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Quadro: MENINO E OVELHA -1925 
Vicente do Rego Monteiro. 



CRIANÇA 

Seu olho claro é a coisa mais bonita cm você. 
Quem me dera enchê-lo de panos e cores; 
zôo do novo. 

Nomes em que você pensa, 
Campânula-de-abril, lírio-branco. 

Uma haste lisa, 
Lago em cujas margens, imagens 
Pudessem ser clássicas e imensas, 

Não esse tenso 
Torcer de mãos, esse teto 
Escuro e sem estrela, 

Sylvia Plath, 28 de janeiro de 1963. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com o significado da infancia brasileira, a partir da relação entre 

Historia e Educação, foi o princípio norteador desta pesquisa, conduzindo-a pelas 

complexas e difíceis clareiras onde se confundem e se entrelaçam o método histórico, o 

quadro pedagógico e o contexto social. Este pressuposto tornou irremediável a 

constatação de que todos os acontecimentos e conceitualizações com os quais se 

deparam os educadores são categorias histórico-culturais, que não podem ser reduzidos 

a meros dados de caráter teórico ou técnico. Assim, a questão da condição infantil 

precisa ser abordada a partir de sua natureza cultural e, portanto, é imprescindível 

recorrer à História para explicar como se configura essa realidade. 

Alguns estudos já foram realizadas neste sentido, como ARIES1, cujo trabalho 

pioneiro permite recuperar o surgimento da idéia de infancia no processo de constituição 

da sociedade moderna no Ocidente, bem como sua relação com o surgimento da 

escolarização. A partir deste autor, pode-se reconhecer o desenvolvimento de uma nova 

atenção para com os primeiros anos da vida, compreender como se constituíram as 

idades da vida, observar o nascimento de um novo olhar acerca da infância, além de uma 

nova relação adulto-criança. 

Os trabalhos de STONE e SHORTER2 possibilitaram compreender como, 

historicamente, as mudanças que ocorreram na sociedade ocidental apontaram no sentido 

de se entender que a história da infância pode também ser considerada a história do 

modo como os pais trataram a criança. 

Por sua vez, ao estudar o mito do amor materno, BADINTER3 destacou o 

conjunto de saberes produzidos sobre a infância, particularmente os saberes médico, 



jurídico e pedagógico, paralelamente ao desenvolvimento do amor entre mães e filhos, 

fato que se acentuou no século XIX. 

Já a pesquisa de CRUBELLIER4, discutiu, a partir da relação educação e 

sociedade, a forma pela qual a sociedade francesa, entre 1800 a 1950, construiu seu 

olhar sobre a infância e a juventude, tendo como referência o processo de escolarização e 

a construção do discurso pedagógico. 

Um estudo da infância, a partir da relação entre História e Educação que tomou 

como referência a ênfase dada à descrição da totalidade social e da análise das relações 

ou tensões sociais, pode ser encontrado no trabalho de OLIVEIRA.5 Este estudo 

procurou pensar a criança na sua particularidade de criança e na sua universalidade de 

homem enquanto ser social, preocupando-se em abordar a historicidade deste fenômeno 

e propondo a sua análise a partir do entendimento do que a criança representa para a 

sociedade capitalista. 

A proposta de estudo a ser desenvolvida neste trabalho tem como referência a 

história das idéias sobre a infância, interessando-se em explorar a sua construção, 

reconstrução, transmissão e recepção através do tempo e do espaço, dirigindo sua 

atenção, particularmente, para a análise da construção dos discursos. 

Entende-se que o universo das idéias, enquanto discurso, pode ser compreendido 

a partir de uma perspectiva dialógica e pode-se buscar entendê-lo em sua pluralidade sem 

o determinismo estéril da base material ou do idealismo. As idéias constituem-se, então, 

enquanto artefatos lingüísticos que são encontrados prontos, "com uma gênese social 

imprecisa e com uma história"6, que podem ser interrogados. 

Ademais, compartilha-se o entendimento de que a construção da idéia de infância 

e de sua relação com a educação é um fenômeno histórico, do qual faz parte o processo 

de escolarização, instituído no próprio movimento de construção da sociedade moderna. 
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Assim, parte-se da constatação da existência de uma relação intrínseca entre o 

surgimento da infancia e da construção do saber pedagógico que a revela e, ao mesmo 

tempo, a institui. 

Desta forma, entende-se que cada época constrói diversos objetos — a educação, 

o aluno, a criança, por meio de seus discursos. A constituição de um discurso 

pedagógico em torno da infância pode se objetivar na medida em que "a infância é o 

sujeito em torno do qual se constrói o discurso pedagógico e se legitima a 

profissionalização dos educadores. Sem uma delimitação do conceito de infância, de sua 

delimitação nos registros psicológicos e culturais, não é possível elaborar uma 

racionalidade pedagógica nem uma prática educativa com sentido".7 

É preciso destacar, no entanto, que um dos pressupostos fundantes desta 

pesquisa foi a compreensão de que o real produz e ao mesmo tempo é produzido pelas 

representações por meio das quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao seu mundo. 

Assim, uma preocupação principal da pesquisa foi buscar entender como se instituiu 

determinada representação da infância no Brasil e o momento de sua difusão, tendo 

como referência o discurso pedagógico. Tal perspectiva exigiu a passagem de uma 

abordagem contextual para uma análise mais textual, na qual se pudesse recuperar o 

texto, as vivências e as vozes acerca da infância produzidas no e pelo discurso de um 

conjunto de intelectuais preocupados com a educação brasileira. 

Esta preocupação orientou um tratamento de fontes sobre o tema da Infância 

Brasileira, fazendo com que se privilegiasse um conjunto de 80 teses das 112 que foram 

apresentadas na Primeira Conferência Nacional de Educação, realizada em Curitiba, 

Paraná, de 19 a 23 de dezembro de 1927, promovida pela Associação Brasileira de 

Educação. Tratando especialmente da questão da educação da infância, estas teses foram 

apreendidas enquanto discursos organizados no tempo e, por meio delas, procurou-se 
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entender como elas foram construídas e qual foi a sua contribuição para a construção e a 

reconstrução da vida dos indivíduos e da realidade social brasileira do período, qual seja, 

da Primeira República (1889-1930). Este período foi caracterizado, a partir da análise 

historiográfica, como um momento da crise social, política e econômica. 

Trata-se também do momento que, do ponto de vista da educação brasileira, 

pode ser analisado como a fase do "entusiasmo pela educação" e do "otimismo 

pedagógico".8 Nesse momento, a crença na missão regeneradora da educação e nas 

potencialidades do ser humano impulsionaram a ação de vários segmentos de intelectuais 

que lutaram pela difusão da escola pública no Brasil, particularmente a difusão do ensino 

primário, ou seja, da educação das crianças brasileiras. 

Neste contexto, insere-se a difusão do chamado movimento "escolanovista" no 

Brasil, processo que foi analisado principalmente em sua relação com as contradições da 

modernidade brasileira9, do qual fez parte a realização da Primeira Conferência Nacional 

de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação.10 

A partir desta trama de relações, procurou-se entender de que forma o discurso, 

encetado pelas teses apresentadas na Primeira Conferência, apresentou propostas 

relacionadas com a infância, e em que medida isto contribuiu para a construção de 

determinada representação da infância no Brasil. 

