelecimento de ensino, que honra a cidade de São João del-Rei.
Às distintas e gentis normalistas agora diplomadas desejamos as
melhores venturas e os melhores triunfos na carreira que se lhes abre
auspiciosa (O CORREIO, 14 de dezembro de 1927, ano II, num.66).

A cerimônia de entrega de diplomas às normalistas era de grande apreço na
cidade e esperava-se das diplomadas “as melhores venturas e os melhores triunfos na
carreira que se lhes abre auspiciosa”, bem como resultados futuros de professoras.
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A visita do então Presidente do Estado de Minas Gerais, Antonio Carlos, em
maio de 1928, ao Colégio Nossa Senhora das Dores reforça a intenção do governo de
preparação e formação dos professores e ampliação do ensino naquele momento de
crescimento e transformações educação. O Correio, assim, descreveu:

O Presidente Antonio Carlos em São João del-Rei. Visitas feitas
pelo Chefe de Estado a diversos estabelecimentos- Homenagens
prestadas a Sua Exe. -Manifestação popular- Outras notas

No dia 11 pela manhã o Sr. Presidente Antonio Carlos realizou várias
visitas a estabelecimentos e corporações da cidade[...].

Visita ao Colégio Nossa Senhora das Dores.

Visitando, em seguida, o Colégio Nossa Senhora das Dores, dirigido
pela irmã Monteiro, o Senhor presidente Antonio Carlos foi ali alvo
das mais entusiásticas demonstrações de simpatia. Centenas de alunas,
em filas, o receberam com palmas, vivas e flores. Depois de percorrer
as dependências do Colégio, todas providas de admiráveis instalações,
sua excelência foi conduzido ao salão nobre, ornamentado de
folhagens, bandeiras e flores, do maior efeito. Ali saudou o chefe do
Estado, em belo discurso, a aluna Conceição Machado que, realçando
os seus serviços à causa do ensino, afirmou estar o nome de sua
excelência de há muito, inscrito entre os dos maiores beneméritos
daquela casa de educação (O CORREIO, quarta-feira, 17 de maio de
1928, ano II, num. 87).

A importância da passagem do Presidente do Estado de Minas pela instituição
reforça o valor do colégio na formação das normalistas, segundo o Regulamento do
Ensino. Por sua vez, a solenidade atribui prestígio à instituição e consideração ao ilustre
visitante: “sua excelência foi conduzido ao salão nobre, ornamentado de folhagens,
bandeiras e flores, do maior efeito”.
O governo de Minas Gerais, ao realizar exames finais nas Escolas Normais no
Estado, queria garantir a importância dessa formação para o desempenho profissional
dos professores fora da perspectiva dos improvisos anteriores. O jornal anuncia:
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Escola Normal

Por ato recente do digníssimo Secretário do Interior do Estado de
Minas Gerais, foi designado para fiscal dos exames finais da Escola
Normal desta cidade, equiparada e anexada ao Colégio Nossa Senhora
das Dores, o nosso prezado amigo e redator Almir de Sousa,
competente diretor do 3º Grupo Escolar fundando ultimamente, graças
a boa vontade e devotamento do integro Presidente do Estado, Dr.
Antonio Carlos, a este grande pedaço do território mineiro. Não podia
ser mais feliz e nem mais acertada a escolha do Dr. Francisco Campos
(O CORREIO, quarta-feira, 24 de outubro de 1928, ano III, num.110).

Esses exames eram acompanhados por professores indicados pelo Secretário do
Interior, Francisco Campos, e em São João del-Rei o redator de O Correio, professor
Almir de Sousa, foi o escolhido para fiscalizar os exames.
O exercício do magistério possuía prestígio no meio social; por isso, comemorar
o dia da normalista significava reunir todas as professoras em uma celebração religiosa
e, assim, ter um momento de agradecimento e confraternização atribuído à profissão, o
que seria de extrema importância para a sociedade. O periódico mencionou a data da
seguinte forma:

O dia da normalista

Comemorando o dia da normalista, as professoras do 3º Grupo Escolar
desta cidade, mandaram celebrar no dia 4 do corrente mês, às 8 horas
da manhã, na Igreja Matriz, uma missa em intenção das normalistas. A
essa missa, que foi celebrada pelo revendo Padre João Fonseca,
estiveram presentes as professoras dos grupos escolares João dos
Santos e Maria Teresa, além de professoras de outras escolas da
cidade (O CORREIO, quarta-feira, 07 de novembro de 1928, ano III,
num.105).

A notícia sobre os exames dos “cursos de adaptação e normal do Colégio Nossa
Senhora das Dores” aparece pouco tempo depois da data comemorativa do dia da
Normalista em dezembro de 1928, publicada pelo periódico.
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Escola Normal

Iniciaram-se, a 1º do corrente, os exames dos cursos de adaptação e
normal do Colégio N.S. das Dores-estabelecimento equiparado as
escolas normais do 1º Grau do Estado. Tais exames vão correndo
regularmente e se estão processando sob a fiscalização do diretor do 3º
grupo escolar local em época oportuna para esse fim designado pelo
Exmo. Senhor Secretário do Interior (O CORREIO, quarta-feira, 12 de
dezembro de 1928, ano III, num.117).

Portanto, por mais uma vez, a formatura no Colégio Nossa Senhora das Dores é
anunciada, em janeiro de 1929.

Escola Normal

Colégio Nossa Senhora das Dores Festa de entrega dos diplomas
Discurso do paraninfo – Padre José Maria Fernandes
Senhorinhas diplomadas

[...] Há hoje sobre o papel da mulher e seus direitos uma tantas teorias,
que fazem pensar aos que somos de estranho e escaldam a cabeça dos
moços de agora. Antes de começar eu, as Bethsabés, custaram muitas
lágrimas, as Herodiades, exigiram as cabeças de muitos Batistas,
houve Helenas de muitas Tróias e Cleópatras para muitos Egitos. E
mais que nos seus encantos de sereia, encontramos a razão da má
influência da mulher no desvio do dever e no desvario das paixões. A
bondade da mulher é algo de transcendental na sociedade, porque se é
verdade que as leis são a resultante dos costumes, é preciso dizer que
os costumes são feitos pela mulher e, portanto, é ela a criadora indireta
das leis. A mulher, embora não ignore o que a filosofia barata tem dito
de sua frivolidade, nem desconheça a intransigência da sociedade para
com seus costumes, se boa, corresponde a todos os seus sacrifícios e
heroísmo; as nuvens querem escurecer a lua e a rainha da noite vingase transformando-as, em prateados velocinos. Há nela um poder
misterioso, um coração impulsando uma inteligência, uma
inteligência, uma capaz de ascender ao sublime e de conviver com os
arcanos do sobrenatural. E ainda fora do ambiente da religião não
influem menos suas faculdades. O país do mito tinha fadas
encantadoras e lindas princesinhas, e a história nos fala de Semíramis,
a bela assíria que, nascida pomba, dominou como águia, de Aspásia de
Péricles, de Helena de Constantino O Grande, da Pulcheria de
Arcádio, de Irene, Imperatriz do Oriente, de Isabel, a Católica, de
Branca Castela, de Joana d’Arc, das nossas Barbará Heliodora do
Brasil colônia, de Leopoldina da Independência no 1º Império, de
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Teresa Cristina, a Mãe dos Brasileiros, do 2º Império. No fundo de
toda a glória do homem, escreveu alguém, lê-se o nome de uma
mulher, em toda casa, florescente, encontra-se a obra da mulher; em
toda a ação generosa e heroica lá está a mulher como inspiradora,
consoladora, amiga, custódia, arca santa dos povos, vindouros. Nos
turbulentos acontecimentos da Revolução Francesa, Mirabeau dizia:
Se as mulheres neles não tomarem parte, nada se fará. Centro do
sistema social, como o sol o é do sistema planetário, a mulher na
sociedade sendo o que há de mais útil [...] (O CORREIO, quarta-feira
16 de janeiro de 1929, ano III, num.122).

É significativo este trecho do discurso proferido pelo paraninfo, Padre José
Maria Fernandes, que reforça as virtudes da mulher, mas faz uma ressalva: “Há hoje
sobre o papel da mulher e seus direitos uma tantas teorias, que fazem pensar aos que
somos de estranho e escaldam a cabeça dos moços de agora”. Nas palavras do padre, a
mulher deveria ser cautelosa, “porque se é verdade que as leis são a resultante dos
costumes” a mulher é uma das responsáveis pelas leis: “é preciso dizer que os costumes
são feitos pela mulher e, portanto, é ela a criadora indireta das leis”. Ele reforça no
trecho o benefício que a mulher é na sociedade; afinal, a mulher nesse período era a
grande responsável pela família: a mulher, a professora, a educadora, a zelosa do lar e
da sociedade. Arruda justifica:

Em São João del-Rei, no Colégio Nossa Senhora das Dores, a
educação feminina, demarcada influência católica, não impediu a
realização de uma educação profissionalizante. No entanto,
desenvolveu mecanismos que objetivavam preservar moralmente as
alunas, bem como cuidar em mantê-las ao abrigo dos desvios de
conduta que “o excesso de instrução pudesse possibilitar”. Afinal, a
educação naquela instituição tinha de ser domesticadora para que não
transcendesse os limites impostos socialmente (ARRUDA, 2011,
p.205).

Aparecem ainda, em algumas matérias do jornal, que tratam de instituições
escolares, o discurso que defende a expansão, fiscalização, criação de normas e
procedimentos para o ensino. Observa-se no fragmento a seguir:
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Movimento no Ensino

Iniciam-se, amanhã, os exames de 1ª. Época, no colégio N ª. S. das
Dores. Para fiscalizá-los acha-se entre nós, há dias, o ilustre moço
Prof. José Américo da Costa, assistente técnico regional do ensino, de
cuja inteligência e de cujo critério o nosso instituto de ensino normal
muito tem a esperar (O CORREIO, domingo, 01 de dezembro de
1929, ano IV, num.86).

Na matéria com o título “Movimento do Ensino”, menciona-se um assistente
técnico de ensino que atua fora da escola, o que demonstra a importância social desse
tipo de exame. Ressalta-se, ainda, mais uma vez, a importância da instrução na cidade
de São João del-Rei e demais localidades espalhadas pelo Estado, para o governo
Antonio Carlos. Assim, O Correio veiculou a sessão de “Auditório” em que se destaca
mais uma vez entre outras ações educativas governamentais a presença de um assistente
técnico nos exames da segunda época da escola normal da cidade.

Pela Instrução

Realizou-se no dia 8 deste, às 7 horas da noite, belíssima sessão de
“Auditório”, no grupo João dos Santos, competentemente dirigido
pela professora dona Maria de Castro Campos da Cunha. Aberta a
sessão pelo Dr. Almir Sousa, inspetor escolar do município, que
dirigiu eloquentes palavras aos presentes, discursos a professora dona
Beatriz Albergaria, aluna do Curso de Aperfeiçoamento, que produziu
substanciosa peça pedagógica, denominada “Escola Ativa”, no
decorrer da qual demonstrou grandes conhecimentos da matéria.
Seguiu-se a parte recreativa da festa, a cargo dos alunos. Essa festa
que teve o comparecimento de diretores e professores do
estabelecimento de ensino, do Dr. Chefe da Assistência Médico
Escolar, deixou ótima impressão. A nossa folha fez-se representar
pelo seu redator. Pelo Senhor presidente Antonio Carlos, em data de 4
deste, foram criadas uma escola rural em Palmital, distrito de Nazareth
e uma noturna, mista na sede do mesmo distrito, que, como se sabe,
pertence ao nosso município. Pelo Senhor Secretário do Interior foi
designado o Sr. José Américo da Costa, assistente técnico regional,
para fiscalizar, em 2ª época, os exames da Escola Normal local. Em
data de 7 do andante o Sr. Dr. Secretário do Interior designou o nosso
redator professor Antonio Ribeiro de Avellar, diretor do grupo escola
Aureliano Pimentel, para fiscalizar os exames de 2ª época que vão ser
processados na Escola Normal oficial de 2ª grau, da cidade de Curvelo
(O CORREIO, domingo, 16 de fevereiro 1930, ano IV, num. 177).
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O Auditório realizado na escola João dos Santos contava com a presença da
professora “dona Beatriz Albergaria, aluna do Curso de Aperfeiçoamento na Capital
Belo Horizonte”. A Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte foi
criada em 1928. Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais desenvolvia uma reforma
educacional durante o governo Antonio Carlos (1926-1930). Várias iniciativas foram
desenvolvidas para a melhoria do ensino e a capacitação dos professores. Tais medidas
apontavam para investimentos e avanços na educação e na sociedade, uma vez que as
ações político-educacionais buscavam diminuir as altas taxas de analfabetismo que
atingiam a população.
A Escola de Aperfeiçoamento tinha por finalidade aprofundar a formação de
educadoras já diplomadas em níveis avançados nas ciências da educação, visando à
implantação da reforma nas escolas primárias e secundárias mineiras. Foi uma
experiência importante no Brasil, revelando a preocupação com a expansão do sistema
educacional em níveis adequados de qualidade. Para garantir essa qualidade foram
contratados especialistas estrangeiros com formação avançada em psicologia, e, nesse
caso, Helena Antipoff, que se destacava por seus estudos nessa área, aceita o convite e
vem para o Brasil, em agosto de 1929. A Chegada de Helena em Belo Horizonte é
relatada pelo seu filho, Daniel Antipoff:

Em seu quarto dia de permanência no Brasil, Helena Antipoff chega a
Belo Horizonte. Estabelece logo contato com os elementos do governo
responsáveis pelo seu contrato inicial de dois anos. O Dr. Mário
Casassanta, inspetor-geral da Educação Pública, é destacado pelas
autoridades para visitá-la. Helena Antipoff já está instalada no Grande
Hotel, à Rua da Bahia, e os jornais do dia assinalam sua presença na
cidade. [...] (ANTIPOFF, 1975, p.110, 111).

Helena Antipoff assumiu as aulas de psicologia na Escola de Aperfeiçoamento
de Belo Horizonte e iniciou a organização do Laboratório de Psicologia Experimental,
vinculado à instituição. Suas alunas eram normalistas que já atuavam em escolas
primárias por todo o Estado de Minas, licenciadas para o curso de aperfeiçoamento de
dois anos. Algumas vieram de outros Estados brasileiros. De acordo com o
regulamento, as alunas deveriam frequentar a escola em tempo integral, dedicando-se às
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aulas, trabalhos de laboratório e estudos pela manhã e à tarde. O Laboratório de
Psicologia logo se tornou, pelas mãos de Antipoff, um centro de pesquisas
psicoeducacionais de grande amplitude. O programa deveria incluir aulas expositivas,
discussões em grupo e exercícios de aplicação, visando fornecer às alunas a
oportunidade de observar a expressão empírica dos fenômenos psíquicos e psicossociais
estudados na teoria, ilustrando-os nos testes e pesquisas. A esse respeito Guimarães
considera

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 (GUIMARÃES, 2011,
p.115).

Em 1930, Helena Antipoff divulga o seu primeiro estudo realizado na Escola de
Aperfeiçoamento: Ideais e interesses das crianças mineiras. As considerações de
Helena Freitas Campos, acerca do relatório apresentado por Antipoff e das observações
da psicóloga, são:

O primeiro relatório da pesquisa desenvolvida no Laboratório,
realizado por Antipoff com o auxílio de suas alunas, foi publicado já
em 1930, contendo os resultados de uma investigação sobre os ideais e
interesses das crianças mineiras e algumas sugestões pedagógicas.
Tratava-se da primeira iniciativa visando ao mesmo tempo a conhecer
as crianças de Belo Horizonte e a desenvolver nas alunas o espírito
científico e o gosto pela pesquisa. Uma amostra de 760 crianças,
matriculadas na quarta série primária em diversas escolas públicas de
Belo Horizonte, respondeu ao questionário proposto, contendo as
seguintes perguntas: Qual o trabalho que prefere na escola? Qual o
trabalho que prefere em casa? Qual o seu brinquedo preferido? Qual o
livro ou história de que você mais gosta?
Com que pessoa queria você parecer-se? Por quê? Quando for grande
o que quer ser? Por quê? Que presente queria receber no dia de seu
aniversário? Se você tivesse muito dinheiro, o que faria dele?
(Antipoff, H., 1930/ 2002, p. 137) Os objetivos do estudo eram claros.
Como estrangeira chamada a colaborar na formação de educadoras
brasileiras, a psicóloga declara um motivo pessoal: Convidada pelo
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governo de Minas Gerais para organizar um laboratório de psicologia
pedagógica, na Escola de Aperfeiçoamento, para as professoras do
estado, e promover investigações entre os alunos, a fim de estabelecer
as normas de desenvolvimento físico e mental, procurei, logo depois
da chegada a um país inteiramente desconhecido para mim, encontrar
uma sonda que me permitisse orientar-me, o mais depressa possível,
quanto à psicologia dos pequenos brasileiros, e apanhar a sua
fisionomia psíquica geral (Antipoff, H., 1930/2002, p. 133)
(CAMPOS, 2010, p.44,45).

Aparentemente, Antipoff expõe seus objetivos de estudo. Assim, no decorrer do
Curso de Aperfeiçoamento para as professoras várias foram as amostras da pesquisa que
apontaram problemas e dificuldades na organização e classificação dos alunos de
escolas primárias de Belo Horizonte.
No dia 1 de agosto de 1930, registrou-se a mensagem do Presidente Antonio
Carlos ao Congresso Mineiro. O trecho, a seguir, possibilita algumas observações
referentes formação e preparo dos professores no Estado:

[...] Junte-se a essa série de cursos o trabalho intenso de propaganda,
através de publicações de conferências, que tem sido realizada com
vivo interesse por todo o professorado. Há uma vigorosa elaboração
espiritual provocada pelas publicações pedagógicas que se destacam a
“Revista do Ensino” e os boletins especializados, pela organização de
bibliotecas pedagógicas nas escolas normais e nos grupos escolares,
pelas reuniões periódicas de professores nos vários estabelecimentos,
pelo dia da leitura, pelas conferências e palestras, pela preparação
escrita das lições. Desse movimento, que se está processando, em
maior ou menor grau, por todos os recantos do Estado, e que se tem
revelado por sinais iniludíveis onde menos era de esperar está
resultante, naturalmente, a formação de novos mestres, legítimos auto
didatas, que labutam em rincões por vezes longínquos e solitários e
que estão construindo por si só, sólidas e fecundas culturas
pedagógicas (Mensagem do Presidente de Minas Gerais em 1º de
agosto de 1930, p.42).