O tratamento das teses enquanto manifestação pluridiscursiva, tendo como 

referência a categoria do dialogismo bakhtiniano11, sugeriu uma dupla abrangência de 

recorte temporal. De um lado, a necessidade de um diálogo com outros discursos do 

passado e, de outro, a sua interatividade com o presente, a partir do horizonte dos 

agentes que o produziram. Neste caso, o contexto da modernidade brasileira, 

principalmente a década de vinte, foi o pano de fundo para uma compreensão da maneira 

como a sociedade brasileira, representada por um determinado grupo de intelectuais, 
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tomou a infância como objeto de estudo e a representou a partir das suas próprias 
i 

contradições. 

Segundo PILOTTI12, ao ser tomado como objeto de estudo, os conceitos de 

"Infância" e "Criança" necessitam ser diferenciados pois 

...o último se refere à dinâmica do desenvolvimento da criança individual, através do qual, 
eventualmente, chegará à condição de adulto. Em oposição, o conceito de infância se localiza na 
dinâmica do desenvolvimento social e corresponde a uma estrutura social permanente, embora 
se caracterize pelo fato de que os autores que a integram o fazem transitoriamente num processo 
de permanente substituição. Por meio do conceito infância é possível transcender o detalhe da 
situação individual de uma criança, para remontar-se à análise das mudanças históricas e 
culturais que caracterizaram a construção social da posição da infância na sociedade.13 

Apesar desta diferenciação ter sido entendida, inicialmente, como referência para 

a pesquisa, observou-se que, no conteúdo das teses apresentadas na Primeira 

Conferência, o uso dos termos "infância" e "criança" era feito indiscriminadamente. 

Neste sentido, optou-se por usar os dois conceitos com a mesma significação, o que não 

impediu que se partisse do pressuposto de que 

enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação àquele que a nomeia e a 
estuda. As palavras infante, infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas daí 
derivadas, recobrem um campo semântico estreitamente ligado à idéia de ausência de fala. Esta 
noção de infância como qualidade ou estado do infante, isto é, daquele que não fala, constrói-se 
a partir dos prefixos e radicais lingüísticos que compõe a palavra: in = prefixo que indica 
negação; fante = presente do verbo latino fari, que significa falar, dizer.[...] Assim, por não 
falar, a infância não se fala e, não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que 
dela se ocupam. E, por não ocupar esta primeira pessoa, isto é, por não dizer eu, por jamais 
assumir o lugar de sujeito do discurso e, consequentemente, por consistir sempre um ele/ela nos 
discursos alheios, a infância é sempre definida de fora.14 

O percurso em busca de como a infância foi "dada a pensar", levou a caminhos 

que, certamente, significaram opções. Instigantes na maioria das vezes, compartilhadas 

ou não, estas opções têm que ser consideradas como reveladoras de momentos de 

sínteses, determinadas historicamente, portanto precárias e provisórias, como se pretende 

este trabalho. 
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Tendo como norte estes pressupostos, o trabalho foi sendo elaborado, num 

processo de construção gradativo, à medida em que se impunha a necessidade de 

identificar como a infância foi sendo definida. 

Assim, o primeiro capítulo — "Profissão infância: a construção da infância 

funcional" — foi necessário para reconstituir a construção da idéia de infância, primeiro 

pelas assimilações com outros elementos da sociedade e, posteriormente, desde o século 

XVII, a partir dela própria para que se pudesse compreender de que modo ela passou a 

ser valorizada como um sujeito educável, principalmente pelas obras de John LOCKE e 

Jean Jacques ROUSSEAU. Na perspectiva da reconstituição desta valorização da 

infância, a ênfase deslocou-se para a análise de propostas que tomaram a criança como 

centro da educação, o que possibilitou observar como se construiu uma determinada 

concepção de criança que seria nomeada, por um dos educadores do movimento da 

Pedagogia Nova, como "concepção funcional de infância"15 e quais as relações deste 

fenômeno com o processo de constituição da sociedade burguesa. Estas inter-relações 

definiram certas espacialidades e temporalidades, provocando a necessidade de 

privilegiar o período entre o final do século XIX e a terceira década do século XX como 

fundamental para se entender de que forma um discurso pedagógico — o da Pedagogia 

Nova — representou e instituiu uma concepção funcional de infância no Brasil. 

A compreensão da articulação entre a produção da criança no contexto europeu, 

nas e pelas experiências da Pedagogia Nova, e a sua apropriação pela intelectualidade 

brasileira foi importante na medida em que "todo discurso concreto (enunciação) 

encontra aquele objeto para a qual está voltado sempre, por assim dizer, já 

desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, 

iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele".16 Neste sentido, a busca 

da construção da infância no discurso pedagógico da Pedagogia Nova tornou-se um 
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percurso importante a ser percorrido, com vistas à própria compreensão de como este 

fenômeno ocorreu no Brasil. 

O tema da construção e difusão desta concepção de infância no Brasil, no 

contexto entre o final do século XIX e a terceira década do século XX, foi analisado no 

segundo capítulo — "Preservar, prevenir, preparar: o entusiasmo pela infância no Brasil" 

— tendo como referência dois conceitos básicos: o da representação da infância e de sua 

relação com a Modernidade brasileira. Neste sentido, fez-se presente a exigência da 

contextualização deste tema na Primeira República Brasileira, enfatizando especialmente 

o período da década de vinte. Esta análise foi imprescindível para apontar o horizonte 

social17 dos intelectuais que participaram da Primeira Conferência Nacional de Educação 

e para identificar, a partir deste horizonte social, os conteúdos mais relevantes de suas 

teses referentes ao trato do objeto do seu discurso, isto é, da infância. O contato com a 

produção historiográfica sobre a conjuntura republicana e a análise de obras acerca da 

história da educação brasileira neste período, forneceram subsídios para esta 

contextualização. Por sua vez, a pesquisa em fontes impressas propiciou elementos 

substanciais para identificar a presença da criança e a relação da sociedade brasileira com 

a infância, neste período. 

No terceiro capítulo — "Não a infância, mas a infância em construção: o projeto 

de infância nas teses da Primeira Conferência Nacional de Educação — o desafio de 1er a 

infância a partir das teses apresentadas na Primeira Conferência foi como recolher-se e 

numa escuta cheia de surpresas; foi também como penetrar numa trama de palavras, cujo 

"enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado momento social 

e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes, tecidos 

pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, nem tampouco 

deixar de ser participante ativo do diálogo social18. Tornou-se imprescindível entender o 
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"jogo complexo de claro-escuro" que penetrava o discurso dos conferencistas, além de 

entender a "atmosfera social" que o envolvia, para que se pudesse, nos limites desta 

pesquisa, fazer brilhar as facetas da imagem da infância ali presente. Tarefa complexa e 

certamente impossível de ser realizada por completo, e que exigiu um debruçar-se 

minucioso sobre as 112 teses apresentadas, das quais foram selecionadas 80 que podem 

ser consideradas como as fontes principais desta pesquisa. 

Assim, buscou-se, por meio deste trabalho, apreender como um grupo de 

intelectuais representativos da luta pela educação na sociedade brasileira num 

determinado momento histórico, o da Primeira República, notadamente na década de 

vinte, contribuiu para produzir e difundir uma representação de infância. Ao mesmo 

tempo, procurou-se analisar alguns elementos constitutivos desta representação, 

tentando-se apreendê-los no e pelo discurso destes intelectuais, expresso nas teses que 

eles apresentaram na Primeira Conferência Nacional de Educação, promovida pela 

Associação Brasileira de Educação em Curitiba, no ano de 1927. 

O horizonte de referência para a realização da pesquisa foi, de um lado, os 

próprios limites impostos ao historiador pela distância que separa a realidade da 

realização. De outro, o desafio de encontrar e conviver, por meio de discursos alheios, 

com o Outro no tempo, isto é, com a infância brasileira na Primeira República, olhando-a 

a partir do presente deste já terminado século XX. 
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2. PROFISSÃO CRIANÇA: A INVENÇÃO DA INFÂNCIA 

FUNCIONAL 

A idéia de infância é um fenômeno histórico, isto é, cada sociedade produz e 

assume como sua um conjunto de idéias sobre a infância, que passam a alimentar "a 

relação social que se trava entre a criança e a sociedade, ao mesmo tempo que conforma 

essa imagem".1 

O conjunto de idéias ou imagens que determinadas sociedades constituem sobre a 

infância podem ser consideradas, enquanto produções humanas, instituindo-se como 

fenômenos simbólicos, sociais e culturais, ou seja, como representações sociais da 

infância, entendidas as representações como "um sistema de interpretações das relações 

dos homens entre si e com o seu ambiente, orientando e organizando as condutas e as 

comunicações sociais, intervindo na desenvolvimento individual e coletivo, na definição 

da identidade pessoal e social, na expressão de grupos, na difusão de consciências e nas 

transformações sociais".2 

É nesta direção que o estudo das imagens ou representações sobre a infância 

permite percorrer o caminho pelo qual a construção dessa categoria serviu para delimitar 

e organizar a apreensão do mundo social a partir de variáveis próprias dos grupos, 

classes sociais e meios intelectuais, constituídos sob a forma de discursos não neutros 

que 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas), que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 
justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isto, as investigações 
sobre as representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências 
de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e dominação. As lutas de 
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 
mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os 
valores que são seus, e o seu domínio.3 



Quadro: Recado difícil -1875 
J. F. de Almeida Junior. 



"Tornaram-se célebres aquelas palavras com que Rousseau 
inaugura as páginas do seu Emílio: "Nós não conhecemos a 
infância; baseados em falsas idéias que possuímos, quanto 
mais se avança, mais se atrapalha. Os mais sábios se 
preocupam com o que importa ao homem saber: mas não 
consideram o que as crianças são capazes de aprender. Todos 
procuram o homem na criança, sem se lembrar cada qual o 
que foi antes de ser homem". 

(Cit. por XAVIER, Lindolpho. Necessidades da pedagogia 
moderna. Tese apresentada na 1" Conf. Nacional de 
Educação. Curitiba, 1927.) 
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Assim, o estudo da forma pela qual, em cada época, as sociedades construíram 

suas representações sobre a infância se justifica e, ao mesmo tempo, se viabiliza, na 

medida em que se considere o homem em suas relações com os outros homens, um 

produtor de discursos, ou seja, um "produtor de textos" os quais permitem que "o 

homem não só se torne conhecido através dos textos, como se constrói enquanto objeto 

de estudos nos ou por meio de textos".4 

Neste caso, a análise de alguns textos da antigüidade Clássica e da Idade Média 

permite avaliar as representações que algumas sociedades tinham sobre a infância, 

assimilando-a a categorias, como as de escravo, inocência e pecado. Além disso, o 

estudo de textos historiográficos possibilita que se avalie o momento em que a existência 

da idéia de infância se constrói, permitindo que ela se torne objeto de estudo e 

conhecimento, particularmente na sociedade européia, a partir do século XVII.5 

Ademais, o estudo de textos produzidos em torno e para a infância possibilita 

compreender como foram se definindo diferentes tipos de saberes como o saber médico, 

jurídico e, especialmente, o saber pedagógico, destinado à formação e educação da 

criança. O século XIX e as primeiras décadas do século XX, constituem o momento em 

que se sistematizam e se explicitam propostas de educabilidade da criança que podem ser 

consideradas como reveladoras de como a sociedade ocidental construiu um tipo de 

representação da infância. 

2.1. IMAGENS DA CRIANÇA 

Nos textos dos filósofos gregos encontram-se o que podem ser consideradas as 

mais antigas referências à criança. Nestes textos predominam assimilações entre a criança 
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e o escravo, bem como dois tipos diferentes de imagens da criança: uma da criança 

respeitada e querida e outra da criança rejeitada. 

Um exemplo da assimilação da criança a outros elementos da sociedade é a 

assimilação criança-escravo que pode ser identificada na sociedade grega, por meio de 

um dos costumes implantados nesta sociedade, que era o de punir com castigos 

corporais tanto as crianças como os escravos.6 Alguns autores antigos censuravam os 

castigos corporais na educação dos jovens, por ser uma degradação dos seres de 

condição livre. Além disso, consideravam o pior não o sofrimento físico que estes 

castigos provocavam, mas a humilhação moral que embrutecia a criança, mas não o 

escravo. 

Da mesma forma, muito deles não aceitavam que se batesse nos alunos, pois o 

castigo físico tinha sido feito para os escravos. Eles acreditavam que os maus tratos 

físicos não eram eficazes porque a criança podia endurecer, como o pior dos escravos.7 

Assim, em muitos textos antigos, a criança e o escravo apareciam, em múltiplas 

ocasiões, bem próximos uns dos outros.8 Em algumas ocasiões, exortava-se que os pais e 

os filhos estabelecessem uma compreensão recíproca e, para isto, proclamava-se que o 

pai não deveria comportar-se em relação ao filho como um senhor, agindo através do 

temor. Da mesma forma, admitia-se a necessidade de afastar as crianças da mentira e dos 

prazeres desordenados, que seriam apropriados somente para os escravos.9 

Em alguns textos percebe-se a assimilação entre escravos e crianças10, como o de 

PLATÃO, o qual expressa a preocupação de que as crianças não poderiam passar sem 

pessoas que a conduzissem, assim como os escravos não podiam passar sem o senhor. 

Ele também chamava atenção para o fato de que, ao lidar com as crianças, é preciso 

tomar cuidado pois está se lidando com sujeitos de condição livre.11 
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Semelhanças e diferenças entre crianças e escravos também foram registradas por 

ARISTÓTELES.12 Para ele, a diferença a considerar era a de que com relação ao 

escravo só existe a superioridade do senhor, enquanto que o pai toma conta do seu filho 

mesmo quando dá ordens. Se um pai se servisse de um filho como de um escravo haveria 

desvio e corrupção. A diferença se fundamentava no fato de que o escravo era 

totalmente privado da parte deliberativa da alma, enquanto que a criança a possuía, ainda 

que não de forma desenvolvida. A semelhança era vista por ARISTÓTELES, ao analisar 

a inexistência de direito regulamentando as relações entre pais e filhos, e senhores e 

escravos. Isto se explicava porque ninguém prejudica a si próprio: assim, fazer mal ao 

escravo ou ao filho seria, para o senhor e para o pai, provocar o seu próprio prejuízo. 

Esta relação não precisava ser regulamentada por lei e tanto a criança como o escravo 

tinham o destino comum de pertencer ao pai e ao senhor, de ser e fazer parte dele. 

Em muitos textos, fica claro que, ao serem exortadas a se distinguirem dos 

escravos, as crianças poderiam progredir. Isto evidencia que a separação entre um e 

outro, apesar de praticamente não existir, não era evidente para a sociedade grega. 