Corroborando as medidas do Presidente Antonio Carlos, a seguinte matéria,
titulada “Centro Pedagógico”, destacava a fundação do Centro na cidade de São João
del-Rei. O assunto foi reproduzido na edição do O Correio em de 08 de agosto de 1930.
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Centro Pedagógico

Na assembleia realizada, a 8 do corrente, no salão nobre da Câmara,
sob a presidência do professor Lara Resende, secretariado pela
professora dona Maria de C. Campo da Cunha, foram discutidos e
aprovados os estatutos do Centro e nomeada a comissão de redação.
Esteve presente à assembleia elevado número de professoras, o que
torna evidente o entusiasmo com que foi acolhida a fundação do
Centro, e o anseio por seu crescimento e alta posição (O CORREIO,
sábado, 09 de agosto de 1930, ano IV, num. 202).

Pode-se perceber em O Correio seu papel de difusor das ações do Governo,
específicas para o campo da educação institucional em São João del-Rei. Várias eram as
notícias sobre esse assunto em circulação nas edições semanais do jornal. Há que se
considerar, ainda, que os temas sobre o ensino e educação eram de extrema importância
para a sociedade são-joanense, pois, afinal, o jornal seguiu uma sequência de
informativos de temas importantes relacionados ao Regulamento do Ensino em vigor no
Estado.
Desse modo, a população local se informava e era convidada a participar das
palestras nas escolas; na divulgação das datas referentes às matrículas, a chamada era
contínua; a recorrência de festejos nas escolas e grupos escolares como os “Auditórios”
indicava um convite de apreço à escola. Tudo isso mostra a profunda ligação entre essa
imprensa e o governo. Mesmo em acontecimentos que se realizaram fora da cidade,
como é o caso da chegada e ações de Helena Antipoff em Belo Horizonte, havia toda
uma relação com o que acontecia em outras cidades de importância estratégica para o
Partido Republicano Mineiro, como para a cidade de São João del-Rei.
Na sequência, o terceiro e último capítulo desta dissertação trata da relação entre
imprensa e educação sanitária. Aponta as determinações e as medidas educativas do
governo Antonio Carlos que eram difundidas nos textos do periódico, a partir das
conferências públicas à população de São João del-Rei, e também dos textos educativos
publicados na edições do mesmo.
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CAPÍTULO 3: O CORREIO E A SAÚDE PÚBLICA

É possível afirmar que o jornal O Correio enfatiza as questões de saúde pública,
uma vez que é recorrente o papel educativo que a imprensa exercia na sociedade. Neste
sentido, encontram-se muitas informações a respeito das conferências sobre saúde
pública na cidade de São João del-Rei.
Entre as medidas determinadas pelo Regulamento da Saúde Pública na
Legislação de 1927, percebe-se nas matérias sobre saúde pública o destaque para os
relatórios dos atendimentos realizados nos postos de profilaxia estadual e municipal da
cidade de São João del-Rei, durante o período do Governo Antonio Carlos (1926-1930).
Nas matérias de O Correio, eram divulgadas as conferências públicas, os balanços dos
postos de atendimento à população e também os textos informativos sobre as doenças
venéreas e os procedimentos médicos de maneira estatística em relatórios mensais, além
de recomendações em matérias que diziam respeito à saúde e à beleza.
Este capítulo foi dividido em dois tópicos. Ambos abordam um mesmo conteúdo
indicativo ao tema Saúde Pública direcionada à população por meio da imprensa em
circulação. O tópico primeiro refere-se ao Dispensário das Doenças Venéreas. Nota-se a
presença de um forte incentivo à população a aderir à educação sanitária. Observa-se tal
postura tanto no tratamento de doenças venéreas, como a sífilis, por exemplo, quanto na
tentativa de se prevenir as moléstias que assolavam a população da cidade. Quanto aos
meios usados para tal, eram feitas palestras, reuniões, propagandas; e havia o discurso
de melhorar o saneamento aliado a uma postura que, enfim, fosse eficaz em relação às
doenças e a tudo que pudesse ir contra essa educação sanitária. Não pode deixar de ser
destacado, no jornal, o convite que o diretor chefe do dispensário fez ao se dirigir à
população, tendo a saúde como uma necessidade.
O segundo tópico, por sua vez, refere-se ao Posto de Higiene Municipal, que
também atendia a população diante das doenças consideradas venéreas e realizava
procedimentos de cura e prevenção desses males. O serviço do Posto de Higiene
Municipal era mais abrangente na sua forma de intervenção frente à população.
Baseava-se também nos princípios da educação sanitária; porém, lidava com os dados e
levantamentos que diziam respeito às moléstias de uma forma mais detalhada, além de
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realizar ações que demandavam um contato mais direto com a população em geral.
Como exemplo disso, o jornal apresenta de forma minuciosa temas como saneamento,
infraestrutura das moradias, fiscalização dos gêneros alimentícios no comércio nos
matadouros, levantamento populacional desde o nascimento, casamentos, causas dos
óbitos.

3.1 A Saúde delineada nos discursos do periódico entre os balanços do Dispensário
das Doenças Venéreas na cidade de São João del-Rei em defesa da “Saúde
Pública”:

A saúde pública foi uma das principais medidas do Governo Antonio Carlos. As
determinações e ações previstas no Regulamento em vigor levaram o governo a abordar
a Saúde como o indicador de condição de vida para a população. Assim, o cuidar, o
tratar e o controlar se destinaram a propagar nos jornais os procedimentos de conduta da
população nas cidades e nas áreas rurais, visando um modo de vida pautado no
progresso da nação.
Nota-se a preocupação do então Secretário de Segurança e Assistência Pública,
José Francisco Bias Fortes, em relação à Saúde e às medidas a serem tomadas para a
defesa da população contra as doenças. Já na segunda edição do O Correio:
O novo governo de Minas. Ideias de um jovem administrador.
Deputado Bias Fortes pretende gerir a Secretária de Segurança Pública de Minas.

[...] a parte relativa à Saúde Pública e que pertence à nova Secretaria.
Considero, disse-nos ele, estes serviços ainda em fase embrionária.
Desaparelhados de pessoal competente, pois que pouco se tem
interessado no assunto, as dificuldades são grandes e as despesas que
exigiria um serviço completo são acima dos recursos do Estado.
Temos, pois neste assunto, de marchar com cautela e segurança. Tudo
está por organizar e tarefa que não cabe dentro de um quadriênio a
organização definitiva de uma defesa sanitária para o Estado.
Felizmente, o que já se fez é bom e o que convém fazer, no momento,
é ampliar dentro dos recursos orçamentários os serviços existentes. O
problema da lepra terá especial atenção do governo e o grande
leprosário já em construção em Ibirité não será a única coisa que
teremos no Estado. A missão Rockfeller que considero uma das
criações mais grandiosas do coração humano terá nosso decidido
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apoio e cooperação. O problema da assistência a alienados que no
governo do benemérito Arthur Bernardes tanto carinho mereceu
também o terá do governo Antonio Carlos. Outras zonas do Estado
terão seus estabelecimentos de reclusão de loucos e os atuais, bem
como os que se instalarem, serão dotados de todos os elementos
necessários para que sejam modelares. Na medida das minhas forças
não descuidarei os meus deveres e procurarei seguir os exemplos e a
tradição de meu pai cuja memória cultuo com fervor e a cujos
ensinamentos devo a linha de conduta com que tenho me
desempenhado das tarefas que Deus me distribuiu na vida pública e
particular.[..] Transcrito do n. 271 do Jornal de Barbacena (O
CORREIO, quarta-feira, 15 de setembro de 1926, ano I, num.2).

Percebe-se, nesse trecho, que as palavras do então Secretário de Segurança
Pública de Minas apontavam as medidas da Saúde Pública, que logo seriam
determinadas no Regulamento. Porém, estavam em fase inicial: “o que já se fez é bom e
o que convém fazer, no momento, é ampliar dentro dos recursos orçamentários os
serviços existentes”. Ao apontar o problema da lepra como uma das dificuldades que
mereciam um cuidado exclusivo, bem como a construção do Leprosário, exaltando a
missão Rockfeller, Bias Fortes destacou as principais ações previstas, ao passo que a
assistência aos alienados receberia igualmente o apoio do governo Antonio Carlos.
Na sequência das edições do jornal, a variedade de matérias direcionadas à saúde
estava presente, fosse nas notas referentes aos governantes, fosse nos Postos de
Profilaxias, fosse, ainda, nas propagandas de medicamentos. Tome-se como exemplo a
seguinte matéria, pautada na contratação do diretor de Higiene do Estado:
Minas tem novo Diretor de Higiene.
A escolha recaiu em um ilustre São-joanense

Pelo egrégio Dr. Antonio Carlos foi convidado o Dr. Raul de Almeida
Magalhães para exercer as funções de Diretor de Higiene do Estado de
Minas Gerais. Aceitando o convite, veio seu s. excisa (sic). Para
Minas em companhia do ilustre presidente Antonio Carlos, já havendo
assumido o exercício do seu novo cargo. Foi o Doutor Raul de
Magalhães chefe do Saneamento Rural no Maranhão, diretor do
hospital D. Pedro II e secretario geral do Departamento Nacional de
Saúde Pública. Culto e talentoso, imprimirá, com certeza, s.excia.(sic)
ao importante departamento de administração que lhe foi confiado
uma orientação eficaz e sadia. Foi aqui muito bem recebida a sua
nomeação para o elevado cargo e São João del-Rei se sente orgulhosa
por ver um dos seus maiores ilustres filhos colaborando de perto no
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governo do grande Presidente Antonio Carlos (O CORREIO, quartafeira, 10 de outubro de 1926, ano I, num.07).

Deve-se considerar essa notícia como um dos principais indícios da organização
da Saúde Pública na cidade de São João del-Rei. Alguns meses depois, chama atenção a
seguinte nota de O Correio em março de 1927, com o seguinte título: Dispensário de
Moléstias Venéreas “Devido aos esforços do nosso distinto conterrâneo Dr. Raul de
Almeida Magalhães, que superintende com critério e inteligência o departamento de
Higiene do Estado, foi criado nessa cidade um dispensário para tratamento de moléstias
venéreas” (O Correio, sábado, 05 de março de 1927, ano I, num. 26).
Tem-se também a notícia da instalação do Dispensário, que o jornal assim
divulgou:
Dispensário de Profilaxia

Segundo comunicação que nos fez o Dr. Martins Ferreira, diretor do
Dispensário de Profilaxia da Sífilis e das moléstias venéreas, será no
próximo dia 16 a inauguração do aludido Dispensário, aqui
recentemente criado, graças a boa vontade do Exmo. Sr. Dr. Raul de
Magalhães, atual diretor de Higiene do Estado e nosso ilustre
Conterrâneo. Para a solenidade da instalação convida o diretor do
posto, por nosso intermédio, o povo da cidade que terá assim
oportunidade de verificar que S. João del-Rei fica dotada de um
sensível melhoramento que virá beneficiar grandemente a sua
população. O posto de profilaxia vai funcionar no andar térreo do
Pavilhão Almeida Magalhães, uma das dependências da Santa Casa de
Misericórdia desta cidade e sua inauguração deverá ser assistida pelo
Exmo. Sr. Dr. Raul de Almeida Magalhães, que em breve, visitará S.
João del-Rei (O CORREIO, sábado, 07 de maio de 1927, ano I, num.
35).

Verifica-se a intenção do jornal em anunciar a instalação do Dispensário de
Profilaxia. Nesse sentido, O Correio convoca o povo: “Para a solenidade da instalação
convida o diretor do posto, por nosso intermédio, o povo da cidade...”. Trata-se de um
convite de interesse público: “fica dotada de um sensível melhoramento que virá
beneficiar grandemente a sua população”.
Outra estratégia diferenciada do jornal ao longo de suas quatro páginas foi
divulgar temas referentes à saúde e também a hábitos saudáveis das propagandas de
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medicamentos que, além de seu viés comercial, manifestavam um ideário educativo de
modo a preparar, informar e transmitir conhecimentos, de maneira clara e direta,
cumprindo um dos princípios básicos da imprensa: ser formadora de opinião pública.
Verifica-se nessas propagandas como a medicina – que teve como aliada a
indústria farmacêutica – procurou educar a população através de cuidados com os
considerados problemas higiênicos prevalentes, tais como anemias, sífilis, debilidades
físicas e mentais, entre outras doenças endêmicas, como, por exemplo, tuberculoses,
verminoses e gripes.
Por esse motivo educativo, serão incluídos no decorrer do texto alguns
exemplos desses anúncios de medicamentos.
Na mesma edição, e não por acaso, destaca-se o poema:
Amor
Para alcançar o ideal, que o ser humano aspira,
Há uma luz superior, uma luz que é sim par!
Impérvio ideal é o amor impérvio que me inspira,
Luz que me faz sofrer, luz que me faz chorar!
O horror, o tédio, o medo, o desespero e a ira,
Messe do coração que ainda não sabe amar
E ecúleo, contra o qual o coração se atira,
Negreja o amor, macula o alvor de cada lar!
A alma do homem seria uma caverna escura,
Mar medonho de magoa em que vagasse a dor,
O báratro ardente em que o fogo perdura,
Forja em que se fundisse a sagitta (sic) da guerra,
Não fosse o delicioso Guaraná Aviador
Que é o melhor que existe sobre a terra.
(O CORREIO, sábado, 07 de maio de 1927, ano I, num.35).

O poema refere-se ao fortificante Guaraná Aviador (esse guaraná é
aconselhado às pessoas fracas por ser um excelente tônico) no trecho: “ideal que o ser
humano aspira”. Com isso, apresentam-se, nas propagandas dos medicamentos do
jornal, indícios da preocupação educativa com a formação e destino da população, por
meio do cuidado e tratamento, assim como da profilaxia dos diversos tipos de doença
física e moral que supostamente atingiam essa população.
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A publicidade nos anos 1920 atribuía à impressa uma função educativa de
difundir os modelos de cidadania condizentes com o que se esperava do comportamento
da população brasileira, especificamente a população de São João del-Rei,
comparada à

se

população da Capital Rio de Janeiro, que também era informada e

orientada pelos

prospectos dispostos

nas páginas dos jornais locais. Segundo

Sevcenko:

Se o desenvolvimento das técnicas publicitárias era compreensível
nesse período marcado por um grande salto e na produção e consumo
de mercadorias, a pergunta que fica, porém, é: por que tanta ênfase
para os remédios? Uma razão bastante evidente para isso é que o
intenso surto de urbanização, trazendo para as cidades gentes,
sobretudo de origem rural, rompeu o contexto da família ampla e a
cadeia de transmissão do conhecimento das ervas, tratamentos e
processos tradicionais de cura. O lapso foi rapidamente preenchido
pelos novos laboratórios químicos e, sobretudo, pela rapidez dos
oportunistas em se dar conta da nova situação [...] Mas nem só de
remédios viviam as pessoas neste novo século. Se vimos que há um
mal por excelência de que todos sofrem, é sobretudo da falta de amor,
seja no sentido de afeto companheiro ou fraternal, seja no sentido
direto do amor entre seres que se desejam intensamente
(SEVCENKO, 2006, p. 553, 554).

Percebe-se que a imprensa cumpriu um importante papel educativo na tentativa
de formar hábitos e costumes, destinados à população que certamente tinha acesso aos
impressos em circulação. Chama atenção nos anúncios de O Correio a especificação
dos medicamentos divulgados, que em geral eram fortificantes, vermífugos e remédios
para dores de uso amplo. Há aqueles que se dirigem de forma específica às mulheres em
diferentes etapas da vida, às crianças – tendo como modelo a criança branca e robusta –
e aos homens, considerados responsáveis pelo sustento familiar e visando sua
disposição física e mental para o trabalho. Nota-se a preocupação com a saúde, a beleza,
e o vigor da população nas propagandas de forma descritiva, nos textos, ou através de
imagens, associadas ao remédio.
Ainda sobre as determinações da Saúde Pública na cidade de São João del-Rei,
destaca-se sua inauguração do Dispensário de Profilaxia:
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Dispensário de Profilaxia

Inaugurou-se, a 16 do andante, o dispensário de profilaxia de doenças
venéreas. Estiveram presente ao ato da inauguração os Srs. Dr. Raul
de Almeida Magalhães, Diretor da Higiene do Estado e seus dignos
auxiliares Drs. Antonio Aleixo, Olintho Orsini de Castro, Ernani
Agrícola e J. Maciel de Paiva. À solenidade compareceram diversas
pessoas. Houve diversos discursos. Na nossa próxima edição daremos
notícia mais circunstanciada dessa solenidade o que hoje deixamos de
fazer por falta absoluta de espaço; Publicaremos também alguns dos
discursos pronunciados na ocasião, entre os quais o do professor
Antonio Aleixo (O CORREIO, sábado, 21 de maio de 1927, ano I,
num. 37).