Pode-se também observar, através destes textos, que não existia uma 

individualização, nem da criança nem do escravo. A vida dos dois não se distinguía da 

ação que sobre eles exercia aqueles do qual dependiam. Nem a criança, nem o escravo, 

eram considerados pessoas originais, com valor em si próprias. O que eles possuíam não 

se relacionava com eles próprios, mas estava ordenado em função e/ou em relação 

àquele que dirigia a suas condutas — o senhor ou o pai. 

As crianças e aos escravos era recusada a participação plena nos valores 

humanos. Eles eram considerados perigosos e precisavam ser vigiados e fiscalizados. 

De forma diferenciada, alguns textos literários da Antigüidade deixam 

transparecer a idéia de uma infância querida e respeitada, a partir da existência de um 
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certo amor dos pais pelos filhos. Na Ilíada, por exemplo, HOMERO deixa fluir o amor 

de Heitor pelo filho, no momento da separação "Permita que se diga um dia de Astynax 

— ele é bastante melhor que seu pai" diz ele, pousando o filho nos braços da mulher 

Andrómaca, que recebe-o rindo entre lágrimas".13 

O tema do sorriso trocado entre a mãe e seu bebê e o valor nutritivo dessas 

trocas efetivas, também são erigidos por VIRGÍLIO em lei universal — "Começa, 

criancinha, a reconhecer a tua mãe pelo sorriso. [...] Se alguém nunca viu os pais 

sorrirem-lhe, é porque houve um deus que não o achou digno da sua mesa, ou uma 

deusa do seu leite".14 

Também EURIPEDES evoca os aspectos corporais da relação amorosa entre 

pais e filhos — "Oh!, terna criança, que a tua mãe gostava tanto de acariciar nos seus 

braços. Oh! suave odor do teu corpo". 

Ele evoca também a igualdade dos homens no amor aos filhos: "Vamos, vinde 

para casa atrás de vosso pai... Porque vos haveis de agarrar às minhas vestes? Mas 

que, eles não me largam... vou levá-los pela mão, como ligeiros barcos que uma nau 

arrasta a reboque...Os homens são todos iguais: apesar de diferenças de condição que 

a fortuna introduz entre ricos e pobres, todos amam os seus filhos",15 

Sentimentos de vários tipos se mesclavam nos textos antigos, como o respeito 

pela inocência infantil, a apreensão pela ausência do filho e, paradoxalmente, a presença, 

no cotidiano da vida dos romanos, por exemplo, do enjeitamento da criança. 

O sentido da inocência infantil pode ser apreendido em textos que evocam a 

morte de crianças e justificam a não realização de cerimônias fúnebres porque elas 

aspiram a melhores condições de ser. Ao mesmo tempo, proclamava-se o respeito à 

criança porque ela ficava marcada, desde o berço, por aquilo que viu. Além disto, ela 



15 

deveria aperceber-se somente de bons exemplos e boas ações que poderia imitar mais 

tarde. 

TERENCIO16 expôs seus sentimentos de apreensão pelo filho que ainda não 

havia regressado e sua preocupação por ele estar passando frio ou ter levado uma queda, 

além de sua exigência de só ter prazer se pudesse compartilhar com o seu filho. 

A perspectiva do enjeitamento paterno, como componente do cotidiano dos 

romanos, pode ser apreendida pela presença da "criança exposta" nesta sociedade. Entre 

os romanos, o nascimento de uma criança era mais do que um fato biológico porque 

dependia, também, da decisão do chefe da família. Assim, pode-se dizer que a 

contracepção, o aborto, o enjeitamento das crianças de nascimento livre e o infanticidio, 

eram práticas usuais e legais e só se tornaram imorais após a difusão do estoicismo. Em 

Roma, um cidadão não tem um filho, ele o toma, o levanta do chão onde a parteira o 

depositou, reconhecendo-o e não o enjeitando. A criança enjeitada pelo pai será exposta 

diante da casa ou num monturo público para quem quiser recolhê-la. A causa do 

enjeitamento de crianças tanto podia ser a miséria como política patrimonial — porque 

não podiam dar-lhes educação adequada ou por problemas testamentários.17 

SENECA justificava o fato de muitos recém-nascidos serem afogados ou 

estrangulados pelos pais, ou expostos em locais isolados porque — "Abatemos os 

animais doentes para que não contaminem o rebanho; abafamos os pequenos monstros, 

afogamos mesmo as crianças quando vêem ao mundo fracas e anormais".18 

Entre os romanos, o patria potestas era um poder absoluto e legalmente 

conferido ao pai sobre a vida dos filhos. Só em 318 d.C. a morte infligida ao pai pelo 

filho foi considerada um crime, e só em 374 o assassinato de crianças foi considerado 

homicídio.19 
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Não pode ser esquecido o pensamento cristão que, desde a sua origem, fez 

observações sobre a infancia. A representação da infância como algo sagrado já aparece 

no Velho Testamento. Neste, a sacralização revela uma perspectiva rude e ao mesmo 

tempo amorosa em relação à infância. A criança é vista como uma benção divina — 

"uma recompensa" (Salmos 127). Ela torna a vida mais feliz e a morte mais suportável, 

como aparece no livro Eclesiástico 30:1-16 — "Quando um pai acaba de morrer, é como 

se não estivesse morto, porque deixa após si um filho que se lhe assemelha. Vivo, teve 

alegria com a sua presença, perante a morte não experimentou sofrimento".20 

A criança aparece como o símbolo e a promessa da paz de um mundo em que o 

fraco, a começar por ela própria, não continuará a temer o perigo e a presença do mal — 

"O lobo habitará com o cordeiro, a pantera deitar-se-á ao lado do cabrito. [...] O bebê 

brincará no antro da víbora" (Isaíasl 1:6-8). 

A perspectiva rude evidencia-se com certa freqüência através, por exemplo, do 

tema da punição — "Aquele que poupa as varas odeia o filho, porque não o liberta de 

sua patetice e não liberta a sua alma da morte" (Provérbios 13:24). Em alguns casos, a 

criança é colocada no mesmo plano que o animal — "O chicote é para o cavalo, o freio 

para o burro e a vara para as costas dos insensatos" (Provérbios 26:3). Da mesma forma, 

a criança é vista como um ser do qual é preciso desconfiar e exige uma autoridade forte 

para conduzi-la - "Castiga o teu filho e ele se tornará as delícias da tua alma" (Provérbios 

29:17). 

Nesta perspectiva sagrada, a infância resvala entre o bem e o mal, entre a 

inocência, a pureza e o pecado. Ainda no Antigo Testamento, pode-se apreender a 

criança sendo representada como uma criatura do pecado, prisioneira deste através da 

herança que os pais lhe transmitiram — "Como poderá sair um homem puro de um ser 
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conspurcado? Nenhum pode sair" (Jó 14:4). E nos Salmos 51:5-7, pode-se 1er "Nasci na 

iniqüidade e minha mãe concebeu-me no pecado". A contraface da infância como 

situação de pecado, aparece no Novo Testamento, por exemplo, na parábola do filho 

pródigo e no papel que Cristo atribui à criança "Deixai vir a mim os pequeninos [...] 

porque o reino de Deus é para os que lhes assemelharem. [. . .] Quem não receber o reino 

de Deus como uma criança pequena nunca lá entrará" (Marcos 10:14-15). 

Durante a Idade Média21, a teologia cristã, na pessoa de Santo AGOSTINHO, 

elaborou uma imagem dramática da infância porque, logo que ela nascia, tornava-se o 

símbolo da força do mal, um ser imperfeito, esmagado pelo peso do pecado original. Em 

A cidade de Deus, AGOSTINHO explicou, longamente, o que entendia por "pecado da 

infância". Descreveu o filho do homem ignorante, apaixonado e caprichoso, o qual não 

se pode deixar fazer o que lhe agrada, sob pena de se precipitar na criminalidade. 

E também AGOSTINHO que opunha à imperfeição infantil a perfeição do adulto, 

mostrando que a infância não tem nenhum valor nem especificidade. Para este "santo 

padre" da Igreja Católica, a criança não é inocente, seu valor é totalmente negativo, sua 

vontade é fraca e má porque opõe-se à vontade de Deus. Neste caso, sua natureza é tão 

corrompida que justifica a correção através da utilização de varas e palmatórias. 

O pensamento agostiniano reinou por muito tempo na história da pedagogia, 

sendo constantemente retomado até o fim do século XVII — "Os pedagogos [...] 

recomendam aos pais a frieza em relação aos filhos, lembrando-lhes incessantemente sua 

malignidade natural, que seria pecado alimentar".22 

A pedagogia de cunho agostiniano denunciava, com severidade, a ternura e a 

educação tolerante que as mulheres tendiam a dar aos seus filhos. Caricias e ternuras 

eram consideradas frouxidão e pecado, porque estragavam a criança e a tornavam 

viciosas. Assim, "em nome dos postulados agostinianos, a boa amizade pelo filho não 
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pode ser tolerante. Deve ser uma atitude rigorosa que jamais perde de vista que a 

finalidade da educação é salvar a alma do pecado. Semelhante à ideologia platônica, a 

pedagogia do século XVII pretende atribuir um papel importante ao castigo redentor: 

para salvar uma alma, não hesitaremos em castigar o corpo"23. 

As fontes iconográficas reveladoras da história da infância e da família apontam 

para o fato de que, até meados do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou 

não tentava retratá-la. "E difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à 

falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância neste 

mundo"24 

A partir do século XIII, surgiram três tipos principais de representações de 

criança sagrada na iconografia. A primeira é o anjo, representado sob a aparência de um 

rapaz adolescente, que se tornaria muito freqüente no século XIV e persistiria até o fim 

do quatrocento italiano. São exemplos os anjos de Fra Angélico e de Botticeli. O 

segundo tipo de criança seria o modelo e o ancestral de todas as crianças pequenas da 

história da arte — o menino Jesus, ou Nossa Senhora Menina — ligando a infância ao 

mistério da maternidade da Virgem e ao culto de Maria. "A evolução em direção a uma 

representação mais realista e mais sentimental da criança começara muito cedo na 

pintura: uma miniatura da segunda metade do século XII mostra Jesus em pé vestindo 

uma camisa leve, quase transparente, tem os dois braços em tomo do pescoço de sua 

mãe e se aninha em seu colo, com o rosto colado ao dela".25 

O sentimento encantador da tenra infância permaneceu limitado ao menino Jesus 

até o século XIV, quando a arte italiana contribuiu para desenvolvê-lo e expandi-lo. 

O terceiro tipo aparece na fase gótica — a criança nua. Antes, o Menino Jesus 

quase nunca era representado despido. Na maioria das vezes aparecia enrolado em 
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cueiros ou vestido com uma camisa ou uma camisola, como era costume. No final da 

Idade Média, ele se desnudou. Um testemunho disto é a representação da alma, na arte 

medieval francesa, por uma criancinha nua e em geral assexuada. 

O moribundo exala uma criança pela boca, uma representação simbólica da partida da alma. 
Era assim também que se imaginava a entrada da alma no mundo, quer se tratasse de uma 
concepção miraculosa e sagrada o anjo da Anunciação entrega à Virgem uma criança nua, a 
alma de Jesus — quer se tratasse de uma concepção perfeitamente natural — um casal repousa 
no leito aparentemente de forma inocente, mas algo deve ter se passado, pois uma criança nua 
chega pelos ares e penetra na boca da mulher, a criança da alma humana pela natureza.26 

A partir do século XIV, e sobretudo, durante o século XV, o tema da infância 

sagrada se amplia e se diversifica, deixando de se limitar à infância de Jesus, passando a 

representar outras infâncias santas, como a de Maria e outros santos da Igreja: 

Uma iconografia inteiramente nova se formou assim, multiplicando cenas de crianças e 
procurando reunir nos mesmos conjuntos o grupo dessas crianças santas, com ou sem as suas 
mães. Essa iconografia que, de modo geral, remontava ao século XIV, coincidiu com um 
reflorescimento de histórias de crianças nas lendas e contos pios. Ela se manteve até o século 

27 XVII e, podemos acompanhá-la na pintura, na tapeçaria e na escultura. 

Assim, um certo sentimento da infância pode ser percebido na iconografia 

religiosa, que expressa uma tendência de devoção da criança sagrada, que vinha sendo 

preparada desde o século XIV e adquire um acento diferente no século XVII. Nesta 

época, foram criadas muitas escolas e colégios onde se prescrevia a conservação da 

inocência das crianças e a supressão de suas fraquezas e ignorâncias. Além disso, a 

literatura moral e pedagógica do século XVII ainda cita com freqüência trechos do 

Evangelho em que Jesus fazia alusão às crianças, principalmente a cena em que Jesus 

pede que deixassem ir a ele as criancinhas. 
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Nesta mesma época, estabeleceu-se uma religião para as crianças e lhes foi 

reservada uma nova devoção — a do Anjo da Guarda. A figura da alma conduzida por 

um anjo, representada sob a forma de uma criança, tornou-se familiar na iconografia dos 

séculos XVI e XVII. Além disto, o tema do anjo da guarda e da alma-criança tornou-se 

comum na ornamentação das pias batismais da igrejas. 

O culto à criança sagrada fez com que o rito da Primeira Comunhão se tornasse, 

progressivamente, a grande festa religiosa da infância, permanecendo assim até hoje: "a 

cerimônia da primeira comunhão tornou-se a manifestação mais visível do sentimento da 

infância entre o século XVII e o fim do século XIX: ela celebrava ao mesmo tempo seus 

dois aspectos contraditórios, a inocência da infância e sua apreciação racional dos 

mistérios sagrados".28 

Entre as comemorações medievais está, também, a 'Testa dos Loucos", onde 

eram realizadas representações relativas a temas da infância sagrada 

A "Festas dos Loucos" de maneira nenhuma se apresenta, ao longo dos séculos, como meras 
transposições num mesmo registro do burlesco. Com efeito, apesar dessa designação que 
manteve, a sua origem não é nem nunca foi a celebração do louco e da loucura. O seu ponto de 
partida foi um ritual completamente diferente, perfeitamente vulgar, normal, coerente: o da 
celebração da liturgia de acordo com as regras que a Igreja então se impôs Festa dos Inocentes, 
das Crianças, dos Burros, dos Diáconos, eis as expressões, de longe mais usadas.29 

Nestas celebrações, dois temas principais marcaram os primeiros rituais: a 

celebração da criança, e, antes de mais nada, da infância de Cristo, depois de todas as 

crianças desprotegidas, débeis, incapacitadas. Além destes, o tema da exaltação dos 

humildes, dos pobres, dos débeis na escala do dinheiro e da posição social. 