Na edição seguinte, O Correio divulga:
Dispensário de profilaxia

Conforme noticiamos em nossa última edição, verificou-se, a 16 do
corrente, a inauguração do Dispensário de Profilaxia de Moléstias
Venéreas, cuja direção foi entregue ao competente profissional e
nosso prezado antigo Dr. J. Martins Ferreira. [...] Falou finalmente, o
prof. Antonio Aleixo (auxiliar do diretor de higiene do Estado, Dr.
Raul de Magalhães) que produziu o seguinte discurso:

Meus senhores

Um dos problemas da mais alta relevância para o futuro do Brasil é o
do revigoramento do nosso povo que se debate em luta com as
endemias, que infestam os campo e as cidades, o litoral e o sertão.
Muito se tem cogitado entre nós de problemas outros, quais sejam-no
da construção de estrada, do desbravamento e do povoamento do solo
intensíssimo, da cultura do chão ubérrimo, do fomento do comércio e
de indústria, da disseminação de escolas, porem a atuação dos
administradores, alias, de um modo geral, bem intencionados, se vê
muitas vezes contrariada por obstáculos que resultaram de
enfermidade do homem por ironia sopitado a colaborar na obra
ingente do nosso engrandecimento. O impaludismo e a uncinariose
desafiantes, a lepra horrenda, a sífilis implacável ainda ai estão
ameaçadores como enigmas não decifrados, a dificultar e a anular as
boas iniciativas. Quem duvidará hoje, mesmo entre os mais otimistas,
da ação devastadora destes males, evidenciada, cada dia que passa,
principalmente é investigação dos que mourejam nos nossos postos
sanitários, deficientes ainda, entretanto, para opor-lhe o bom combate
que se faz senhor? Combater por todos os meios e de todos os modos
as doenças é uma tarefa de alcance não unicamente humanitário, mas
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também e principalmente social e racial e por isso nos impõe como o
cumprimento de um dever principio e inadiável, não só aos homens de
coração bem formado, mas também a todos os brasileiros conscientes,
amantes da sua pátria, principalmente aos governantes esclarecidos,
aos quais incumbe a sanção desta lei básica a suprema lei que é a da
saúde do povo. Felizmente, o momento que vamos vivendo, se nos
afigura dos mais propícios para as realizações práticas em matéria de
saúde pública, aos quais já se anunciam em auspiciosos projetos de
reorganização de serviços. A instalação deste Dispensário antivenéreo,
de há muito prometida e esperada, só por motivos supervenientes
adiada, agora tornada realidade visível e brilhante, acolhida em meio
de aplausos por este povo progressista, se nos afigura uma
demonstração de que vamos agora deixando cada vez mais o terreno
das abstrações para realizar algo de útil em prol das nossas populações
que mais carecem dos benefícios do saneamento. A luta tem de ser, no
entanto, cada vez mais árdua, mais enérgica, mais intensa contra as
doenças que nos debilitam, embrutece e degrada, conta os flagelos
que nos interiorizam antes a opulência e as maravilhas sem para desta
terra, onde como já foi dito, alias em tom enfático, tudo é grande,
menos o homem. O combate tem de desenvolver-se com maior
tenacidade, numa ação harmoniosa, ininterrupta e progressiva, em que
devem participar, pela ação ou pelo coração, todos os brasileiros de
boa vontade, num voluntariado de fé e de amor! E que os melhores
esforços se juntem e se coordenem no sentido de interessar também o
próprio doente, no combate a sua moléstia visando, exaltar lhe o
subjetivismo que dorme, incutir-lhe a noção do próprio sofrimento,
despertar-lhe a consciência sanitária, ao mesmo passo que se lhe
resigne a saúde que nunca usufruía, tendo em suma como objetivo
primordial educá-lo sanitariamente, o que vale dizer, conferir-lhe
imunidades seguras contra novas moléstias. De pouco valeria
despender o nosso pobre dinheiro prodigalizando meios de curar as
moléstias se não procurássemos, por um trabalho perseverante de
educação, impedir que elas de novo retornassem ao organismo ainda
combalido. Assim as organizações sanitárias, mais particularmente os
Dispensários antivenéreos, para serem verdadeiramente úteis, precisa
fazer mais, muito mais, que a profilaxia pelo tratamento, para que se
não diga que neles o doente, graças a cura fácil e gratuita, não
encontra senão o incentivo para contrair novas infecções. Além do
tratamento facilitado a todos os necessitados e contagiantes, e da
instrução, exercitada fora do Dispensário, ou no próprio Dispensário,
assim organizado em moldes de uma extrema solicitude a nossa
atenção para outros aspectos do problema antivenéreo, quais sejam, o
da meticulosa investigação é vigilância dos focos de infecção; o da
propaganda inteligente, que visa incrementar a frequência nos
Dispensários e encarecer a necessidade e a urgência do diagnóstico e
do tratamento...(?) o da profilaxia preventiva que tem por escopo a
defesa dos que, mal avisados, se arriscam nos azares do contágio. Que
o Dispensário de São João del-Rei, que hoje se inaugura sob os
auspiciosos do Dr. Raul de Almeida Magalhães, digno e ilustre filho
desta boa e dadivosa terra, se inspire no nome do seu nobre patrono,
bem como nas diretrizes que vimos de traçar, em linhas gerais, para
que possa preencher o seu nobre e patriótico programa de ação em
benefício do revigoramento físico e moral dos nossos compatrícios.
Da inauguração foi lavrada uma ata que foi assinada por pessoas que
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se achavam presentes (O CORREIO, sábado, 28 de maio de 1927, ano
I, num.38).

A preocupação do Estado era com as “endemias”, as doenças que atingiam a
população e se espalhavam por todos os lugares. Tratar e curar esse “povo” era
necessário. Assim, ações de combate em áreas e regiões específicas eram importantes:
“a lepra horrenda, a sífilis implacável ainda ai estão ameaçadores como enigmas não
decifrados”.

Uma vez que esses males supostamente causavam preocupação aos

governantes, os Postos de Profilaxia seriam as medidas de controle e também prevenção
das moléstias e a cura desses pacientes, através das orientações e dos procedimentos
médicos. Deste modo, tornava-se imperativo informar e esclarecer o doente no sentido
de “despertar-lhe a consciência sanitária, ao mesmo passo que se lhe resigne a saúde
que nunca usufruía, tendo em suma como objetivo primordial educá-lo sanitariamente, o
que vale dizer, conferir-lhe imunidades seguras contra novas moléstias”.
A instalação do Dispensário em São João del-Rei determinou uma variedade de
benefícios para a cidade, desde as ações em prol do revigoramento “físico e moral’’ da
população e também a consciência para a Educação Sanitária.
Entre outras informações a respeito, do Dispensário de Profilaxia O Correio
divulgou o primeiro dado estatístico de atendimento do Dispensário referente a 12 dias,
isto é, de 19 a 31 do mês de maio de 1927:
Tabela 2: Dispensário de profilaxia de Lepra e das doenças venéreas de São João del-Rei.

Total
Doentes novos

84

Doentes já
matriculados

59

Total de consultas

143

Foram feitos os seguintes tratamentos:
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Total
Injeções mercuriais

30

Injeções de 91417

24

Outras injeções

26

Curativos

09

Pequenas operações

02

Total dos tratamentos

91

Foram executados no laboratório:

Total
Exames

91

Visitas feitas pelas enfermeiras

67

Como se vê dos elementos acima publicados o dispensário vem
prestando consideráveis serviços a nossa população. Além disso, as
instruções que são ministradas à população de diferentes maneiras
muito contribuem para que seja evitado o contágio de moléstias
venéreas. Prevenindo e curando, presta o dispensário incontáveis
serviços à coletividade. Sabemos que o Dr. Martins Ferreira irá fazer
uma série de conferências sobre moléstias venéreas e meio de evitálas, desempenhando cabalmente as funções de que foi incumbido (O
CORREIO, sábado, 04 de junho de 1927, ano I, num.39).

Essas iniciativas do Governo do Estado aparecem nas publicações referentes aos
postos de Profilaxia, sendo o jornal um meio para divulgação das medidas do governo:
verifica-se no Regulamento da saúde pública no art.3º. j) organização da estatística
demográfico-sanitária do Estado e a publicação dos respectivos boletins e anuários (LEI
961, de 10/09/1927). Todos os meses, eram divulgados os relatórios dos postos de
profilaxia e também textos educativos sobre várias doenças, como a gripe, a
tuberculose, a sífilis, a disenteria, entre outras, bem como os procedimentos necessários
ao combate e prevenção dessas doenças. O relatório de atendimento do mês de maio de
1927 do posto de “profilaxia” procura tornar visível para a população as medidas do
governo. Traz detalhadamente o número de atendimentos e os procedimentos
17

As chamadas injeções de 914 eram utilizadas para o tratamento da sífilis.
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realizados. No entanto, não é possível quantificar a parcela da população local atendida
no dispensário.
Destaca-se a primeira conferência de Profilaxia Social:

Dispensário de Profilaxia
Realizou-se no Teatro Municipal, no dia 26 às 14 horas, a conferência
sobre O dever para um homem de constituir uma família sã, feita pelo
Dr. J. Martins Ferreira, muito digno chefe do Dispensário de
Profilaxia, recente e utilíssima fundação em nossa cidade. O Dr. Quim
Ferreira nos entreteve durante bons momentos discorrendo sobre o seu
tema com proficiência e documentação cientifica. Esta conferência a
primeira de uma série que o esforçado chefe do dispensário pretende
desenvolver. A primeira foi muito concorrida. O grande Recinto do
Municipal estava repleto, vendo-se além das pessoas grandas e de
responsabilidade, muitos homens sobretudo rapazes. De notar foi que
tendo sido a conferência anunciada, sem distinção nem exclusão, para
homens e mulheres, lá comparecesse unicamente umas dez
representantes do sexo feminino. Tal ausência é inexplicável, é sem
nenhuma razão de ser. Nossos cumprimentos ao conferencista e votos
pela futura prosperidade e êxito de tão útil serie de conferencias de
Profilaxia Social (O CORREIO, sábado, 02 de julho de 1927, ano I,
num. 43).

Ganhava destaque a recorrência de publicações no periódico relacionadas ao
Dispensário. Nesse sentido, o discurso proferido pelo médico é direcionado à família,
uma das grandes preocupações do período. É interessante mencionar o local de
realização do evento, o Teatro Municipal de São João del-Rei, localizado na área central
da cidade. Assim, contavam com a presença da população da cidade sem exceções,
porém esperavam a participação de um número maior de mulheres: “de notar foi que
tendo sido a conferência anunciada, sem distinção nem exclusão, para homens e
mulheres, lá comparecesse unicamente umas dez representantes do sexo feminino”.
Tem-se a impressão de que as conferências eram uma das medidas impostas pelo
Regulamento da Saúde Pública, de inspecionar e controlar a população, inicialmente
educando o “povo”, em seguida tratando e classificando de maneira estatística e, por
fim, curando os sujeitos doentes. Por ver no homem o principal responsável pela
constituição da família, a conferência discorreu sobre o tema “O dever para um homem
de constituir uma família sã”. Conforme observa Magaldi:
A saúde individual, compreendida como um social, deveria ser objeto
de atenção do Estado, já que desequilíbrios de caráter fisiológico que
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acometessem os indivíduos, sempre vistos como pais em potencial,
poderiam conduzir a graves repercussões na saúde das gerações
futuras e consequentemente, no funcionamento da sociedade
(MAGALDI, 2007, p.147).

À medida que os atendimentos no dispensário aumentavam, as autoridades
médicas solicitavam maior divulgação dessas ações no jornal. É o que se observa na
matéria retirada de 02 de novembro de 1927:
Dispensário Antivenéreo de São João del-Rei
Ilmo. Senhor Redator, saudações.

Tenho o prazer de vos enviar a estatística do nosso dispensário. Este
movimento atesta bem: a grande necessidade que havia do serviço
profilático antivenéreo nesta cidade e o quanto os meus devotados e
bons auxiliares trabalharam no decorrer do primeiro semestre (em
verdade, cinco meses e meio) e se mais não fizeram é porque mais lhe
não deram, culpa alguma lhes não cabe, pois se mais trabalho
houvesse mais teriam feito. Quanto aos números, aí vão abaixo, o que
depender de nós podeis estar certo que em nosso posto nos
encontrareis. Falta unicamente que o nosso povo se compenetre dos
perigos da sífilis ou das doenças venéreas e procure o nosso
Dispensário, onde encontrará os exames, os remédios, as injeções,
enfim, todo o verdadeiro tratamento destas terríveis e nefastas
doenças. Portanto, peço-vos, Sr. redator, que nos auxilie, com a vossa
tão reconhecida competência, na profilaxia das Doenças Venéreas,
propagando, e esclarecendo a todos os vossos leitores, não só lhes
indicando o nosso Dispensário, como também lhes ensinando o meio
de evitar essas moléstias. Grato vos ficará pela publicação. Dr.
Martins Ferreira (Chefe do Dispensário)

Tabela 3: Estatística do primeiro semestre São João del-Rei, 31 de Outubro de 1927

(Dispensário de Profilaxia).

Total
Consultas

620

Doentes novos

530

Doentes já matriculados

1030
Total

Contagiante de sífilis

108

110

Tratamentos

Total

Injeções mercuriais

2790

Injeções de 914

900

Outras injeções

947

Curativos

1319

Lavagens

51

Operações

10
6017

Total
Laboratório

1669
1669

Visitas

Total

Pelas enfermeiras

335

Conferências pelo chefe

06

(O CORREIO, quarta-feira, 02 de novembro de 1927, ano II, num.60).

É importante destacar que a tentativa de alcance social das conferências sobre
Saúde Pública fez com que fossem proferidas também no cinema e logo após a exibição
do filme. Regularmente eram realizadas palestras, seguindo uma sequência de temas,
anteriormente anunciados pela impressa: tais como sífilis, lepra, entre outros:
Conferência

Sábado ultimo após a primeira sessão do cinema o Dr. J. Martins
Ferreira, chefe do Dispensário de Profilaxia da Lepra e Doenças
Venéreas, fez mais uma conferência publica da serie que iniciou.
Versou a ultima conferencia sobre Sífilis Terciaria e os meios do seu
tratamento (O CORREIO, quarta-feira, 16 de novembro de 1927, ano
II, num.63)

As conferências eram ministradas pelo chefe do Dispensário de Profilaxia local.
Os assuntos eram sempre direcionados à saúde e tratavam de variadas doenças, assim
como as formas de combatê-las.
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O atendimento do Dispensário antivenéreo, com um balanço dos atendimentos e
procedimentos, também foi apresentado em O Correio:
Tabela 4: Dispensário de Profilaxia. Movimento de dezembro findo-1928.

Total
Doentes novos

77

Doentes já matriculados

74

Total de consultas

151

Total
Injeções mercuriais

66

Injeções de 914

130

Outras injeções

455

Total de injeções

651

Total
Curativos

590

Lavagens

045

Pequenas operações

002

Total de tratamentos

1288

Total
Exame

401

Visitas

11

Sabedores de que o pessoal do Dispensário local havia sido elogiado
pelos serviços que tem prestado, procuramos inteirar-nos do teor
desses elogios que, prazerosamente, abaixo publicamos: 29/11/1927
Excelentíssimo senhor doutor Martins Ferreira M. D. Chefe do
Dispensário de São João. Li com muita satisfação a notícia do O
Correio sobre os serviços do Dispensário. Não me surpreendeu, pois
já estou capacitado que os serviços vão sendo bem orientados. Posso
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acrescentar que o dispensário de São João é atualmente o 3º do Estado
pelos seus trabalhos, Afetuosas saudações, Inspetor de Profilaxia.
Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 1927. Exmo. Sr. Dr. Joaquim
Martins Ferreira M. D. Chefe do Dispensário de São João del-Rei.
Pela leitura dos últimos boletins desse dispensário, vejo quão
profícuos têm sido os esforços empregados no sentido de bem
desempenharem as funções que lhe foram confiadas que resolvo a
todos elogiar, destacando nesse particular a enfermeira visitadora do
dispensário, cujos trabalhos terão por certo concorrido para o bom
êxito alcançado. Esperando que os funcionários do dispensário de São
João del-Rei, perseverem nesse louvável esforço e que sejam sempre
crescentes os resultados obtidos, apresento-vos. Atenciosas saudações.
Dr. Raul de Almeida Magalhães. Chefe do Serviço. Pelo que se vê o
nosso posto está classificado no 3º lugar no estado. Mas se atendermos
a nossa população e a de outros lugares em que estão os que têm o 1º e
o 2º lugares, e a outros fatores ainda, veremos que no posto local
muito se tem trabalhado (O CORREIO, quarta-feira, 04 de janeiro de
1928, ano II, num.69).

Os relatórios dos Dispensários se apresentavam de maneira repetitiva, com
tabelas e atendimentos realizados de forma quantitativa. Porém, os textos e comentários
sobre as doenças seguiam o discurso médico, buscando, assim, atender a população e os
procedimentos necessários para a cura e a prevenção das doenças venéreas.
Michel Foucault, situando-se na perspectiva do comentário, acrescenta-nos a
seguinte ideia:

[...] O comentário. Suponho, mas sem ter muita certeza, que não há
sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam, se
repetem e se fazem variar; fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de
discursos que se narram, conforme circunstâncias bem determinadas;
coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas se imagina
haver algo como um segredo ou uma riqueza. Em suma, pode-se supor
que há, muito regularmente nas sociedades, uma espécie de
desnivelamento entre os discursos: os discursos que “se dizem” no
correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os
pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de
atos novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou
seja, os discursos que indefinidamente, para além de sua formulação,
são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer (Foucault, 2010,
p.21, 22).
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Cabe salientar que médicos são-joanenses participaram da Caravana Médica que
viajou por países da América do Sul. Nessa caravana estavam presentes o Presidente da
Câmara de São João del-Rei, o senhor Andrada Reis, e mais dois médicos locais:
Caravana médica

Já regressaram a nossa cidade os senhores doutores Antonio de
Andrade Reis, Antonio das Chagas Viegas e Fausto Carneiro das
Neves, que tomaram parte na Caravana médica brasileira que visitou
as Repúblicas Argentina e do Uruguai. Todos trazem das repúblicas
vizinhas as melhores impressões. Na Argentina, tiveram oportunidade
de visitar diversos hospitais e casas de saúde e de verificar que são
modelares as suas instalações que nada ficam a dever as melhores
existentes no Velho Mundo (O CORREIO, quarta-feira, 11 de janeiro,
de 1928, ano II, num.70).

O jornal considerou que as visitas realizadas pelos médicos de São João del-Rei
à Argentina e ao Uruguai foram bem sucedidas: “Todos trazem das repúblicas vizinhas
as melhores impressões”.
Assim, com a chegada do verão novo tema aparece em destaque. É o que se lê
na matéria publicada na semana seguinte e assinada pelo chefe do Dispensário
Antivenéreo sobre a Disenteria Bacilar:
Disenteria bacilar
Causas que favorecem a infecção:

1º-A entrada do verão ou mesmo durante todo o verão, ha o aumento
e, portanto o aparecimento da disenteria.
2º-O esgotamento ou cansaço prolongado seja corporal ou intelectual.
3º-O uso constante de conservas ou de alimentos irritantes. -Comer
frutas, legumes e ervas cruas sem serem lavadas em água corrente.
5º- Beber águas de poços, cacimbas, grotas, etc..., pois quase sempre
são aguas muito poluídas.
6º-O grande papel das moscas que infeccionam os alimentos quando
colocadas na mesa sem a cobertura da tela metálica.
7º-A higiene corporal, principalmente das mãos, que devem ser bem
lavadas antes de levar-se qualquer coisa á boca.
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8º- As causas principais, ao meu ver, da propagação da disenteria, são
as dejecções ao ar livre e certas latrinas.
9º-E por fim má desinfecção das fezes e das roupas usadas dos
doentes de disenteria bacilar
J.M.F
(O CORREIO, quarta-feira, 18 de janeiro de 1928, ano II, num.71).