Outros sinais evidenciam a sacralização da infância, como a escolha dos nomes 

do batismo, quando se colocava, deliberadamente e carinhosamente o recém-nascido sob 

a proteção do santo padroeiro predileto. 
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Segundo PRIORE, há evidentes sinais de relação entre esta elaboração européia e 

a imagem de infância difundida pelos jesuítas no Brasil colonial.30 No Brasil colônia, a 

Igreja católica foi responsável pela disseminação de duas imagens que, embora 

desvinculadas da vida das crianças comuns da época, ajudaram a alterar a maneira pela 

qual os adultos passaram a "pensar" a infância. 

Difundiam-se, então, duas representações infantis — a da criança mística e a da criança que 
imita Jesus. Exaltando aquelas cuja fé as ajudava a suportar a dor e a agonia física, os pequenos 
místicos chamavam atenção para as qualidades individuais da criança. Constituiu-se, assim, o 
mito da criança santa. [...] Por outro lado, fabricava-se, obstinadamente, na metade do século 
XVI, a devoção do menino Jesus, que se expandiu no século XVII graças aos frades carmelitas, 
aos oratorianos [,..]31 

A imagem da criança divinizada tinha características humanas, como o olhar, os 

gestos, a doçura, a inocência, a afabilidade, que tocavam a todos, inclusive os infiéis e os 

pagãos. A sua difusão no Brasil inscreve-se no projeto colonizador português. Neste 

sentido, a 

emergência das atitudes de valorização da infância, somada à elaboração de um modelo 
ideológico de criança Jesus, ambos emigrados para a colônia na mentalidade jesuítica que fez a 
Companhia escolher as crianças indígenas como o "papel em branco", a cera virgem em que 
tanto desejava-se escrever e inscrever-se o objetivo era conquistar sim a alma indígena... mas 
aquelas alminhas virgens, onde os pecados destas terras tão paradoxais ainda não se tivessem 
instalado.32 

A projeção deste imaginário europeu na colônia realizado pela Companhia de 

Jesus, pode explicar o grande interesse desta Companhia pelos "curumins", pelo meninos 

da terra. Em prol desta causa, foram fundados colégios desde 1554 no Brasil, num 

momento em que "a criança é percebida como momento oportuno para a catequese 

porque é também o momento de unção, iluminação e revelação. Mais ainda, é o 

momento visceral de renúncia da cultura autóctone das crianças indígenas uma vez que 

certas táticas e valores ainda não se tinham sedimentado".33 
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A proposta pedagógica jesuítica insere-se no movimento religioso da Reforma e 

Contra-Reforma que se instalou em vários países da Europa e que contribuiu para 

transformar a infância e a educação em empreendimentos fortemente disputados. Este 

fenômeno ocorreu paralelamente ao surgimento, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, 

de evidências nítidas de que a criança havia começado a existir como objeto de 

conhecimento e afeto. Descobriu-se, a partir deste momento, um mundo próprio e 

autônomo da infância, criando-se condições para que, a partir de então, se buscasse 

construir um conjunto de conhecimentos numa tentativa de explicá-la.34 

O que se pode constatar é que a construção da idéia de infância, considerada 

enquanto um fenômeno sociocultural, faz parte de um conjunto de transformações de 

parte da sociedade ocidental, que ocorreram entre o século XVII e o início do século 

XX. Estas transformações podem ser entendidas como constitutivas do chamado 

"processo civilizador burguês", ou seja, "um conjunto de mudanças na conduta e 

sentimentos humanos, rumo a uma direção muito específica".35 

Ora, entre estas mudanças está o deslocamento que a criança ocupa na ordem de 

preocupações da própria sociedade, que se explicitou no desenvolvimento de novas 

relações que diversos grupos e classes desenvolveram para com a criança. A partir destas 

novas relações, surgiram formas de se pensar a infância36, principalmente aquela 

desenvolvida pelo segmento burguês, que se expandiu de maneira plural e diversa em 

diferentes países, facilitada pela difusão da escrita e da imprensa, num movimento que 

STONE chamou de "difusão cultural".37 

Uma série de mudanças ocorridas a partir do século XVII, relacionadas com as 

transformações econômicas do período e com o crescimento da economia de mercado, e 

que podem ser caracterizadas como a constituição do modo burguês de vida, 

contribuíram para a expansão da preocupação com a infância. Entre elas estão as 
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transformações na evolução da estrutura familiar e, portanto, na relação entre pais e 

filhos, no que diz respeito à privatização dos costumes, laços afetivos e condições de 

vida. Estas mudanças ocorreram ao mesmo tempo e articuladas a outras, como a 

organização do Estado Moderno — fazendo com que a infância se tornasse também 

responsabilidade do Estado; a decadência do parentesco e da clientela, bem como a 

consolidação da família do tipo nuclear — tirando da comunidade a responsabilidade 

pela educação da criança (fenômeno que ocorreu principalmente na Inglaterra e na 

França); e a difusão dos princípios da Reforma e Contra-Reforma — provocando a 

expansão e difusão da moral cristã, especialmente junto às famílias burguesas. 

No contexto destas mudanças, dois fenômenos são perceptíveis no que tange à 

infância. O primeiro deles refere-se ao processo de escolarização. A escola passou, 

gradativamente, a substituir a família como lugar de aprendizagem. Por meio da 

educação escolar, a criança se separou do núcleo familiar privado e iniciou o seu 

processo de socialização. O segundo relaciona-se ao lugar que a criança assumiu no 

interior mesmo da família, que passou a se organizar em torno de sua criação, 

constituindo uma verdadeira revolução educacional e sentimental. 

O surgimento da idéia de infância, a consolidação do processo de escolarização e 

a transformação da criança no centro da família, ocorrem paralelamente à constituição 

dos elementos que criaram o mundo da criança. Entre eles, podem ser destacados: a 

definição das "Idades da Vida" dos brinquedos, da escola, do amor infantil, que não 

correspondiam apenas às etapas biológicas, mas às funções sociais. A definição da 

terminologia para designar as diversas etapas: Dos genéricos putto (criança nua), valete, 

garçon, fils, para, enfant, no início do século XVIII principalmente nas famílias mais 

ricas, indicando a primeira idade.38 
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Ao mesmo tempo em que se definiam as idades da vida, o tema da infância 

passou a ocupar um lugar de destaque na iconografia da época. 

Multiplicam-se as imagens sobre a infância: "O gosto novo pelo retrato indicava 

que as crianças começavam a sair do anonimato em que sua pouca possibilidade de 

sobreviver as mantinha. Cada família agora queria possuir retratos dos seus filhos, 

mesmo na idade em que eles ainda eram crianças. Esse costume nasceu no século XVII e 

nunca mais desapareceu. No século XIX, a fotografia substituiu a pintura; o sentimento 

não mudou.39 

Até mesmo os trajes podem significar a valorização de elementos que 

constituíram o fenômeno infantil. Até o século XIII, a criança saía dos cueiros e era 

vestida como homem ou mulher. A roupa servia apenas para deixar evidente os degraus 

da hierarquia social. 

A partir do século XVII, pode-se perceber uma diferenciação no modo de vestir 

das crianças, que começa primeiro com os meninos. Estes eram deixados mais livres do 

que as meninas, que eram encerradas em corpinhos e outros aparatos para moldar seus 

corpos, no sentido de ajustá-las às formas femininas. 

Um costume relativo ao uso dos trajes, que pode indicar o desenvolvimento do 

fenômeno infantil, é a forma de vestir os bebês. As crianças, na sociedade tradicional, 

eram enfaixadas fortemente. Atados a seus cueiros, os bebês não podiam agitar os seus 

corpos e impedidos de brincar com a suas mães ou reagir às suas brincadeiras. Além 

disso, a documentação médica, ainda no século XVIII, na Inglaterra, justifica esta 

medida por razões de saúde, para proteger os frágeis membros da criança, evitar que 

arranhassem seus olhos, arrancassem os ouvidos ou quebrassem as pernas.40 

Este hábito, que vinha desde Roma antiga, passou a ser abandonado aos poucos, 

com apoio da medicina e da educação. A difusão das obras de médicos e educadores 
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contribuiu para isto. A produção de um saber médico refere-se, também, à defesa da 

necessidade do aleitamento materno e da higiene infantil. No século XIX, já existia uma 

florescente literatura médica e pedagógica sobre este tema, além de inúmeros tratados 

sobre as novas experiências educacionais. 

A preocupação com a educação das crianças manifestou-se inclusive no que se 

refere à educação sexual. Neste sentido, pode-se perceber, na literatura moral e 

pedagógica do século XVII, uma tentativa de imposição da noção de inocência infantil. 

A criança era considerada como indiferente à sexualidade e comparada a um anjo. 

Formou-se uma concepção moral da infância que insistia na fraqueza da criança e 

associava a sua fraqueza à inocência, reflexo da pureza divina e que colocava a educação 

das crianças como prioridade das ações humanas. Isto pode ser considerado uma reação 

contra o sentimento terno e egoísta que tornava a criança brinquedo do adulto, 

contrariando a formação do homem racional, do século do racionalismo. 

Alguns princípios decorreram deste posicionamento com relação à criança, 

principalmente no que se refere à preocupação de não deixar as crianças sozinhas, vigiá-

las com cuidado e fazê-las pensar que são amadas; habituá-las à seriedade, valorizar o 

recato e a modéstia do comportamento. A preocupação com a decência aparece na 

educação familiar e escolar, na escolha das leituras e dos espetáculos. A moralização da 

infância evidencia-se, também, na política da reserva das maneiras e da linguagem, 

mesmo na vida cotidiana. 

A transição da sociedade tradicional para a moderna foi, também, o período em 

que a criança era ensinada a obedecer através de severos castigos, como o açoite, usado 

para aquebrantar a sua vontade e submetê-la à autoridade dos superiores. Na escola, o 

açoite e todos os tipos de castigos físicos eram rotineiros, no período do século XVI a 

XVII, com o objetivo de controlar as crianças e forçá-las ao hábito de aquisição dos 
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conteúdos escolares, muitas vezes tediosos, e que exigiam a repressão da vontade, da 

imaginação e até mesmo da curiosidade intelectual. 

Um dos métodos mais eficazes para socializar a criança, no século XVII, na 

Inglaterra41, era ensiná-las, desde cedo, a temer a morte e a condenação eterna — 

artimanha de controle psicológico, especialmente usada pelos puritanos. Parece 

paradoxal que isto signifique um maior interesse pela criança e a sua valorização 

enquanto tal. 

Tais expressões da educabilidade da criança podem ser consideradas, também, 

como exponenciais do conjunto de idéias que compõem o ideário burguês em um 

determinado momento histórico, qual seja do liberalismo clássico.42 

Uma das características fundamentais do liberalismo clássico é a oposição ante o 

coletivo e comunitário, do indivíduo e individual. Trata-se do processo de privatização 

da vida, que fez com que "as crianças passassem a ser isoladas em seus quartos e 

tivessem obrigações sociais: fossem à escola e se preparassem para a vida, enquanto 

representantes da burguesia e quando não, trabalhassem nas fábricas. Todavia, a 

burguesia tornou seu ideal de criança fundamental para a educação".43 

Pelo menos duas decorrências podem ser citadas a partir do instante em que se 

considera a idéia de infância enquanto expressão do ideário liberal. A primeira é que a 

idéia de infância se instituiu a partir de um conjunto de saberes que eram produzidos no 

âmbito da pedagogia, da psicologia e da psicanálise. Esta multiplicidade de discursos, 

cujas vozes se enunciaram especialmente no final do século XIX, e início do século XX, 

podem ser consideradas como expressão de um novo mundo da criança e trazem, em sua 

essência, o germe da concepção moderna de infância da qual o século XX é caudatário. 

Um dos traços mais expressivos destes discursos é o fato de que determinada 

idéia de infância passou a ser universal, absolutizada e despossuída de determinações 
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históricas. A criança foi expulsa do mundo do adulto, mantida artificialmente em um 

determinado mundo que se tornou o "mundo da criança". A infância tornou-se, além de 

um fato biológico, um fenômeno sócio-cultural que sempre existiu e sempre existirá, 

ocorrendo, segundo ARENDT, "uma retenção artificial da criança em seu próprio 

mundo".44 

A segunda conseqüência é que determinada idéia de infância constitutiva do 

ideário liberal, ao se tornar universal, pode ser considerada enquanto representação ou 

mediação do real, pois não leva em consideração a sua construção histórica e sua 

articulação com as relações sociais45. Neste sentido é que se torna necessário buscar 

entender alguns elementos constitutivos desta concepção de criança, numa tentativa de 

elucidá-la. 

2.2. A INVENÇÃO DA INFÂNCIA 

O surgimento da idéia de infância, bem como as propostas de escolarização são, 

como já se viu, fenômenos simultâneos, constitutivos do "processo civilizador burguês". 

Assim, a representação da infância e a construção do discurso pedagógico podem ser 

vistos como fenômenos correlatos. 

Uma das mais antigas obras que se tem notícia, onde a educabilidade da infância 

e o projeto civilizatório burguês se anunciam é o De civilítate morum puerilium (Da 

civilidade das crianças), de ERASMO de Roterdã, tornado público em 1530. A questão 

da conduta e do convívio social e sua transmissão à criança é objeto deste livro que se 

difundiu na Europa, a partir do século XVI.46 

O surgimento e a difusão de obras como as de ERASMO podem ser vistas como 

evidências de que a criança passou a ser encarada como um ser educável para o projeto 
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civilizador burguês, o qual entendia que "a vida instintiva das crianças tem que ser 

rapidamente submetida ao controle rigoroso e modelagem específica que dão à nossa 

sociedade seu caráter e que se formou na lentidão dos séculos."47 

O aumento da produção de obras pedagógicas, notadamente a partir do século 

XVII é elucidativo desta crença. Tais obras explicitam diferentes pontos de vista com 

relação à natureza da criança e de sua educação:48 o cristão tradicional, o ambientalista e 

o utópico. 

O primeiro e mais comum foi o ponto de vista cristão tradicional, fortemente 

reforçado pela teologia calvinista, segundo o qual a criança nasce com o pecado original. 

A única esperança de salvá-la é por meio de uma repressão rude e de sua subordinação, 

bem como de seu futuro a uma autoridade como a dos seus pais, professores, ao Estado 

ou à Igreja. Esta visão religiosa reforçou a corrente posição secular de que as crianças 

são seres inferiores que devem total obediência aos superiores e de que a sua 

socialização, desde cedo, deve ser feita nesta obediência, entendida como preparação 

essencial para viver numa sociedade estritamente hierarquizada. Uma das obras 

pedagógicas representativas dessa corrente é a de João Amós COMENIO.49 

A obra de COMENIO que mais se popularizou foi a Didactica Magna. 