Percebe-se pela matéria que o jornal, por meio dos artigos sobre a saúde pública,
tentava cumprir um papel educativo no que se refere aos modos de vida na sociedade
são-joanense.
As ações relacionadas à higiene e à infraestrutura da cidade executadas pelo
então Presidente da Câmara Municipal da cidade de São João del-Rei, em seus
primeiros meses de administração, foram apresentadas em um relatório à câmara:

Relatório

Apresentando aos ilustres vereadores a Câmara Municipal de São João
del-Rei, pelo seus presidente, Dr. Andrade Reis. Senhores Vereadores
Terminando o ano de 1927, cabe-me o dever de apresentar-vos o
relatório do que fiz durante a minha gestão de 17 de maio a 31 de
dezembro.
[...] Higiene

Para ser completo o serviço de higiene precisava que o Governo me
auxiliasse, fundando um posto de Profilaxia de moléstias venéreas e
um Posto Permanente de Higiene – o primeiro foi imediatamente
instalado, graças à boa vontade do Presidente do Estado e seu Diretor
de Higiene, o nosso ilustre compatriota Dr. Raul de Magalhães ótimos serviços vem ele prestando e já considerado entre os mais
movimentos do Estado, foi entregue a competente direção do Dr.
Martins Ferreira. Restava o segundo, o qual deve ser instalado já,
segundo promessa do Dr. Raul de Magalhães, cujos esforços em nosso
benefício o vão tornando digno da nossa gratidão – fica São João delRei, assim, com o serviço que merece, de acordo com sua
importância.
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[...] Anexo nº1

Resumo dos serviços executados pela seção de Obras Públicas durante
os meses de maio a dezembro de 1927, apresentado ao Exmo. Senhor
Dr. Antonio de Andrade, d. d. Presidente e Agente Executivo
Municipal, pelo Diretor de Obras Públicas. Abastecimento de água.
LINHA ADUTORA: Foram colocados diversos suportes, na
passagem dos canos no Água-Limpa e grande quantidade de estacas
de trilhos. Na represa foi concertada a caixa de areia. CIDADE:
Prolongamos a rede de água em diversos pontos da cidade e foram
atendidas 567 reclamações e ligadas 25 penas de água. Esgoto. Houve
73 obstruções na rede e coletor geral, foram feitas 38 ligações de
esgoto de particular para a rede e limpeza em 1439 de passagem e
descarga.
[...] Esgoto

Houve 73 obstruções na rede e coletor geral, foram feitas 38 ligações
de esgoto de particular para a rede e limpeza em 1439 de passagem e
descarga (O CORREIO, quarta-feira, 07 de março de 1928, ano II,
num.78).

Além dessas, várias outras medidas foram executadas e planejadas pela
administração do município, como, por exemplo, a implantação do Posto de Profilaxia
das doenças venéreas. Percebe-se que Andrada Reis já antecipa a notícia da criação do
Posto de Higiene Municipal.
São João del-Rei passou por importantes transformações na sua infraestrutura
urbana desde o final do século XIX e no decorrer dos anos 1920. Arruda afirma:
Nesse sentido, a cidade não deixou de manter diálogos constantes com
os discursos sobre modernidade e progresso, difundidos no Brasil
durante as últimas décadas do século XIX e início do XX, com as
ambiguidades e contradições de uma época em que, no discurso, o
espaço físico também representava o grau de civilização de seus
habitantes. Exaltavam-se os valores pitorescos e bucólicos sem, no
entanto, deixar de percorrer os caminhos do progresso e da civilização
(ARRUDA, 2011, p.74).

A cidade adotava as ações pretendidas pelos governantes na tentativa de
melhorias nos seus espaços urbanos, como, por exemplo, as calçadas, a iluminação. As
construções seguiam padrões higienistas e adequados à circulação no meio urbano.
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Verifica-se entre os espaços das páginas de O Correio o recorrente número de
anúncios de medicamentos, assim como de farmácias e de consultórios médicos. Nessa
mesma edição do dia 07 de março de 1928, observa-se na segunda página o seguinte
anúncio:
Dr. Fausto das Neves
Médico parteiro e operador pela Faculdade do Rio de Janeiro. Com
grande prática adquirida em hospitais e em constante exercício clínico.
Especialista em moléstias, de senhoras, sem operação em moléstias de
crianças e partos. Consultas, em todos os dias úteis, de 1 às 2 horas.
Atende a chamados para a cidade e para fora. Aos pobres,
gratuitamente das 9 às 10 horas, na Santa Casa. Consultório e
residência Rua da prata nº. 6 (O CORREIO, quarta-feira, 07 de março
de 1928, ano II, num.78).

Segundo a imprensa, não seria necessário sair da cidade, pois em São João delRei residiam capacitados médicos. O Dr. Fausto das Neves era um exemplo, tendo,
inclusive, participado da Caravana Médica à Argentina e ao Uruguai. É interessante
observar os procedimentos e a prática adquirida pelo médico: “as moléstias”, as doenças
que afetavam as mulheres e crianças, e também o atendimento aos pobres realizado na
Santa Casa da cidade.
Sobre a importância atribuída às doenças e à prevenção dos males que
supostamente atingiam a população, circularam entre as matérias que abordaram as
medidas preventivas dispostas no Regulamento os cuidados higiênicos e de vigilância.
Nesse contexto, as vacinas eram um procedimento necessário:
Vacinação contra a difteria
Por quê? Como? Quem vacinar?

Há ainda mortes pelo crupe ou difteria. Mesmo tratado pelo soro, cuja
eficácia é indiscutível, o crupe continua sendo uma moléstia grave
pelas consequências que acarreta. O diagnóstico é às vezes alcançado
muito tarde por causa da evolução insidiosa, passando despercebido
do doente e da família. A vacinação tem por fim instalar um estado
refratário que põe a pessoal definitivamente ao abrigo dos ataques do
crupe. A vacina utilizada hoje é a anatoxina tiphterica descoberta por
G. Ranon, as outras foram abandonadas. As razões desta preferência
são da alçada dos médicos. As vantagens desta vacina - a anatoxina,
são: estabilidade do produto, não há perigo de tornar-se tóxica,
conserva sua eficácia durante muitos anos e a vacinação produzida é
muito mais duradoura que a obtida por outras vacinas ou por outros
métodos. [...] A difteria ou crupe deve desaparecer. Assim o médico,
que assiste a evolução duma difteria, ou aquele que vê sucumbir em
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suas mãos um diftérico, medita e julga que tudo isto poderia ter sido
evitado! Vacina contra o crupe e o crupe fatal desaparecerá. Resumo
d’um excelente do artigo do professor dr. Zoeller na revista “Clinique
et haboratoire” de 30 de Março de 1928 – pelo J.M.F. São João, 26 de
Abril de 1928 (O CORREIO, sexta-feira, 11 de maio de 1928, ano II,
num.86)

A população atendida pelos postos de profilaxia era identificada pelas elites
como carente, principalmente de cuidados médicos-higiênicos e educativos para o
exercício da esperada cidadania republicana. É possível ler nos discursos produzidos
pelos médicos uma finalidade salvacionista: “A difteria ou crupe deve desaparecer.
Assim, o médico, que assiste a evolução duma difteria, ou aquele que vê sucumbir em
suas mãos um diftérico, medita e julga que tudo isto poderia ter sido evitado!” Essas
medidas se davam segundo a perspectiva, observada por Foucault, de que a educação
embasada e planejada pudesse sanar os males da sociedade:
E mesmo que o papel do médico não fosse senão prestar ouvido a uma
palavra enfim livre é sempre na manutenção da cesura que a escuta se
exerce. Escuta de um discurso que é investido pelo desejo, e que se
crê – para sua maior angústia – carregado de terríveis poderes
(FOUCAULT, 2010, p. 13).

Tentando atender às demandas da população, o Presidente Antonio Carlos, na
sua visita a São João del-Rei em maio de 1928, realizou ações e inaugurações na cidade:

O Presidente Antonio Carlos em São João del-Rei. Visitas feitas
pelo Chefe de Estado a diversos estabelecimentos- Homenagens
prestadas a Sua Exe. -Manifestação popular- Outras notas

No dia 11 pela manhã o Sr. Presidente Antonio Carlos realizou várias
visitas a estabelecimentos e corporações da cidade[...].

Outras visitas do presidente de minas.

O Senhor Presidente Antonio Carlos visitou, depois o Posto
Permanente de Higiene Municipal e o Dispensário Antivenéreo.
Sendo em ambos festivamente recebidos.
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Discurso do diretor da saúde pública

Dirigiu-lhe entusiástica saudação o Dr. Raul de Almeida Magalhães,
que relembrou a benemérita cruzada de ciência e altruísmo de Osvaldo
Cruz, dizendo que o presidente de Minas procurava fazer que ela
prosseguisse em nosso Estado, elevando o nível da cultura mineira.
Depois de acentuar o alcance social e econômico da obra do
saneamento, em seus vários aspectos, de todos os quais tem tido o Sr.
Presidente Antonio Carlos a mais clara visão agradeceu o apoio e a
confiança que o orador, quando mais culminam o mesmo elevado
objetivo da preservação do futuro da raça, vem merecendo de s. excia.
Saudaram também, em eloquentes e magníficos discursos, o chefe do
governo mineiro, os Drs. Mourão Filho e Martins Ferreira, os quais
puseram em relevo a obra do atual governo em prol da defesa sanitária
do Estado, sendo aplaudidos com entusiasmo (O CORREIO, quartafeira, 17 de maio de 1928, ano II, num. 87).

Relacionadas à educação sanitária da população, a atuação dos médicos e
profissionais da saúde na “defesa Sanitária”, e também a “preservação do futuro da
raça”, era de combate e prevenção das doenças. Neste sentido, esses profissionais,
agiam segundo as medidas propostas no Regulamento da Saúde Pública. Além desses
objetivos, o saneamento teria uma atuação constante e vigilante:

Regulamento Sanitário e a Casa do Pobre

Deve haver, forçosamente, dentro do utilitaríssimo Regulamento
Sanitário da Saúde Pública de Minas Gerais, algum dispositivo que
permita a ação menos enérgica dos fiscais quando se trata de casas de
operários e pobres em geral, concedendo-lhes certas prerrogativas
excepcionais e uma tolerância maior em seu cumprimento, a não ser
que se queira obrigá-lo a maiores tormentos. Seria talvez de utilidade
e maior facilidade para a resolução do caso em que a Saúde Pública
exige instalações sanitárias, que a Câmara Municipal tem também
vultosas despesas para atender a milhares de pedidos de ligações de
esgotos e água, construísse nos bairros mais pobres e mesmo nos
pontos centrais, instalações higiênicas de água potável e privadas
públicas que talvez resolvessem de pronto as dificuldades que
encontra o Posto, seu dd. (sic) chefe assim como os fiscais, no
desempenho de sua grande missão, no seu dever e nos sentimentos
humanitários
(O CORREIO, quarta-feira, 10 de outubro de 1928, ano III, num.108).
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Devido às condições insalubres a que estavam expostos esses sujeitos, a
prioridade era a casa do operário pobre. O jornal faz um pedido à Câmara Municipal da
cidade: “Seria talvez de utilidade e maior facilidade para a resolução do caso em que a
Saúde Pública exige instalações sanitárias”. O chefe do Posto de Atendimento declara
estar passando por dificuldades no atendimento à população mais carente e pede com
urgência as medidas à Câmara: que se “construísse nos bairros mais pobres e mesmo
nos pontos centrais, instalações higiênicas de água potável e privadas públicas que
talvez resolvessem de pronto as dificuldades que encontra o Posto, seu dd. chefe assim
como os fiscais, no desempenho de sua grande missão”.
Num tempo em que a saúde era a condição ideal para o progresso da nação,
como cuidar desse povo? O periódico, com intenção de educar e informar a sociedade,
segundo os cuidados higiênicos, divulgava matérias ligadas à saúde e ao cuidado com a
beleza:
Pela Saúde

Uma companhia editora de São Paulo teve a ótima ideia de mandar
imprimir nas folhas de seus blocos de calendário para o ano de 1929,
conselhos, que a seguir reproduzimos, na verdade têm muito mais
valor do que os versinhos e anedotas que antigamente à falta de coisa
melhor, enchiam as folhinhas, ei-los:
1-Dentes inteiramente limpos dificilmente cariam. Escove-os mais que
os cabelos.
2-Dentifrícios e escova custam menos que ruge e talco e são mais
úteis.
3-Rins, coração, estômago, apêndice, etc., às vezes adoecem devido à
infecção dos dentes.
4-A beleza foge do rosto quando aparece um dente cariado, dito
vulgarmente- podre.
5-Dentadura cariada-saúde avariada.
6-Insônia na infância-causa de muitos males. Dente cariado-causa
frequente de insônia infantil.
7-Entregue os seus filhos à maioridade com este precioso dote: uma
dentadura perfeita.
8-Observe-nos outros a impressão que lhe causa um sorriso
emoldurado uma dentadura perfeita.
9-Não use qualquer dentifrício. Aconselhe-se, na escolha, com o seu
dentista.
10-Procure o dentista uma vez por ano- no mínimo.
11-Há casos de loucura maníaco depressiva de origem dentária.
12-O dente que nasce aos seis anos não é de leite é permanente.
13-O primeiro molar permanente nasce aos seis anos.
14- Dê-se caldo de laranja-sempre que não houver contraindicação- ás
crianças. Faz maravilhas.
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15-Leite, manteiga, frutas, legumes, óleo de fígado de bacalhau,
devem ser dados às crianças.
16-Na gravidez: leite, frutas, legumes além do habitual, fazem bem à
gestante e ao seu filho.
17- Para poder bem mastigar, conserve seus dentes perfeitos.
18- Dentes fora de posição, tratados em tempo, vão à devida posição.
19-Mastigue demoradamente seus alimentos. Todo seu organismo
lucrará.
20-Limpe os dentes diariamente. Isto concorrerá para sua saúde e
beleza.
21-O primeiro molar precisa ser conservado: é ele o guia da boa
disposição dos demais.
22- Pouco açúcar refinado (artificial) e muita fruta madura às crianças.
23-Dentes de leite também exigem trato.
24- Está com o rosto inchado? Não ponha cataplasmas; vá ao dentista.
25-Pelo estado dos dentes pode-se avaliar o grau de civilização de um
povo.
26-O grau de aproveitamento de uma criança nos estudos está na
razão direta da boa ou má arcada dentaria.
27- Tratamentos precoces das lesões dentárias equivalem a tratamento
indolor
28-Dentrifício áspero destrói o esmalte que é o que protege o dente.
29-Os dentes das crianças representam importantíssimo papel no seu
desenvolvimento físico e intelectual.
30-Quem tem fistulas gengiva engole pus. As fistulas são curadas pelo
dentista.
31- Em última analise, os dentes influem no destino de um povo. (O
Correio, quarta-feira, 26 de dezembro de 1928, ano III, num.119).

Por meio dessa longa lista de cuidados e prescrições, pode-se ter uma ideia da
preocupação com a saúde dos dentes. Destaca-se a frase: “Pelo estado dos dentes podese avaliar o grau de civilização de um povo”. Um povo saudável e disposto era visível
pelo sorriso e os cuidados necessários para tal deveriam ser cultivados desde a infância.
As propagandas de medicamentos eram direcionadas principalmente às dores
mais recorrentes.

Há indicações voltadas especificamente para diferentes sujeitos

afetados pela dor, os quais, neste caso, seriam os possíveis consumidores do
medicamento. Na mesma edição do jornal, encontra-se uma propaganda de Cafiaspirina,
recomendada especificamente para a dor de cabeça de um senhor com aparência
burguesa:
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Figura I –Dor de dentes- Cafiaspirina. (O CORREIO, quarta-feira, 26 de dezembro de 1928,
ano III, num.119).

No dia 30 de janeiro de1929, lê-se no relatório das contas do município do ano
de 1928, apresentado pelo presidente da câmara aos vereadores de São João del-Rei, as
informações esboçadas da saúde pública na cidade. O Correio divulgou:
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Relatório
Apresentado aos ilustres vereadores a Câmara Municipal de São
João del-Rei, pelo presidente Dr. Andrade Reis

Senhores Vereadores, antes de apresentar-vos o meu relatório e as
respectivas contas do ano de 1928, eu quero congratular-me com o
povo de São João del-Rei pela paz que reina no município. Povo culto
e cheio de elevadas tradições, não podia deixar de executar um
compromisso sagrado, qual o de apoiar um conciliador, embora
humilde cidadão, mas disposto aos mais rijos sacrifícios em benefício
do nosso bem estar [...] A instrução, a higiene, as estradas de
automóveis e a eletricidade, pontos de culminantes do meu programa,
foram cuidados com interesse. Eu convido, pois, a todos os sãojoanenses a concorrerem para o ideal sagrado que nos guia e que
saibam inteligentemente afastar da própria sociedade os verdadeiros
inimigos de São João del-Rei, esses que fazem guerra a todo o gesto
de levantamento do município e nada mais fazem que depreciar os que
trabalham por ele. Com efeito, elementos em que domina o vírus do
ódio, ainda existem [...].
[...] Higiene

Grito para todos os lados, e não canso de repetir, que os grandes males
do Brasil são a moléstia e o analfabetismo. E, pensando assim, não
podia deixar de atacar fundamente os males do corpo e os do espírito
que vem asfixiando as nossas atividades e anestesiando as energias.
Os dois pontos de higiene resolveram os problemas. O Posto de
Profilaxia de Moléstias Venéreas, sob a competente direção do Dr.
Martins Ferreira, tem prestado inestimáveis serviços, mormente sobre
a profilaxia de sífilis que constitui assunto da época. Conferências
foram feitas instruindo o povo. O Posto Permanente de Higiene,
auxiliado pela Câmara e dirigido competentemente pelo Dr. Mourão
Filho, vem prestando também ótimos serviços. A fiscalização do
Matadouro, açougues, barbeiros, venda de doces, padarias, instalações
sanitárias, as conferências, exames microscópicos, fornecimento de
serums (sic) e vacinas, constituem os principais serviços. Para vos dar
uma ideia justa do grande serviço prestado a causa pública por estes
departamentos apresento aqui os relatórios de ambos, acompanhando
a minha exposição (O CORREIO, quarta-feira, 30 de janeiro de 1929,
ano III, num. 124).

As moléstias e o analfabetismo figuravam como os “grandes males do Brasil”,
justifica Andrada Reis, que mantém seu discurso salvacionista: “não podia deixar de
atacar fundamente os males do corpo e os do espírito”, ações de combate como os
postos de higiene “resolveram os problemas”. E também os serviços sanitários na
cidade deveriam colaborar para as determinações e acompanhamento das medidas.
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Comemorando-se dois anos de instalação do Dispensário Antivenéreo de São
João del-Rei, percebe-se que variadas foram as formas para que se promovesse a
formação de hábitos saudáveis e a cura das doenças venéreas no município e nas
localidades vizinhas:

Dispensário Antivenéreo de São João del-Rei
Movimento do mês de Abril

Em 30 de abril do corrente findou-se o 2º ano de trabalho deste
Dispensário. Mais um ano de trabalho árduo em beneficio da
população deste Município e das circunvizinhanças. Acima estão os
números que dizem numa fonte eloquência o que fizemos no decorrer
do segundo ano de funcionamento e por eles todos poderão julgar o
nosso trabalho. Tenho, contudo, de mim para mim que fazer mais, seja
possível, mas, asseguro que será difícil. Executar num ano de 23.169
tratamentos, ou seja, a uma media de quase 2 mil por mês, se me
afigura um trabalho enorme, o que na realidade o é para 3 auxiliares
somente. Ainda mais, estou certo de que muito fizemos, mas, muito
mais poderíamos fazer, si tivéssemos mais um auxiliar, pois, trabalho
não nos falta, de dia para dia aumenta em proporção a confiança e os
resultados obtidos no Dispensário. Mais uma vez, sou forçado a dar os
parabéns aos meus dignos auxiliares. Seja-me, portanto permitido
elogiar os meus bons auxiliares e dentre este é de justiça destacar o
nome do Sr. José Leôncio Coelho que tem feito muito além dos seus
deveres, auxiliando de tal modo que se transformou num verdadeiro
enfermeiro da seção dos homens, dando as injeções e fazendo as
instilações e curativos. Dou graças a Deus, por não termos tidos senão
dissabores insignificantes e quem não os têm na labuta diária e ainda
mais estando em conexão com tão grande número de pessoas de todas
as classes? Espero e desejo, com o auxílio d’Ele, que continuemos
sempre a trabalhar com harmonia, com afeto e até mesmo com
amizades entre nós e com os doentes. Dr. Martins Ferreira- Chefe do
Dispensário São João del-Rei, 10 de Maio de 1929 (O CORREIO,
sexta-feira, 17 de maio de 1929, ano III, num.139).

A partir do dispensário das doenças venéreas, o atendimento à população se
modificou através das medidas preventivas, conforme os números apresentados na
matéria pelo chefe do posto: “Executar num ano de 23.169 tratamentos, ou seja, a uma
media de quase 2 mil por mês, se me afigura um trabalho enorme” que procuravam se
solidificar na sociedade as ações. Buscavam, assim, o reconhecimento enquanto meios
adequados e autorizados de atendimento à sociedade.
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Percebe-se, novamente, ao lado do balanço do Dispensário Antivenéreo, que o
jornal editou também uma propaganda de medicamento, indicado para a Senhora com
dores: a Cafiaspirina:
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Figura II... “ah que pontadas violentas”- Cafiaspirina (O CORREIO, sexta-feira, 17 de
maio de 1929, ano III, num.139).
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Pelo que se observa nas matérias publicadas no periódico, os redatores também
tratavam de outros problemas na sociedade, como, por exemplo, o aumento da
mendicância em São João del-Rei:

A extinção da mendicância.

Há cerca de uns 20 anos atrás, assistiam semanalmente os habitantes
desta cidade, aos sábados, um espetáculo desagradável e em flagrante
contraste com os sentimentos de uma população caridosa como é a
nossa. Mendigos, em número, aproximado de 200, percorriam
penosamente a cidade esmolando de porta em porta. Os grandes
inconvenientes da invasão de nossas casas por esse bando de pedintes
são vários e reconhecidos por todos. Além de nos expormos a uma
série de contaminações de moléstias perigosas, de que muitas vezes é
portadora essa pobre gente, somos frequentemente explorados em
nossa boa fé, e obrigamos doentes que mal se arrastam, a grandes
caminhadas através a cidade, a um sacrifício desnecessário, se fossem
socorridos regularmente por associações de caridade! Com a
fundação do Albergue Santo Antonio e devido aos esforços do
benemérito Franciscano Revmo. P. Frei Candido Wroomans que por
espaço de 20 anos, com dedicação inexcedível, tantos benefícios
proporcionou a São João del-Rei, conseguiu-se eliminar praticamente
a mendicância. Que seja um excelente serviço prestado a esta cidade,
ninguém poderá negá-lo, e recentemente nossa prestigiosa e bem
orientada edilidade, interessando-se pelo caso, instituiu uma lei
proibindo a mendigação. Por outro lado, a autoridade policial tem
também tomando medidas, no sentido de ser fielmente observada a lei
municipal, e sabemos que o ilustre dr. Delegado Regional,
ultimamente empossado, está no mesmo propósito de assegurar a
proibição da mendicância. Para que os pobres sejam retirados das
ruas, é necessário que tenham assistência de qualquer maneira de sorte
a não lhes faltar o necessário. Para tal conseguir dispõe São João
atualmente, de 10 conferências de São Vicente de Paulo, uma
associação de senhoras de Caridade, um Albergue de pobre e um
Dispensário, não falando dos outros estabelecimentos que tem outros
fins. Há pobres que por várias razões, não são socorridos por nenhuma
associação de caridade, seja porque morem longe da cidade (muitos
são de Tiradentes, Rio das Mortes, etc.), seja por qualquer outro
motivo; para esses criou-se uma seção especial no Dispensário
Vicentino, onde recebem semanalmente gêneros [...]. (O CORREIO,
quarta-feira, 07 de maio de 1929, ano III, num.142) *Erro gráfico.

Segundo o jornal, no decorrer de 20 anos, a despeito da lei municipal que
impedia a mendicância e o dispensário que recebia e cuidava desses mendigos, a
mendicância parecia aumentar e os mendigos continuavam a pedir esmolas na cidade.
Devido a isso, as autoridades decidiram efetuar uma ação mais precisa. O Correio
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orienta seus leitores: “é necessário que tenham assistência de qualquer maneira de sorte
a não lhes faltar o necessário” nos devidos locais de abrigo: “10 conferências de São
Vicente de Paulo, uma associação de senhoras de Caridade, um Albergue de pobre e um
Dispensário, não falando dos outros estabelecimentos que tem outros fins. Há pobres
que, por várias razões, não são socorridos por nenhuma associação de caridade, seja
porque morem longe da cidade (muitos são de Tiradentes, Rio das Mortes, etc.)”, seja
por outros motivos. Em qualquer situação seriam acolhidos: “para esses [os mendigos]
criou-se uma seção especial no Dispensário Vicentino, onde recebem semanalmente
gêneros”.
Na edição comemorativa, “Sob a direção literária de Lafayette Correia de
Araújo”, O Correio, em 18 de junho de 1929, homenageia Antonio Carlos e seus
secretários: “a todos os ilustres visitantes às saudações do povo de São João del-Rei, e
com elas em particular, as do O Correio”, destaca-se na sexta página a saúde pública na
cidade e a opinião do Presidente da Câmara em relação ao Regulamento e as ações em
São João del-Rei. O jornal assim se expressou:
Entrevista com o Dr. Andrada Reis.
O Correio desejando ouvir a opinião do Dr. Andrada Reis sobre as questões que
mais interessam a S. João del-Rei, ouviu dele o que passa a expor:

-Desejamos saber sua opinião sobre o isolamento dos leprosos desta
cidade. – É possível? –Sim. Eles precisam ser isolados, consoante os
princípios da higiene que hoje ninguém contesta. Mas, difícil é
resolver imediatamente o problema. Cabe ao Estado este isolamento.
A Câmara não deve fazê-lo, porque viriam para esta cidade centenas
de leprosos a busca de um abrigo para sua miséria, complicando assim
mais a situação de S. João del-Rei. É preciso que o Estado, auxiliado
pelas Câmaras, construa Leprosários regionais que possam conter
todos os leprosários de Minas. O Governo está construindo um grande
leprosário que é o inicio dessa medida necessária e urgente. Quanto
aos leprosos de São João del-Rei, podemos afirmar que temos pedido
sua internação no Hospital de Sabará, o que ainda não foi possível,
apesar da boa vontade do nosso conterrâneo Dr. Raul de Almeida
Magalhães, por estar aquele hospital superlotado. Mas, continuamos
trabalhando, porque não temos outro intuito senão melhorar as
condições sanitárias deste município E a prova disto está no interesse
que tomamos para que se fundasse o Posto Permanente de higiene, o
qual executado o seu regulamento, é uma defesa permanente da saúde
do povo. Ele vai custar à Câmara metade das despesas deles, mas
podemos nos felicitar por isto porque o resultado é magnífico,
conforme vem mostrando eu e os meus auxiliares de Câmara não
temos poupado esforços para o saneamento de São João del-Rei. A
Câmara tem concorrido grandemente para a execução do programa
sanitário. O transporte de carne nos vem custado mais 6 contos por
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ano; o transporte e o lixo nos vem custado mais 12 contos por ano.
Temos feito um grande número, algumas centenas. Já, de ligação de
esgotos. Tentamos resolver o problema do leite, facilitando tudo a
alguma empresa que se organizasse. Entramos em acordo, por
intermédio do Posto Permanente, para a construção de um forno de
lixo auxiliando o seu construtor. Os açougues sofreram magnífica
modificação. Com uma lei da Câmara fortalecendo a higiene. E tudo
isso temos feito com a máxima boa vontade, porque, médico e cidadão
não podiam deixar de concorrer para o aperfeiçoamento da saúde, para
o revigoramento de nossas forças. Se a Câmara não tivesse o intuito
de sanear São João del-Rei, nós não trabalharíamos para fundação do
Posto Permanente de Higiene e nem tão pouco concorreríamos para o
bom êxito de suas medidas. [...] (O CORREIO, terça-feira, 18 de
junho de 1929, ano III, num.143).

Observa-se nas palavras de Andrada Reis a preocupação com os leprosos: “eles
precisam ser isolados, consoante os princípios da higiene que hoje ninguém contesta”.
Entretanto, havia dificuldades para os doentes de São João del-Rei, pois não se
encontravam vagas no hospital de Sabará: “o que ainda não foi possível, apesar da boa
vontade do nosso conterrâneo Dr. Raul de Almeida Magalhães, por estar aquele hospital
superlotado”. Segundo Andrada Reis, o trabalho continuava: “e a prova disto está no
interesse que tomamos para que se fundasse o Posto Permanente de Higiene, o qual
executado o seu regulamento, é uma defesa permanente da saúde do povo”. A intenção
da Câmara era “sanear São João del-Rei”. Essas medidas de higiene se tornavam um
importante mecanismo de intervenção na vida da população.
O seguinte anúncio dessa mesma edição de junho de 1929 destaca os
procedimentos do Dispensário Antivenéreo em São João del-Rei:
Dispensário Antivenéreo de São João del-Rei

Transcrevemos o ofício abaixo, do excelentíssimo senhor Dr. Antonio
Aleixo, Inspetor de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas. Por ele
se verifica a operosidade do digno competente Chefe do Dispensário
local e dos seus dignos auxiliares. Inspetoria de Profilaxia da Lepra e
Doenças Venéreas Estado de Minas. Departamento Nacional de Saúde
Pública Belo Horizonte, 4 de junho de 1929 Excelentíssimo Sr. Dr.
Martins Ferreira. D. D. Chefe do Dispensário de São João del-Rei.
Recebi e agradeço o número do O Correio, no qual li, com prazer
excelente, resultados estatísticos do 2º ano de trabalho do dispensário
de São João. Contando com reduzidos nº de auxiliares, pudestes
realizar um apreciável movimento de quase 2.000 tratamentos
mensais; o que deve ser levado a conta da dedicação e da operosidade
vossa e dos funcionários que trabalham sob vossas ordens. Saudações
A. Aleixo – Inspetor (O CORREIO, terça-feira, 18 de junho de 1929,
ano III, num.143).
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Observa-se na mensagem do presidente Antonio Carlos, apresentada ao
Congresso Mineiro em agosto de 1929, a perspectiva de cuidar e tratar da população e
também em estabelecer parcerias com os municípios para um melhor serviço de saúde
Pública do Estado:

Saúde Pública
[...] transformada a antiga Diretoria de Higiene em Diretoria de Saúde
Pública, passou esta a ter mais amplas atribuições de par com mais
eficientes meios e recursos para os trabalhos a seu cargo. A
cooperação financeira dos municípios, tornada obrigatória pela última
reforma constitucional, permitiu a instalação de centros de assistência,
sanitária nas sedes de todos os municípios subordinados assim a
orientação única do Estado todo os serviços de Saúde Pública [...]
(Mensagem do Presidente Antonio Carlos ao Congresso Mineiro em
1º de agosto de 1929, p.94).

Nessas circunstâncias, o Estado passou a organizar, juntamente com os
municípios, toda a fiscalização e acompanhamento da saúde e profilaxia das doenças,
adquirindo o direito de intervir nos espaços públicos, como hospitais e escolas, e
também nos espaços privados, como as moradias e os estabelecimentos comerciais.
Segundo Carvalho, o Regulamento da Saúde Pública:

[...] é composto por mil duzentos e noventa (1290) artigos, distribuído
em duzentas e noventa e nove (299) páginas, nas quais são
minuciosamente descritas as normas que pautariam as ações
destinadas à saúde pública de Minas para vigorar a partir de 1º de
janeiro de 1928. [...] Dessa forma, o texto legal concede ao Estado o
direito de intervenção nos espaços públicos e privados. O interesse
pela saúde da população é evidenciado por meio de propostas como:
criação de centros de estudos e pesquisas para o tratamento e
profilaxia de doenças; inspeção e fiscalização pela polícia sanitária de
casas, logradouros públicos, gêneros alimentícios, produtos biológicos
e profissões; inspeção médica (entendida como controle) da população
de imigrantes e outras medidas de vigilância; organização de
estatísticas; combate a epidemias; propaganda e educação sanitária; e
repressão ao curandeirismo (CARVALHO, 2012, p.49, 50).

Pela leitura da divulgação das ações do governo em O Correio, pode-se ter uma
ideia de que muitas orientações em relação à saúde aconteceram de fato e não ficaram
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apenas na intenção dos governantes. Vale chamar atenção para o fato de que o Estado se
interessava pela saúde dos sujeitos e por isso lançava mão de mecanismos para intervir
no meio social e no cuidado com a população, na tentativa da cura e da profilaxia das
doenças. Assim, os médicos também se reuniam a fim de trocar experiências e
conhecimentos sobre as doenças e os considerados modernos procedimentos médicos
do período. Em São João del-Rei ocorreu em julho de 1930 uma dessas reuniões da

Sociedade de Medicina e cirurgia
A noite de 19 último caracterizou-se, para os que labutam na senda
tortuosa, do intelectualismo, por uma brilhantíssima etapa vencida
pelo nosso círculo médico, com a reunião da Sociedade de Medicina e
Cirurgia. Às 19 horas, com o salão nobre da Câmara, repleto de
médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos e muitas pessoas do
nosso elevado meio social, o Dr. Eloy Rei abriu sessão, dando logo a
palavra ao Dr. E. Garcia de Lima, afim de que este fizesse a sua
anunciada comunicação sobre alguns casos de Ivmphogranulosnratose
Inguinal subaguda. O distinto médico começa sua palestra por um
histórico sucinto de tudo o que a ciência de Hipócrates tem
conseguido, por seus mais autorizados discípulos, desvendar no
labirinto de seu campo clínico e cirúrgico sobre tal entidade mórbida.
Após uma explanação correta na forma e científica na essência,
explanação que vem confirmar nos seus períodos o conceito honroso
em que S.S. é tido pelos seus companheiros, o orador referiu-se a três
casos que lhe apareceram na luta diária e sobre eles discorreu
brilhantemente por este (?). Tamanho entusiasmo despertou na
assistência a sua comunicação que, depois de lida, foi comentada
pelos Srs. Drs. Fausto Neves, Martins Ferreira, Mourão Filho, A.
Viegas e A. Reis. Em seguida ao discurso do Dr. Garcia de Lima, o
Dr. Andrade Reis leu um trabalho seu sobre o diathermotherapia,
também muito apreciado. O Dr. Fausto das Neves, interpretando o
sentimento de toda a classe médica são-joanense, pediu e obteve, por
unanimidade de votos, a inserção de um voto de profundo pesar pelo
passamento do Dr. Mourão Sênior, tendo o Dr. Mourão Filho
agradecido a homenagem que a seu saudoso pai fora prestada. Para a
próxima sessão estão inscritos o Dr. J. Martins Ferreira, que falará
sobre vaccinotherapia e vacinação nas etites médias supuradas, o Dr.
Antonio Viegas que dissertará a respeito de considerações sobre a
atresia cicatricial do alsophago por ingestão de caustico (O
CORREIO, sábado, 26 de julho de 1930, ano IV, num.200).

Uma das preocupações dos médicos era com os surtos das doenças endêmicas. O
seguinte exemplo relata casos suspeitos de coqueluche na cidade:
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Estado sanitário

É plenamente satisfatório o estado sanitário da cidade; o contrário
disso é boato tendencioso, que cria um ambiente de expectativa
danosa, paralisa o movimento comercial como o urbano. Foram
registrados, dias atrás, casos de coqueluche, mas em número tão
limitado, que nenhum alarme causou à população. Podemos asseverar,
sem receio de desmentido, não haver casos que se alastrem e, muito
menos, de varíola ou de outra doença contagiosa; a população
continua, na sua faina todos os dias. O Ginásio Santo Antonio reabre
as suas aulas; suspensas por simples medida de precaução; os grupos e
as escolas isoladas funcionam com a devida regularidade; os bares,
cafés e as casas de diversões sempre cheias e movimentadas; onde,
pois o mal contagioso senão malévolo boato? (O Correio, sábado 20
de setembro de 1930, ano V, num.208).

As medidas sanitárias eram direcionadas ao cuidado com os ambientes. O
“medo” das contaminações poderia agravar as epidemias e os surtos das doenças. A
prevenção seria o melhor procedimento contra a varíola ou qualquer outra doença
contagiosa. Mesmo tentando minimizar o medo da população, o simples fato de
registrar a suspensão das aulas no Colégio Santo Antonio pode ser um indício do temor
de contaminação da coqueluche em lugares fechados como as salas de aula.
É importante notar que as orientações para os cuidados com a saúde não se
restringiam somente às doenças contagiosas. Procurava-se educar amplamente a
população com o esclarecimento também acerca de doenças de origem nervosa. É o que
se verifica no discurso médico na seguinte matéria de O Correio, tentando interferir no
comportamento da sociedade através dos textos do jornal:
Vigiemos o nosso sistema nervoso
Em geral, indicamo-nos acreditar que as tristezas que temos, herdamolas devido a temperamentos paternos, a influência do meio, etc.
Entretanto, poder-se-á a dizer, quase com segurança, que essas
tristezas provêm de alguma causa física. O que herdamos é uma supra
sensibilidade do sistema nervoso, ou, indo mais profundamente, pode
haver na verdade alguma falta de harmonia nessas maravilhosas
glândulas do corpo, as “glândulas endócrinas”. Essas glândulas de
“secreção interna” representam um papel muito importante no
desenvolvimento e na nutrição de uma criança. E particularmente que
essas glândulas desempenham o seu papel antes dos quatorze anos. O
cérebro trabalha por meio das suas numerosíssimas células nervosas.
Quando essas células nervosas se encontram fora de ordem, a atitude
de pessoa em face da vida não se torna perfeitamente normal. Quando
o sistema nervoso funciona mal, verificam-se desordens nervosas.
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Algumas dessas desordens perduram, mas muitas delas podem ser
perfeitamente corrigidas com medidas de ordem física e mental. Daí
surgirem às depressões. Tudo parece negro e triste. A sensibilidade
exacerba-se facilmente. Há fadiga. Há insônia. Há super excitações
quando tais sintomas aparecem, verifica-se que o organismo também
padece de outros males. Há ação dos venenos intestinais, prejudicando
seriamente o organismo. O excesso de trabalho, as amofinações de
toda a espécie, as reações mais contraditórias que se pode imaginar,
muitas vezes a alimentação insuficiente e desordenada, são causas que
produzem a depressão mental. Tudo isso se corrige. Primeiro, com
uma vida regrada. O método é imprescindível a tudo. Justamente as
pessoas melancólicas são aquelas que se desordenam nos seus hábitos
mais corriqueiros. Depois do método, estabelecer um sistema de
dormir bastante nas horas certas. Depois, fixar um horário para
alimentação, que deve fazer-se há horas certas, ser frugal e mastigada
com a maior calma possível. O relaxamento dos nervos, o descanso,
os passeios, a vida ao ar livre, completam o resto. Assim é que se
combatem as melancolias, as tristezas as dores e as depressões de toda
a sorte. Dr. R. Copeland (O CORREIO, sábado, 29 de novembro de
1930, ano V, num.217).

Aparece na mesma página da matéria acima a propaganda do tônico
Tonicardium, indicado para os rins e o coração que se pode associar a um pequeno
fragmento da nota anterior que diz: “quase com segurança, que essas tristezas provêm
de alguma causa física”. Assim, o tônico seria indicado para infecções, cansaço até
mesmo para a falta de ar, por isso recomendado aos consumidores para a cura de
diversos males do corpo e também do emocional:
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Figura III Tonico - Tonicardium. (O CORREIO, sábado, 29 de novembro de 1930, ano V,
num.217).

O poder médico regulava e determinava modos de vida para a sociedade. Farhi
Neto, analisando o mecanismo biopolítico na perspectiva de Michel Foucault,
identifica:
Destacam-se no mecanismo biopolítico, dois elementos: um objeto
correlato às suas práticas e um meio de inserção desse objeto. Nesta
primeira formulação, o objeto biopolítico é a saúde da população, a
saúde da multiplicidade dos corpos que compõem a população do
Estado, a população urbana ou a força do trabalho. Esse objeto é o
correlato de uma prática discursiva específica da medicina social, e as
diversas instituições correspondentes, os departamentos de saúde dos
Estados, os planos de governo, as leis de saúde pública, os programas
de partidos, os hospitais etc. Em segundo lugar, o mecanismo
biopolítico é composto pela representação do suporte de inserção
material do seu objeto: o meio [...] (FARHI NETO, 2010, p.32).

A preocupação era tão grande com a saúde que até identificar sujeitos feios
como doentes seria uma contribuição para a melhoria da população. Em dezembro de
1930, uma publicação no O Correio assinada pelo médico eugenista Renato Kehl18 trata
das causas da “fealdade” nos indivíduos e a relação com a sífilis:

18

Médico eugenista que fundou em 1918, na cidade de São Paulo, a Sociedade Eugênica, primeira da
América Latina. Foi um dos maiores defensores e divulgadores da ciência eugênica no Brasil
(KINOSHITA, 2013).
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Porque há tanta gente feia?

Num dos nossos livros, quando tratamos das causas da fealdade,
atribuímos o seu aparecimento, em grande parte, à sífilis.Continuamos
convencidos de que ela é, realmente, o mais formidável vândalo da
plástica humana, quase sempre associados ao álcool, ambos
extremados na faina de semear monstruosidades e degradar o gênero
humano. Quando nos deparamos com um indivíduo feio, - feio de
doer, como se diz, - torto ou desengonçado, com cara de feto ou
disforme, poderemos dizer, com a probabilidade de acertar 80 vezes
em 100, que esse indivíduo é filho ou neto de sifilítico. Digno de nota
o fato de a tendência destruidora da sífilis ser maior sobre o físico,
enquanto a do álcool é maior sobre o psíquico. Pode-se resumir a ação
desses flagelos em dois itens: Alcoolismos nos pais e avós - taras
psíquicas nos descendentes. Sífilis nos pais e avós – taras físicas nos
descendentes. A sífilis, pois, via de regra, enfeia o físico, enquanto o
álcool enfeia o psíquico e a moral: associados, enfeiam, naturalmente,
os dois, isto é, o corpo e o espírito. Não obstante saber-se, geralmente,
disso, há milhares de indivíduos sifilíticos que se casam, sem se tratar
convenientemente e milhares de outros que se casam, embora escravos
do vício do alcoólico. Casar-se doente de sífilis ou preso ao vício
alcoólico é um crime; é a maior das perversidades; constitui o mais
nefando dos atentados que se possa cometer contra o próprio sangue,
contra a própria geração, contra os próprios filhos e netos.
Entretanto, há muita gente que o comete, conscientemente, lançado ao
mundo tantos indivíduos feios e maus; tantos anormais que vêm,
depois, atentar, livre ou capciosamente, contra a gente boa e bem
intencionada; tantos degenerados que vivem por aí soltos ou asilados
nos hospitais e nas penitenciárias. A sífilis não é hereditária, como
erroneamente se diz, mas congênita. Os filhos são infectados pelo
sangue, por via placentária. A infecção luética assim transmitida nem
sempre evolui precocemente. Uma criança pode nascer bonita,
perfeita, sem o menor sinal de lues e tornar-se mais tarde, um adulto
feio ou rabugento. A sífilis ainda continua, pois, muito espalhada
entre nós, na faina tremenda de enfear, de degenerar e de matar nossa
gente. Para bem das gerações presentes e, sobretudo, futuras, cerremos
fileiras para o combate a esse flagelo. Renato Kehl.
(O CORREIO, sábado 06 de dezembro de 1930, ano V, num. 218).

O discurso de Renato Kehl consiste em relacionar problemas sociais a doenças
devido aos casamentos de “milhares de indivíduos sifilíticos” e com “vício alcoólico”,
por

reproduzirem

indivíduos

“anormais,

feios,

degenerados,

maus,

tortos,

desengonçados, com cara de feto, rabugento”, etc. Esses indivíduos, conforme o
médico, atentavam “contra a gente boa e bem intencionada, contra as gerações futuras”.
Além disso, advertia que muitos destes viviam “soltos” ou “asilados em hospitais e
penitências”, o que sugere o gasto econômico do Estado com a manutenção das
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instituições referidas. O discurso seria um apelo ao dever cívico e moral de cada
indivíduo com a sociedade: “cerremos fileiras para o combate a esse flagelo”.
Kinoshita (2013) investigou em sua dissertação de mestrado dois manuais
escolares de higiene, A fada Hygia: primeiro livro de Hygiene e Cartilha de Higiene:
alfabeto da saúde, organizados pelo farmacêutico e médico eugenista Dr. Renato Ferraz
Kehl, no decorrer dos anos 1923 e 1936:
Segundo alguns historiadores, como Stepan (2005), Souza (2006) e
Diwan (2007), a partir de 1928, quando Renato Kehl retorna de sua
viagem à Europa, pode-se identificar traços mais intensos de uma
eugenia negativa. Mas é nesse momento mais radical do pensamento
deste médico, no qual em tese as ações educativas como forma de
regeneração seriam descartadas do programa eugênico, que Renato
Kehl e o ilustrador Francisco Acquarone assinam conjuntamente o
contrato para publicação da segunda obra do gênero, intitulada
Cartilha de Higiene: alfabeto da saúde, publicada provavelmente em
1936. Segundo consta no prefácio, escrito por Kehl, esse manual teria
surgido a partir de inúmeros pedidos, como uma obra introdutória a A
fada Hygia: primeiro livro de Higiene, que, na ocasião da publicação
da Cartilha de Higiene, já tinha alcançado a sua 5ª edição. Em 1937,
Kehl também reformulou A fada Hygia: primeiro livro de Higiene,
adaptando a obra não só às novas regras ortográficas, mas também
inserindo novos versos e melhorando as ilustrações, tornando tornálos mais atrativos aos ouvidos e aos olhos das crianças. Tal iniciativa
nos faz crer que, apesar de Dr. Kehl, dar ênfase cada vez mais a uma
eugenia negativa, após 1929, ele não descartaria a necessidade de uma
eugenia preventiva, pautada no ensino da Higiene, para a conformação
de uma sociedade eugenizada, visto que havia doenças atreladas ao
social, como o alcoolismo e a sífilis, que poderiam ser contidas,
segundo sua concepção, com a adoção de hábitos higiênicos
(KINOSHITA, 2013, p.32, 33).

Um dado minimamente curioso em relação a Renato Khel é que ele foi também
diretor da Bayer. Um dos medicamentos mais anunciados em O Correio, a Cafiaspirana
era uma espécie de carro-chefe dos medicamentos de uso imediato para uma série de
problemas de saúde. As propagandas da Cafiaspirana se dirigiam a públicos
diferenciados: à mimosa (mulher na puberdade), à noiva, ao senhor trabalhador, ao
senhor aposentado e também ao homem do campo.
Nessa visão de progresso para nação nos anos 1920, os políticos, os médicos e
os intelectuais buscavam nos modelos higienistas medidas biopolíticas, na tentativa de
educar a sociedade segundo os moldes da república, como se nota nas palavras de Marta
Carvalho:
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Na campanha educacional, saúde, moral e trabalho compunham o
trinômio sobre o qual se deveria assentar a “educação do povo”.
Montava-se com ele, uma espécie de jogo de espelhos: hábitos
saudáveis moralizam; uma vida virtuosa é saudável; moralidade e
saúde são condições e decorrência de hábitos de trabalho; uma vida
laboriosa é uma vida essencialmente moral e saudável etc. Nesse
espelhamento, o trabalho aparece como síntese da sociedade que se
pretende instaurar (CARVALHO, 1997, p. 284).

O trabalho assalariado – maior responsável pelo progresso econômico do país –
e não somente o trabalho, mas também a saúde e a educação seriam hábitos
incorporados na sociedade voltados para a moral, incluindo nesse aspecto as ações para
serem desenvolvidas com as famílias. Esta, por sua vez, seria o modelo mais próximo
das crianças, na expectativa de um tipo de formação para a cidadania visando à salvação
da pátria. Assim, estavam previstos os procedimentos a serem seguidos não só na escola
como também em casa:
Partia-se do princípio de que a maior parte do tempo da criança era
despedida fora do ambiente escolar, sendo por isso, fundamental a
escola atuar sobre a vida familiar dos alunos e, em particular, sobre as
suas mães, que deveriam desempenhar a função de parceiras
privilegiadas dos agentes escolares. Desse modo, pretendia-se que a
ação civilizadora exercida pela escola, ao invés de se perder, por
ignorância ou descaso da família, se estendesse na direção do lar e da
comunidade
atendida
pela
instituição
(FARIA
FILHO;
NASCIMENTO; SANTOS, 2010, p.143).

Cuidar das crianças e da família era uma das metas dos políticos, visando à
educação e à saúde para a cidadania e para o trabalho. No entanto, os menores
abandonados ou delinquentes eram um dos grandes problemas nas cidades; por isso,
deveriam ser internados nas Escolas de Preservação, local de assistência escolar,
profissional, médica e também educação moral, como chama atenção a seguinte
matéria:

Pela infância abandonada

O assunto que vamos aqui focalizar é de grande, da máxima
importância, requerendo, por isso mesmo, a ação imediata da parte
dos poderes legais, pois afeta a ética social e contrasta com o grau de
civilização a que chegamos. Referimo-nos ao problema da infância
abandonada, justamente quando o governo estadual pôs em vigor uma
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lei que a ampara e protege. E bastante desagradável o espetáculo que,
diariamente, se desenrola aos nossos olhos. Constituem divertimentos
prediletos da gurizada a prática do futebol nas ruas e praças da cidade,
impedindo o trânsito, e o uso do bodoque e da atiradeira, em ataques
frequentes às vidraças dos prédios adjacentes aos pontos escolhidos
pela sua preferência. E, se condenável é essa espécie de passatempo,
está a exigir enérgico corretivo outro abuso, muito do agrado dos
moleques, qual o de rabiscarem nas paredes, ainda nas de recente
caiação, palavras imorais e trançarem desenhos obscenos. Nem
mesmo o majestoso templo de São Francisco, com suas obras de arte é
perfeito trabalho de cantaria, tem sido poupado pela fúria destruidora
desses pequenos vândalos. E não se diga que só filhos sem pais
enchem, em gritantes grupos, as ruas, perturbando a livre locomoção,
até de senhoras respeitáveis e vícios e maus costumes, são. Com estes
formam muitos outros que pela incúria de seus pais, sofrem
lamentavelmente a influência mesológica. A situação de abandono em
que, nesse particular, vivemos chega a constituir uma ameaça à
integridade física dos transeuntes. A prova desse acerto está no fato
de, em certa ocasião, ter-se visto uma mocinha com o olho vazado
pelo projétil de um bodoque, exercitado por um menino, e assim, essa
pobre criatura está, hoje, prejudicada por defeito físico, que não trouxe
pelo nascimento. Chamamos, muito em particular e com extremado
constrangimento, a atenção dos chefes de família em favor dessas
inexperientes criaturinhas, maior vítimas do seu abandono, porque é
nessa escola perniciosa que sem fazem maus cidadãos e os criminosos
de amanhã. Pedimos aos professores que intensifiquem, com o maior
zelo e carinho, a educação moral nos grupos e escolas, completando,
assim, a deficiente ação dos pais. Instruam esses entesinhos (sic) na
prática da verdade e do respeito às leis sociais, melhorando-lhes os
costumes, estimulando-lhes os sentimentos de dignidade e altruísmo e
incutindo-lhes no espírito o horror ao vício. E das autoridades
competentes solicitamos ação decidida no sentido de se reprimir, de
vez, tão condenável desenvoltura na prática do mal, fechando essa
escola de erros e vícios. Temos uma guarda civil, quase inativa: que
seja ela utilizada em prol da solução desse importante problema. Aí
fica o nosso sincero e caloroso apelo. M. (O CORREIO, sábado, 20 de
dezembro de 1930, ano V, num.220).

Vê-se mais uma vez o jornal assumindo um papel de orientador educacional,
dirigindo-se a pais e professores e propondo essas questões para as discussões entre os
educadores. Os pais seriam os responsáveis por educar as crianças e os professores
deveriam observar e complementar a educação da família: “Pedimos aos professores
que intensifiquem, com o maior zelo e carinho, a educação moral nos grupos e escolas,
completando, assim, a deficiente ação dos pais”. As medidas educativas estavam
detalhadas no Regulamento da assistência a menores abandonados e delinquentes.
Conforme Guimarães,
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Pode-se perceber, nesse momento, que a ideia de delinquência 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 (GUIMARÃES, 2011, p.75).

Com efeito, era dever da família cuidar e educar. Caso não se concretizasse na
família a educação moral dos menores devido à delinquência, estes seriam levados para
os abrigos de menores.
Assim, O Correio exerceu o papel fundamental de propagar as medidas e
cuidados médico-higienistas de cuidar, tratar e controlar os problemas da saúde da
população. E sempre numa visão educativa, pois as matérias eram direcionadas para um
modo de vida da sociedade pautado no progresso da nação e no crescimento urbano e
populacional da cidade.
No próximo tópico serão vistos os dados demográficos e higiênicos em
circulação nos discursos do jornal, a partir dos relatórios dos atendimentos do Posto de
Higiene Municipal de São João del-Rei e de outros textos também de caráter educativo
espalhados pelas páginas de O Correio.

3.2 Inspecionar os males e tratar o povo

No que se refere às funções da Inspetoria de Demografia e Educação Sanitária,
o Governo de Minas ordenaria um conjunto de ações com intenção de educar uma
população considerada carente de informações higiênicas e sanitárias. Neste sentido, a
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proposta consistia em educar a população por meio de propagandas sobre as “noções de
higiene e os meios de combate e prevenção das doenças, divulgadas mediante cartazes,
palestras, conferências, filmes, imprensa diária, programas de “instrução sanitária” para
serem levadas a “todos os pontos do território do Estado”, inclusive em diversos locais,
como, nas “escolas, fábricas, oficinas, orfanatos, quartéis e asilos”. Além de todas essas
ações previstas, a Inspetoria manteria à disposição uma biblioteca com livros e revistas
sobre higiene e saúde pública, e faria troca de publicações científicas editadas no país e
no exterior (MINAS GERAIS, 1928, v. 3, p. 1902). As ações elaboradas com
embasamento nos estudos estatísticos também demonstravam a preocupação de ordem
econômica por parte do Estado, uma vez que os problemas ligados à saúde pública,
como epidemias e endemias, geravam altos custos no tratamento e na prevenção de
doenças, além de, em alguns casos, causar debilidade física nos indivíduos, resultando
em baixa produtividade tanto do operário quanto do agricultor, reduzindo-lhes a força
de trabalho e comprometendo a economia.
Em São João del-Rei, com a inauguração do Posto de Higiene Municipal, as
ações mais efetivas na saúde pública seriam demostradas nas informações sobre a
verificação de serviços demográficos e sanitários, nos balanços de todos os dados
sobre natalidade, casamentos, mortalidade, morbidade nosocomial (hospitalar) e
notificações de doenças compulsórias (obrigatórias), e ainda fiscalizações no comércio
local, como, por exemplo, as carnes verdes e o leite. Pretendia ainda, na infraestrutura
urbana da cidade, verificar os padrões higiênicos. A comunicação da abertura do Posto
de Higiene Municipal ocorreu em abril de 1928:
Posto de Higiene

Do Sr. Dr. Francisco Mourão Filho, digno chefe do Posto Permanente
de Higiene, nesta cidade, recebemos a seguinte comunicação, que
agradecemos: Tenho o prazer de comunicar a V. Exa. Que, a partir
desta data, começara a funcionar o Posto de Higiene Municipal desta
cidade, a Rua: Comendador Bastos nº. 6 São João del-Rei, 2 de abril
de 1928 ( O CORREIO, quarta-feira, 11 de abril de 1928, ano II,
Num. 83).

As endemias constituíam uma das grandes preocupações dos médicos naquele
período, devido às difíceis condições de higiene da população e também à precariedade
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das instalações sanitária. Por isso, os textos educativos divulgados no jornal adquiriam a
importância de educar para a prevenção das doenças. Tome-se, como exemplo, o texto
sobre a Disenteria:

Disenterias

Disenteria é uma forma de fluxo intestinal, caracterizada pela
passagem frequente de sangue e muco (catarro) nas fezes, que são
evacuadas com dores e esforço (puxos) [...] Profilaxia – Faço, aqui,
um apelo aos meus distintos colegas, excelentíssimos senhores
clínicos da cidade, para noticiarem todos os casos de disenteria que
tiverem, até os suspeitos. Isto constitui já um dos primeiros passos
dados para evitar a propagação do mal. Notificado o caso, será o
doente isolado. Assim, já se restringem as possibilidades do contágio.
Entra em cena a desinfecção concorrente, isto é a desinfecção dos
dejetos, a proporção que forem emitidos, e das roupas e objetos
contaminados. Todo aquele que entrar em contato com o doente deve
ter o máximo cuidado com as suas mãos, que devem ser lavadas com
sabão e água corrente, principalmente antes das refeições. Evite-se a
ingestão de alimentos que não sofreram a coesão e procura-se
melhorar as instalações sanitárias das habitações, pois as latrinas mal
conservadas e mal limpas são causa da disseminação dos materiais
fecais, que irão entrar em contato com as moscas, com as mãos, etc., e
não será difícil compreender que, deste modo, o contágio se dará.
Proximamente, em artigos, que irei dando à luz da publicidade, ei de
procurar ferir a tecla importante da contaminação e poluição do solo
pelas matérias fecais depositadas a sua superfície, hábito que se
encontra muito enraizado em nossa população, principalmente a da
zona rural. Terminando, resta-me dizer que, na campanha
desenvolvida contra a disenteria bacilar, a vacinação tem sido objeto
de estudos e aplicações; mas ainda não se conseguiram estatísticas,
convincentes muito embora os resultados obtidos até agora autorizem
as melhores esperanças. Francisco Mourão Filho. Chefe do Posto de
Higiene (O CORREIO, sexta-feira, 11 de maio de 1928, ano II,
Num.86).

Nota-se a evidente preocupação educativa do texto. Pelo modo como a matéria
está escrita, percebe-se o cuidado em indicar causas da doença e orientações sobre como
proceder. No que se refere às estratégias de transmissão do conhecimento à população,
as matérias seguiam uma sequência entre as edições de O Correio. A matéria sobre a
Disenteria continuava na edição do dia 30 de maio de 1928:
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Diretoria de Saúde Pública
Posto de Higiene de São João del-Rei
Disenterias
(Continuação e fim)

Em nosso último artigo a respeito de disenterias, tratamos mais
minuciosamente disenteria bacilar, tocando, por alto, nas outras
formas. Isto não só porque tínhamos registrado, então, na cidade,
alguns casos pertencentes àqueles tipo, como também por ser ele, a
nosso ver, o que mais grave e o que, de acordo com todas as
estatísticas, maior número de vitimas causa. Prometemos ocupar-nos,
em artigos subsequentes, das demais modalidades de disenteria, como
a amebiana, e é o que nos faz tomar, hoje, de novo, a pena [...]
Chegada a tão ponto, a doença é grave e, muitas vezes, fatal [...] (O
CORREIO, quarta-feira 30 de maio de 1928, ano II, Num.89)

Em seguida, na mesma edição do dia 30 de maio, o periódico continua
publicando as matérias sobre as medidas descritas no Regulamento da Saúde Pública.
Uma delas, transcrita a seguir, trata das autoridades policias do Estado “Para execução
das medidas consignadas no Regulamento de Saúde Pública (decreto nº 8116 de 31 de
dezembro de 1927)”:
Diretoria de Saúde Pública
Posto de Higiene de São João del-Rei

Cumprindo instruções contidas na circular nº14 da Inspetoria dos
Centros de Saúde e Profilaxia, venho transcrever a circular que o Sr.
Dr. Secretário da Segurança e Assistência Pública dirigiu as
autoridades policiais do Estado, chamando para ela a atenção de todos.
A referida circular, para sua maior divulgação, será publicado na
Imprensa e em boletins, que serão amplamente destruídos. Às
autoridades policiais do Estado dirige o Senhor Secretário da
Segurança e Assistência Pública a seguinte circular. “Para execução
das medidas consignadas no Regulamento de Saúde Pública (decreto
nº 8116 de 31 de dezembro de 1927) e especialmente das relacionadas
com a polícia sanitária, combate as epidemias, a fiscalização do
exercício da medicina, farmácia, odontologia e obstetrícia e a
repressão do abuso das substâncias euroforísticas (sic) e
entorpecentes, recomendando-vos presteis todo o apoio dentro da
órbita legal, as autoridades sanitárias que vós solicitarem. Para maior
rapidez e eficácia das providências que se tornarem necessárias,
poderão as referidas autoridades, no exercício de suas atribuições,
corresponder-se diretamente convosco.” São João del-Rei, 26-05-
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1928.Dr. Francisco Mourão Filho, Chefe do Posto (O CORREIO,
quarta-feira 30 de maio de 1928, ano II, Num.89).

Nas palavras do Presidente de Minas Gerais Antonio Carlos, em julho de 1928, o
serviço da Saúde Pública no Estado com a criação dos Postos de Higiene Municipal
estava se estruturando e melhorias eram previstas:

Saúde Pública

A reorganização dos serviços da Saúde Pública, por vos aprovada,
subordinou-se ao principio da descentralização técnica e
administrativa, tendo em vista a extensão territorial do nosso Estado,
com sistemas rodo e ferroviário muito aquém das suas necessidades,
difíceis e numerosas as comunicações com os centros populosos do
interior e que não permitem providencias e de aplicação imediata. Tais
circunstâncias aconselharam a criação de várias inspetorias e, por elas
distribuídos os diversos serviços a instalação de centros de Saúde,
tendo em conta as zonas do Estado, e a de Postos Municipais de
Higiene [...] Funcionam atualmente quinze Postos de Higiene assim
distribuídos: Ponte Nova, Ubá, Itajubá, Queluz, Oliveira, Varginha,
Rio novo, Curvelo, Manhuaçu, Formiga, S. João del-Rei, Palmira,
Nova Lima, Poços de Caldas e Patrocínio [...] (Mensagem do
Presidente Antonio Carlos Ribeiro de Andrada ao Congresso Mineiro
em 14 de julho de 1928, p.80, 84).

O sentido disso era o atendimento da população nos Postos passar por uma
reorganização e a comunicação entre as diversas localidades do Estado aconteceria de
uma maneira mais rápida e eficiente no combate às endemias e às doenças venéreas.
Outra estratégia de transmissão do conhecimento à sociedade utilizada pelo
governo e pelo chefe dos postos de atendimento à população eram sempre os assuntos
direcionados à saúde, que tratavam de variadas doenças e das formas de ação.
Percebia-se que a realização do evento no centro da cidade e em um espaço
público poderia chamar mais atenção da população e a informação poderia circular mais
rapidamente. Os eventos ligados à Saúde Pública seriam as conferências públicas
realizadas em espaços públicos como o Teatro Municipal:
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Diretoria de Saúde Pública
Posto Permanente de Higiene municipal.

O chefe do Posto Permanente de Higiene Municipal fará sexta-feira,
dia 28 do corrente, no Teatro Municipal, às 20 horas e meia uma
conferência para o povo. O assunto desta conferência será: opilação e
seus malefícios como se adquire a doença: meios de preveni-la e
evita-la: seu tratamento. A conferência será ilustrada com a projeção,
na tela de 36 placas. Pede-se o comparecimento de todos (O
CORREIO, quarta-feira, 26 de setembro de 1928, ano III, Num. 106).

A preocupação do município consistia em divulgar as medidas preventivas
ligadas à saúde nas conferências públicas realizadas no teatro municipal. O discurso da
matéria se voltava para o povo, pedindo o comparecimento de todos. É curioso, na
realização da conferência, o anúncio de uma projeção de telas. Acredita-se que seria
para chamar atenção do povo por meio de recursos visuais.
Assim, a educação sanitária, principalmente através dos serviços mensais de
atendimento do Posto de Higiene Municipal, foi uma das razões do governo para a
implantação das principais medidas da saúde pública a serem realizadas na prevenção e
no tratamento das doenças e no saneamento das cidades e das zonas rurais. Para facilitar
a visualização, as informações sobre o atendimento do Posto de Higiene Municipal
podem ser observadas a partir da seguinte tabela de julho de 1929:
Diretoria de Saúde Pública
Posto de Higiene Municipal de São João del-Rei
Resumo dos serviços executados durante o mês de julho de 1929.

Tabela 5: Resumo dos serviços executados durante o mês de julho de 1929 (Posto de
Higiene Municipal).
Educação e propaganda
No
mês

Desde
Janeiro de
1929

Conferências públicas do médico

01

04

Artigos publicados

06

56

Impressos distribuídos

3405

23721
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Saneamento

No
mês

Desde
janeiro de
1929

Vistas de polícia sanitária (zona urbana)

840

5424

Vistas de polícia (zona urbana)

00

939

Casas cadastradas (zona urbana)

00

19

Casas cadastradas (zona rural)

00

167

Latrinas novas ligadas à rede de esgoto

11

85

Latrinas novas const. e ligadas à fossa liquefato

03

03

Latrinas novas const. e ligadas à fossa absorvente

02

02

Fossas perdidas construídas (zona urbana)

02

14

Latrinas melhoradas

30

220

Nocividades destruídas

334

1970

Focos de mosquitos destruídos

43

521

Plantas de construções examinadas

04

33

Habitações melhoradas

43

278

Casas de gêneros alimentícios melhoradas

00

23

Habite-se concedidos

61

413

Intimações entregues

00

21

Intimações cumpridas

02

13

Autos de multas expedidos

00

12

Autos de multas executadas

00

05

Requerimentos informados

00

01

Requerimentos despachados

01

11

Casas vazias vistoriadas

87

599

Inspeções de açougues, padarias e restaurantes.

462

2345

Autos de apreensão

01

52

Denuncias verificada

03

03

Higiene Escolar

No mês

Desde
1029

Inspeções de prédios escolares

00

01

Aluno examinado por moléstias transmissíveis

00

01

Janeiro

de
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Aluno isolado por moléstias transmissíveis

00

01

Visita a casa escola

00

01

Notificações aos pais

00

01

Laboratório

No mês

Desde Janeiro de
1929

Exames feitos, total.

28

1690

Exames de fezes

175

1167

Exames de secreção uretral (gonococco)

02

23

Exames de muco nasal (bactéria Hans.)

05

25

Exames de escarro (bactéria de Koch)

22

106

Exame de disenteria

00

01

Exame d gargeanta (bac. Diph)

00

03

Exames de urina

76

365

01

02

Espécimes
A76

remetidos

ao

Laboratório

Estadual

Dispensário

No mês

Desde Janeiro de
1929

Total de medicações dadas

634

2801

Pessoas matriculadas: Verminoses

452

1479

Pessoas matriculadas Lepra

01

04

Pessoas matriculadas: Higiene pré-natal

28

81

Pessoas matriculadas: Higiene inf. (lact.)

13

34

Pessoas matriculadas: Higiene ocular

02

07

Pessoas matriculadas: Higiene profissional

148

963

Pessoas matriculadas: Tuberculose

16

48

Pessoas matriculadas: Dermatoses

04

24

Medicações contra verminoses

506

2037

Medicações contra lepra

04

29

Medicações contra sífilis

17

54

Injeções

00

16

Injeções de óleo de cahaulmogra

04

39

Injeções diversas

107

671

de mercúrio
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Matricula geral (ficha índice)

442

2270

Epidemiologia

No mês

Desde Janeiro

Casos notificados

01

26

Visitas do médico a casas de grupo típico

00

06

Visitas do médico a casas de grupo difteria

00

02

Visitas do médico a casas de grupo disenteria

00

07

Casos isolados em domicilio

00

06

Casos isolados em hospital

00

01

Visitas de investigações e de vigilância sanitária

03

175

Vacinações contra varíola

298

1324

Vacinações antitéticas

00

20

Desinfecções concorrentes promovidas

03

175

Higiene profissional

No mês

Desde Janeiro de
1929

Carteiras sanitárias fornecidas

99

740

Serviços diversos

No mês

Desde Janeiro de
1929

Inspeções de saúde

152

1141

Visitas domiciliares pela enfermeira

159

863

Serviço de fiscalização do Matadouro

No mês

Desde
1929

Reses e suínos rejeitados

13

59

Reses inutilizadas

00

01

Vísceras rejeitadas, de rezes e suínos.

101

907

Janeiro

de
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Topografia:

“Latitude S., 21 – 7,30”; Longitude W. Gr. 44´15,40, Longitude 0, de Rio de Janeiro, 1´6’’;
Altitude na estação da E. F. Oeste de Minas, 860 metros; área do município, 4852 quilômetros,
2.

População:

Recenseamento incompleto em 1920. Município 42350 habitantes; distrito da cidade 17733
habitantes. Zona dentro do perímetro urbano (recenseamento do Posto), 13101. Movimento
demográfico sanitário do distrito as cidade. Dados fornecidos pelo oficial do Reg. Civil.

Homens

Mulheres

Total

Nascimentos (nascidos vivos)

14

16

30

Nascidos mortos

03

01

04

Casamentos

00

00

12

Óbitos gerais

11

15

26

Óbitos de menores de 1 ano

00

00

03

Principais causas de óbitos:

Doenças ignoradas ou mal definidas, 3; infecções no aparelho circulatório, 3; infecções do
sistema nervoso, 1; diarreia e enterite acima de 2 anos, 1; diarreia e enterite abaixo de 2 anos, 1;
outras doenças gerais, 2; gripe pulmonar,1; doenças do coração,5;infecções do aparelho
respiratório, 1; hemorragia cerebral, 2; senilidade, 1; tumor maligno,1; broncopneumonia
(inclusive a bronquite capilar), 2; septicemia puerperal, 1; infecção purulenta (septicemia), 1.
(O CORREIO, domingo, 11de agosto de 1929, ano III, num.150).

Como pode ser visto na tabela, eram realizados com a população de São João
del-Rei, desde janeiro de 1929, vários procedimentos médicos, sanitários e
demográficos que tinham por objetivo conhecer, observar e tratar das demandas da
população relacionadas à saúde. As categorias dispostas na tabela se apresentam de uma
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forma quantitativa e detalhada por uma vigilância atuante em relação a uma conduta
educativa sanitária. O registro dos procedimentos executados mostra-se por meio dos
seguintes temas: Educação e propaganda, Saneamento, Higiene Escolar, Laboratório,
Dispensário, Epidemiologia, Higiene profissional, Serviços diversos, Serviço de
fiscalização do Matadouro, Topografia, População, Principais causas de óbitos.
Ainda na perspectiva de uma educação sanitária, com o objetivo de orientar e
informar a população, encontra-se entre as matérias de O Correio a partir de março de
1930 O Pequeno Dicionário das Doenças Transmissíveis:
O Dr. Francisco Mourão Filho pede-nos a publicação do Pequeno
Dicionário das Doenças Transmissíveis, publicação que iniciamos
hoje à guisa de folhetins, podendo assim ser afinal enfeixados pela sua
incontestável utilidade (O CORREIO, sábado, 15 de março de 1930,
ano IV, num.181).

Ganhava destaque entre as seções do periódico a recorrência de matérias
relacionadas à temática das doenças transmissíveis em uma sequência de 12 edições do
jornal entre março e julho de 1930. Com vistas a educar os seus leitores, o jornal
divulgou os folhetins sobre as doenças mais recorrentes naquele momento, como sífilis,
gripe, sarampo, verminoses, entre outras doenças. Por isso, o conteúdo das matérias
seguia um padrão descritivo em textos longos em uma sequência contínua sobre as
doenças, com o uso do discurso médico e também de uma linguagem popular, acessível
ao entendimento à população. Assim, o periódico tinha a intenção de levar a todos seus
leitores e à população em geral os conhecimentos e procedimentos de cura e prevenção
dos males, pelas orientações do diretor do Posto de Higiene Municipal. Segue como
exemplo o texto encontrado na edição de O Correio do dia 08 de junho de 1930:
[...] nos laboratórios, os técnicos encontrarão, nas células cerebrais,
corpúsculo especial, chamado Corpúsculo de Negri peculiar à raiva.
Diagnosticada clinicamente ou pelo laboratório, a doença do animal
de observação, a pessoa mordida deve durante alguns dias sofrer as
injeções vacinantes ou chamados antirrábico. Na Inglaterra, todos os
cães importados ficavam de quarentena durante seis meses, e os do
país eram obrigados a ficar acamados. Resultado: os números de
pessoas mortas de raiva foram em 1892 somente seis. Relaxaram a
medida do alçamento, deste ano de 1895 houve 37 pessoas mortas e
672 cães encontrados raivosos. Adotando de novo as medidas de
alçamos (sic), não mais tiveram casos em homens e em outros
animais. Hoje em dia usam vacinar os cães de estima, ao lado das
excelentes medidas do alçamos e da destruição dos cães vagabundos.
Sarampo, sarampão, rugeola, Febre eruptiva muito contagiosa, de
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germe ainda não descoberto, o qual se elimina pelos produtos
oculares, nasais e bucais e brônquios. No mundo exterior esse
gérmens morre no fim de duas a três horas. É transmissível durante
cerca de vinte dias. A incubação de 4 a 19 dias. Um primeiro ataque
confere imunidade definitiva. O soro dos convalescentes tem
propriedades curativas e preventivas. Trypanose americana—V.
Moléstia de Chagas.Sarna ou já começa. Doença de pele, devida à
intromissão de um aracnídeo chamado Sarcoptes scabiei, cujas fêmeas
novas emigram dos indivíduos doentes para os outros. Essa emigração
se processa a noite principalmente e por intermédio das roupas de
cama. A doença se manifesta uma semana depois do contágio, por
uma grande coceira e se localiza entre os dedos, nos punhos, nos
cotovelos, axila, nádegas, seios, poupando sempre a cabeça e quase
sempre o pescoço e o dorso. O principal meio de evitar a propagação é
tratar os doentes com as pomadas de Millian ou de Helmerick, em que
o enxofre entra como parasiticida, e ferver as roupas de cama e de
corpo.
Sezões—V. impaludismo.
Solitária—V. verminoses. Syphilis, gallico um dos maiores males da
humanidade. Ataca o indivíduo e passa dele aos filhos, netos, bisnetos
de geração em geração. É devida ao Treponema Pallidum que ataca e
pode permanecer em todos os tecidos do organismo. Eliminam-se
pelas serosidades do cancro inicial, pelas placas mucosas ou quaisquer
lesões externas. Entra no individuo por contato com qualquer mucosa
(dos órgãos genitais, da boca, etc.) ou com qualquer lesão da pele,
mima (sic) que seja. Um simples beijo pode transmiti-la. O
Departamento de Saúde Pública, de colaboração com a fundação
Gaffré-Guinle, mantém postos para diagnóstico e tratamento gratuito
em vários pontos do Rio de Janeiro. Ainda 12 até 24 horas do contato
suspeito, cuidados profiláticos podem dar resultados seguros. Um
destes cuidados consiste em friccionar a parte em que se deu o contato
com a pomada de Metchnikol. Ninguém se deve casar-se (sic) sem
verificar se tem Sífilis e, no caso afirmativo, tratar-se até a cura
atestada pelo especialista. Do mesmo, toda mulher grávida sifilítica ou
casada com homem sifilítico, deve tratar-se durante o período da
gravidez para que o feto possa nascer sadio. Os recém-nascidos
franzinos, nervosos, chorando muito sujeitos a refluxos, bronquites,
gastroenterites, devem ser examinados e tratados se neles se verificar
a doença. A sífilis adquirida passa, em geral, por três fases. --primaria ou do cancro inicial; secundária, quase sempre da pele,
vísceras. Pode evoluir silenciosamente, durante anos e é então a forma
mais perigosa, porque pode reaparecer logo grave e mortal. É a que
deve ser tratada com mais insistência. Continua (O CORREIO,
domingo, 08 de junho de 1930, ano IV, num.193).

Nesse contexto, as ações do Governo de Minas ficam cada vez mais evidentes
nas publicações de O Correio. Há várias notas sobre a movimentação do serviço
demográfico sanitário do município, matérias informativas e, ao mesmo tempo,
educativas sobre vários tipos de doenças, como gripe, tuberculose, sífilis, disenteria, e
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os procedimentos necessários para o combate e prevenção. Além disso, havia no jornal
anúncios que convidavam a população a assistir a palestras e conferências sobre saúde
realizadas no teatro e no cinema da cidade. Em uma das matérias se destaca a função
educativa do cinema:
O cinema como elemento educativo

O cinema, que tem sido até agora, com suas cenas lúbricas e seus
exemplos perniciosos, perigoso elemento de perversão, começa a ser
utilizado largamente como fator de educação. Na Europa e na
América, ao lado da escola, já ha sempre o cinematográfico,
perfeitamente preparado para mostrar e explicar à criança, pela clareza
da imagem animada, o assunto que a palavra do professor não pode
fazer a imaginação infantil perceber convenientemente. Imaginem-se,
pois, as vantagens de um tal método de ensino. O México, cujo
governo tem grande preocupação de instruir seu povo, vem
empregando o cinematográfico para desenvolvimento de seu vasto
programa cultural e educativo. Já foram instalados nos bairros pobres
da capital casas para dar exibições ás pessoas que, pela sua condição
econômica, não podem frequentar os cinemas. Os filmes exibidos são
exclusivamente culturais e preparados por elementos contratados
especialmente pelo governo. Num país de analfabetos como o nosso,
que grandes resultados não se obterão aplicando o cinema como fator
educativo? (O CORREIO, sábado, 02 de agosto de 1930, ano IV, num.
201).

Como estratégia educativa, o cinema, principalmente, era dirigido à população
pobre em diferentes localidades do país, uma vez que seria o governo quem controlaria
o conteúdo das exibições nas conferências públicas com ênfase nas doenças venéreas.
Além disso, afirma que o método educativo era utilizado na Europa e na América, o que
confirma que essas localidades eram modelos para o Brasil.
Portanto, o cinema seria um investimento para a cultura da população. Nas
palavras do jornal: “Num país de analfabetos como o nosso, que grandes resultados não
se obterão aplicando o cinema como fator educativo?”, o que permitiria à população o
acesso à cultura e também às informações sanitárias.
Na mesma página do texto sobre o cinema como elemento educativo, situa-se a
propaganda do Sabão Desinfetante Athayde, a qual descreve também o produto como
algo básico, ao alcance de todos, configurando a necessidade de a população cuidar de
si no sentido da aparência física:
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Sabão Desinfetante Athayde

Como prova dos excelentes resultados obtidos com o uso do Sabão
Athayde, seguem-se alguns atestados de pessoas idôneas, com as
firmas reconhecidas no tabelião Fausto Mourão. Excelentíssimo
senhor José Athayde Junior. Atesto que minha filha Omfalha de Lima
Rocha, sofrendo uma impinge no corpo no pescoço, ficou
radicalmente curada com o uso do Desinfetante, preparado
maravilhoso de vossa excelência. Por ser a expressão da verdade,
firmo o presente, podendo vossa excelência fazer deste o uso que
quiser. São João del-Rei, 07 de março de 1928. Hermógenes de Lima
Rocha, 2º Tenente. Atesto que colhi os melhores resultados com o
emprego do Sabão Desinfetante Athayde, usando-o em crianças do
Grupo Escolar Maria Teresa, contra certas dermatoses e na extinção
de parasitas - pediculi captis - em pacientes que se achavam infestadas
por eles. São João del-Rei, 25 de junho de 1928. Idalina Horta Galvão.
Diretora. Ilustríssimo senhor José Athayde Júnior. Declaro que sofria
de uma irritação na pele e que em consequência produzia grande
coceira, e fazendo uso do Sabão Higiênico do Senhor Athayde Júnior
duas vezes apenas, desapareceu completamente a coceira. Declaro
mais que poderia fazer deste o uso que vos convier. São João del-Rei,
12 de Março de 1928. José Vicente de Azevedo. Bibliotecário
Municipal. Excelentíssimo senhor José Athayde Júnior. Atesto que
meu filho Bento Vieira sofrendo de uma impingem no braço, ficou
radicalmente curado com o uso do Sabão Desinfetante, preparado
maravilhoso de vossa excelência. Por ser a expressão da verdade,
firmo o presente podendo vossa excelência fazer deste o uso que
quiser. São João del-Rei de 1928. Francisco Vieira Junior. Empregado
da Oeste de Minas. Atesto que o Sabão Athayde é um desinfetante
poderoso, se recomendado o seu uso nos colégios, para uma garantia
da mais perfeita higiene. São João del-Rei, 11 de março de 1928.
Padre frei Estevam Lucaasem (O CORREIO, sábado, 02 de agosto de
1930, ano IV, num. 201).

A propaganda carregada dos depoimentos de usuários do sabão pretende conferir
um efeito de verdade ao produto. Pode-se perceber que, além dos cuidados básicos da
vida adulta, havia uma preocupação com os primeiros meses de vida da criança e com
os cuidados que a mulher mãe teria que tomar, bem como os cuidados com a sua própria
saúde. Os textos em circulação no jornal sobre a infância e os cuidados com os recémnascidos alegavam esclarecimentos acerca da relação mãe e filho e, principalmente, o
aleitamento materno. Neste sentido vale destacar o Relógio do Bebê:
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Relógio do Bebê.
Como devem ser preenchidos às 24 horas de uma criança de peito,
desde o nascimento até mais ou menos o sexto mês de idade:

Esgotado pela fadiga do nascimento e consecutivas e indispensáveis
medidas de aseio, o recém-nascido precisa, antes de mais nada, de
repouso, e caie em sono profundo, de que, raramente, e por curtos
instante apenas, desperta nas primeiras 24 horas. Este repouso deve
ser respeitado. Só no fim do primeiro dia é que se deve iniciar a sua
alimentação. Esta deve ser a natural, isto é, o leite materno. Toda mãe
deve e pode amamentar o seu filho. A amamentação materna só em
poucos casos é realmente contraindicada. Há, não existe a menor
dúvida, obstáculos tanto do lado materno, como da parte da criança.
Estes casos, porém, são exceções, que não devem entrar em linha de
conta, em um trabalho de propaganda elaborado mais para a regra
geral, para a normalidade, constituída, mercê de Deus, pela quase
totalidade das mães e filhos. Passadas as primeiras 24 horas, a criança
deve ser dado o seio materno. De três em três horas, daí por diante, se
voltará a amamentar o lactante. É claro que a quantidade de leite
produzida pela glândula mamária, pequena, no princípio, vai
aumentando, progressivamente, concorrendo para isto, além da sucção
– um dos estímulos principais da atividade secretória do seio – o
esvaziamento completo dele. Nestas condições, a produção do leite
cresce paralelamente a idade do lactente, do bebê, cujas necessidades
são satisfeitas, chegando a alcançar, diariamente, quando a lactação
está em toda a sua Plenitude, a quantidade de 1000 ou mais gramas.
Ninguém, hoje, contesta mais a necessidade de regularizar-se a
alimentação da criança de peito, de estabelecer-se um horário para ela.
Só o fato da digestão do leite e do esvaziamento do estomago do
lactante se processarem em prazo determinado justificaria a imposição
da medida; além destes fatores, porém, que poderemos denominar
fisiológicos, há outros – que chamaremos de sociais e morais –
justificam plenamente a instituição de um horário para amamentação
do bebê. Cite-se apenas a comodidade para a nutriz, seja qual for a sua
classe social, terá, com a regularização do regime, sempre tempo para
as suas ocupações, para as suas visitas, para os seus encargos
denominados sociais e até para as suas distrações; Para o lado do
lactante, é bastante se pense no método e na disciplina que, com o
horário das mamadas, se inicia, justificando aquilo que é expresso na
locução plebeia: de pequenino é que se torce o pepino. Não se deve
dar muita importância, para ajuizar da suficiência do leite ingerido, a
questão das cotas alimentares, que, como facilmente se prevê, variam:
o lactante, mama, via de regra, por vez, na primeira semana, 50
gramas, 80 gramas, na segunda semana, aumentando a quantidade
sugada, aos poucos até perfazer, no quarto mês, a cifra diária de cerca
de 900 gramas. Praticamente se infere bom aproveitamento da
amamentação mais pelo aumento de peso apresentado pelo bebê e
pelo seu aspecto. É, pois, necessário que se pese a criança, pelo
menos duas vezes por mês e mais frequentemente, quando aparecer
que o seu desenvolvimento físico não se está processando
regularmente. No Posto de Higiene, existe uma boa balança onde
quem quer que seja, poderá pesar se filho. Saiba-se que o aumento de

153

peso diário deve corresponder a 20 ou 30 gramas, principalmente nos
três primeiro meses. As mães, cujos filhos são matriculados no Posto,
em higiene infantil, possuem um cartão, onde, além de diversos
conselhos úteis, há um quadro para o registro do peso, o que permite o
confronto com a facilidade. A respeito da duração da mamada, quase
se poderá reproduzir o que acima ficou dito. O lactante normal mama
até ficar satisfeito e interrompe espontaneamente a sucção, dormindo
no seio. Costuma-se dar o prazo de 15 a 20 minutos para a duração de
cada mamada. De cada vez, será dado um só seio, cujo esvaziamento
deve ser completo, pois nele e na sucção é que esta o estímulo
principal da atividade secretória da glândula mamaria, cuja produção
será então, farta. Estes conselhos valem, conforme está no título que
os epigrafa, até que o lactante complete os 6 ou 7 meses de idade.
Deste momento em diante, deve-se ir praticando o desmame, a
ablactação. Alguns pediatras acham que a saída dos primeiros dentes
incisivos (Camerer, apud Piaundier) marca este momento, serve para
indicar a época em que a alimentação exclusiva no seio materno deve
ir sendo substituída por outra. Convém notar-se que o desmame deve
ser progressivo e obedecer a certos preceitos, que serão ministradas
em outro trabalho, pois que este é apenas dedicado a técnica da
amamentação, as suas regras principais é as razões mais importantes
dela. Em todo o caso, fique-se sabendo, desde já, que, quando época
do desmame incide no verão, estação de todo imprópria e
desfavorável as mudanças de regime alimentar que lhe são
consequentes, deve-se, por prudência, adia-lo para a estação seguinte,
transpostos os calores estivais. Muito embora a matéria, que se versa
se preste a maior e melhor desenvolvimento, as noções aqui
ministradas, contudo, e o clichê, que as acompanha, são suficientes
para a orientação de qualquer nutricionista, de qualquer mais, seja
qual for a sua classe social, tenha ela o grau de cultura que tiver.
Assim é que, estudando-se com atenção, o referido clichê, vê-se como
devem ser preenchidas às 24 horas de uma criança, desde o
nascimento até alcançar o sexto mês de idade mais ou menos. Depois
de ter passado toda a noite dormindo, no seu leito próprio, em quarto
bem arejado e espaçoso, desperta a criança, pela manha, sendo-lhe
então propinada a primeira refeição no seio materno. As indicações
do desenho são por demais expressivas e dispensam maiores
explicações. Devo ainda acentuar o seguinte que se procurará ter
sempre presente ao espírito: durante a noite é um crime dar alimento
ao bebê; si acordar, convém embala-lo e acalenta-lo, pelos meios
habituais, em vez de dar-lhe o seio; continuando a acordar, a todo o
momento, isto será bastante para indicar que não esta bem, e deve-se,
em logar de encher-lhe o estômago, deixa-lo em repouso alimentar, a
fim de evitar consequências desagradáveis, provenientes de
transtornos nutritivos, que são os maiores fatores das doenças
lactentes, máxime quando irregular e viciosamente alimentados. São
João del-Rei, Setembro de 1930. Francisco Mourão Filho. Chefe do
posto.
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Figura IV Relógio do Bebê (O CORREIO, sábado, 15 de novembro de 1930, ano v, num.215).

Observa-se, assim, que a infância era uma grande preocupação dos médicos. Por
isso, os cuidados com o bebê até os seis meses caberiam à mãe. Sua dedicação deveria
ser exclusiva ao filho, mas envolvia também uma preocupação consigo mesma devido à
importância da amamentação: “a comodidade para a nutriz que, seja qual for a sua
classe social,” a fim de que a mulher também pudesse exercer suas funções sociais e
familiares.
Entre as pesquisas que tratam da infância e também das propagandas sanitárias e
do cuidado com a infância na primeira metade do século XX, situa-se a tese de Maria
das Graças Sandi Magalhães. Por investigar manuais voltados ao cuidado com a
infância, esse trabalho contribui significativamente para a compreensão da propaganda
sanitária voltada para a infância:
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As relações entre médicos, serviços de propaganda sanitária e o
mercado editorial brasileiro tiveram como resultado inúmeras
publicações, séries e coleções sobre saúde infantil, durante a primeira
metade do século XX. Esses impressos se dirigiam não só aos
estudantes de medicina e clínicos, mas aos leitores em geral, com
destaque para as mães. A principal justificativa para a publicação
desses impressos ancorava-se na necessidade de educar uma
população considerada ignorante, que deveria adotar os procedimentos
preconizados pela ciência, em relação aos cuidados com a infância
(MAGALHÃES, 2011, p. 01).

Inúmeras estratégias buscaram concretizar um novo padrão de vida relacionado
à saúde da população, principalmente em Minas Gerais no Governo Antonio Carlos,
organizado no Regulamento da Saúde Pública. O Correio, utilizado como um
dispositivo, colaborou nessa divulgação das ações do governo mediante orientações
práticas em suas matérias para o cotidiano, em especial em relação à “família e a
escola”. Assim, levou aos seus leitores e ao meio social variadas informações no sentido
de educar a população, sobretudo de São João del-Rei, diante dos problemas sanitários
recorrentes naquele período.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou apresentar como os diversos discursos veiculados pelo
jornal local O Correio informaram a população em relação aos eventos sociais,
políticos, culturais e, principalmente, acerca de questões educativas, com destaque para
aquelas que tratavam da saúde da população da cidade de São João del-Rei, entre os
anos 1926 e 1930, período do Governo Antonio Carlos em Minas Gerais.
É oportuno destacar que São João del-Rei foi a segunda cidade do Estado de
Minas Gerais a possuir imprensa periódica no século XIX. Desde o seu primeiro jornal,
o Astro de Minas, de 1827, até meados dos anos 1920, diversos periódicos circularam
pelo município. Assim, a imprensa local se fortaleceu e conquistou aparente
importância. No entanto, se jornais locais como O Correio se voltavam especialmente
para o cotidiano da cidade, havia também a preocupação de incluí-la no que se
acreditava ser o modo de vida de uma sociedade urbana.
É preciso considerar que o jornal O Correio utilizava distintas formas de
informar e também de educar seus leitores e a população, segundo os princípios
desejados para a cidadania republicana, por meio dos temas ligados à cultura, à política,
à vida social, à educação e à saúde.
Devido a isso, o periódico foi um importante difusor das ações políticas e
educativas da época, pois foi um meio de anunciar as medidas e propostas de prevenção
aos problemas que atingiam a população pelo governo da época, relacionadas
principalmente à educação e à saúde pública.
Na sequência de matérias analisadas, apontaram-se as ações previstas no
Regulamento do Ensino que pretendiam manter a população são-joanense informada
sobre as diversas medidas educacionais praticadas na cidade. Percebeu-se também, nos
discursos médicos ligados às questões educacionais, o objetivo na ação de educar os
alunos para a saúde. Os “Pelotões de Saúde”, por exemplo, tal como ocorreram no
Grupo Escolar João dos Santos em fevereiro de 1928, tinham a intenção de ensinar na
escola maneiras de se cuidar e de se comportar, assim como formas de evitar doenças. O
objetivo era informar e ensinar os alunos para uma consciência sanitária na sociedade,
escola e também na família. É possível entender que o ensino na cidade de São João
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del-Rei seguiu as determinações propostas no Regulamento do Ensino Primário de
1927 e seus Programas do Ensino, como, por exemplo, a construção de prédios
escolares, a contratação de professores e a instalação da Inspetoria de Higiene Escolar.
Eventos realizados nas escolas da cidade seriam também uma alternativa de levar a
população a conhecer o espaço escolar. Assim, as exposições e visitas aos trabalhos
manuais das crianças dos grupos escolares da cidade e as formaturas também seriam
manifestações para atrair a população e levá-la a participar das comemorações
educativas realizadas em locais públicos como as praças da cidade.
Outro aspecto em destaque no jornal foi a formação profissional no campo da
educação para as mulheres na cidade de São João del-Rei, com destaque para o Colégio
Nossa Senhora das Dores. O Correio mostrava as festas e enaltecia a formação católica
para as mulheres da cidade. Pode-se considerar ainda que os textos sobre o ensino e a
educação eram de grande importância para a sociedade são-joanense, pois, afinal, o
jornal seguiu uma sequência de boletins de temas importantes relacionados ao
Regulamento do Ensino em vigor no Estado, acompanhando suas ações na cidade.
Pode-se verificar, nas variadas matérias sobre saúde pública, as medidas que
foram determinadas pelo Regulamento da Saúde Pública (1927). Observa-se nos textos
a ênfase atribuída pelo jornal em relação aos relatórios dos atendimentos dos postos de
profilaxia da cidade realizados no Dispensário das Doenças Venéreas e no Posto de
Higiene Municipal de São João del-Rei, durante o Governo Antonio Carlos. Nas
matérias de O Correio, eram anunciadas as conferências públicas, os balanços dos
postos de atendimento à população e também os textos informativos sobre as doenças
venéreas e os procedimentos médicos apresentados nas estatísticas dos relatórios
mensais que se procurou transcrever para mostrar a importância que essa quantificação
significava a época. Havia destaque, também no jornal, para os modos de educar por
meio de conselhos em textos com temas variados que diziam respeito à saúde e à beleza.
Enfim, foi possível perceber nos discursos dispersos nas variadas matérias do
jornal o valor educativo e formativo da imprensa no período. O Correio foi um
importante periódico aliado ao Governo Antonio Carlos, que utilizou de estratégias
políticas e educativas para educar o povo e tratar dos males que atingiam a população,
pois este foi um meio de difundir as medidas educativas e preventivas propostas por
esse governo, relacionadas principalmente à educação escolar e à educação sanitária.
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