Baseando-se em argumentos teológicos e filosóficos, ele propôs um verdadeiro tratado 

de como educar, civilizar e preparar na criança o futuro homem que viverá neste mundo 

e também para Deus. Justifica o fato de que é preciso conhecer a natureza da criança e 

de que a sua preparação deverá começar na "tenra idade", como ele denomina o período 

da infancia, porque é uma propriedade de todas as coisas que nascem o fato de, enquanto 

são tenras, se poderem facilmente dobrar e formar; mas, uma vez endurecidas, já não 

obedecem, ou ainda, um vaso de barro conserva, até que se quebre, o odor daquilo com 

que foi enchido quando era novo. 
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Observe-se que ele pensa a criança como algo a ser modelado, enchido, 

preenchido, preocupando-se com a sua educabilidade e, ao mesmo tempo, instituindo 

uma forma de pensá-la. 

Na perspectiva de COMENIO, para que se forme o homem através da educação, 

é necessário que sejam difundidas escolas em todas as comunidades e que elas sejam 

freqüentadas por todos: ricos, pobres, nobres, plebeus, homens e "até mulheres e débeis 

mentais", porque "se alguém disser: onde iremos nós parar se os operários, os 

agricultores, os moços e até as mulheres se entregarem aos estudos? Respondo: 

acontecerá que, se esta educação universal da juventude for devidamente continuada, a 

ninguém faltará daí em diante, matéria de bons pensamentos, de bons desejos, de boas 

inspirações e também de boas obras"50 

Em sua Didactica, ele sugeriu normas genéricas de como se deve ensinar e 

aprender com bons resultados, com facilidade, solidez e rapidez, desde o conhecimento 

das ciências e das artes até a formação moral. Antecipou uma divisão dos conhecimentos 

por fases, já baseando-se nas idades da vida: infância, puericia, adolescência e juventude. 

No livro Escola do regaço materno propôs a educação de crianças até 6 anos 

pela mulher, baseada, essencialmente, em processos audiovisuais; de 6 aos 12 anos no 

culto da inteligência e da memória, com exercícios manuais e vocais; de 12 aos 18 anos 

os estudos da ciência, moral e teologia; dos 18 aos 21, o preparo de acordo com a 

vocação de cada um. 

Para COMENIO, a infância é uma fase em que todos são iguais, pois nesta idade 

não se manifestam, ainda "as forças do engenho nem as inclinações da alma; e umas e 

outras desenvolvem-se muito melhor depois, precisamente como se não pode ver quais 

as uvas que se devem conservar num jardim, enquanto são novinhas, mas pode ver-se 

quando estão já crescidas.51 
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O diálogo de COMENTO é com aqueles que presidem as coisas humanas: 

ministros de Estado, pastores de Igrejas, pais, tutores, diretores de escolas e que são 

responsáveis pela "socialização da infância". Sua orientação tem como referência o 

princípio da natureza humana pervertida e corrompida pelo pecado original e pela 

própria história da humanidade. 

Baseados nas Sagradas Escrituras, educadores como COMENIO consideravam 

que o modo mais eficaz de corrigir as corrupções humanas é a reta educação das 

crianças — "Deixar vir a mim as criancinhas e não as afasteis de mim, porque é delas o 

reino dos céus". As crianças são as únicas portadoras do resto de dignidade que ainda 

ficou no gênero humano, porque elas ainda não estão manchadas, nem pelos pecados 

nem pela incredulidade, e são, assim, herdeiros do reino de Deus. E tudo se pode ensinar 

às crianças porque elas não estão dominadas pelos maus hábitos, mas estão num estado 

primitivo de simplicidade, mansidão, humildade, castidade e, portanto, podem ser 

redimidas. A coisa mais difícil é reeducar um homem que foi mal educado porque o 

hábito é como uma segunda natureza "na verdade, uma árvore, tal como cresce, alta ou 

baixa, com os ramos bem direitos ou tortos assim permanece depois de adulta e não se 

deixa transformar".52 

Em grande medida, a doutrina do pecado original fomentou mais a repressão do 

que o estímulo como núcleo da teoria educacional, provocando uma dubiedade de 

relacionamento das mães para com os filhos. Eram amorosas e repressivas ao mesmo 

tempo. Principalmente os puritanos eram muito interessados em seus filhos — os 

amavam, acariciavam, rezavam por eles e, ao mesmo tempo, os submetiam a incessante 

pressão moral. Amavam e odiavam ao mesmo tempo porque os consideravam agentes do 

pecado dentro do lar. Muitos manuais foram escritos pelos puritanos sobre a educação 

das crianças tendo como base os ensinamentos da Bíblia. A maior parte das vezes o 
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conselho era manter um certo afastamento dos filhos e não permitir nenhuma 

manifestação de ternura porque minaria a autoridade dos pais e destruiria o respeito. As 

crianças eram consideradas como carentes de capacidade de raciocinar e deveriam ser 

domesticadas como qualquer animal. A partir do século XVIII, a perspectiva da 

repressão pelos castigos físicos passou a ser substituída pela imposição da obediência 

pela moralização da infância. 

O segundo ponto de vista é ambientalista, segundo o qual a criança nasce com 

uma propensão nem boa, nem má, mas é uma "tabula rasa", maleável e aberta para ser 

moldada pela experiência. Foi John LOCKE53 quem, a partir de 1693, tornou popular 

esta perspectiva da "página em branco". A publicação do seu livro coincidiu com a 

afirmação da burguesia inglesa, com a Declaração dos Direitos que limitava o poder do 

rei, com as insurreições populares na Inglaterra e com a crescente exploração do 

trabalho infantil. O relaxamento geral da diferença e hierarquia, proposto e praticado 

pela burguesia inglesa combina com o livro de LOCKE, que abriu um novo caminho nas 

relações pais e filhos, com características mais abertas e afetivas e "o livro foi um 

sucesso porque seus leitores estavam preparados para aceitar suas idéias".54 O livro de 

LOCKE tornou-se uma das obras mais traduzidas e editadas na Europa durante o século 

XVIII. Na concepção de LOCKE, em que a idéia pessimista da infância como portadora 

do pecado original e do demônio foi substituída pela perspectiva da "tábula rasa ou" da 

folha em branco, encontra-se a própria perspectiva da manifestação da razão burguesa 

quanto à formação de costumes éticos. Ao elaborar uma proposta para a educação do 

gentleman como ideal pedagógico, a obra de LOCKE — Alguns pensamentos sobre a 

educação — construiu e difundiu uma concepção de infância profana, que deve ser 

educada não no sentido da acumulação do saber, mas da aquisição de bons costumes e 

de um pensamento virtuoso: "A criança não é má, nem anti-social por si mesma, mas 
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tende a comportarse de acordo com a lei natural, a mesma de cuja insegurança os 

homens esperam escapar mediante o contrato social. A educação se propõe fazê-los 

renunciar a este estado desde pequenos e seu método consiste na disciplina e 

severidade. O castigo somente deve ser empregado neste terreno, na formação de 

costumes, e unicamente quando não se consegue convencer pela razão " 55 

O pensamento de LOCKE tem como princípio o fato de que todos os homens 

são iguais e que as diferenças de maneiras e capacidades entre eles devem-se mais à 

educação do que a qualquer outra coisa. Para ele, a educação da criança tem um sentido 

amplo que abarca, inclusive, todas as influências do meio. É a educação também que 

divide os homens em bons e maus, úteis ou inúteis. E este processo começa na "tenra 

infância". 

A infância, segundo LOCKE, pode ser comparada às fontes de alguns rios, onde 

uma hábil aplicação das mãos encaixa as flexíveis águas por canais que as fazem tomar 

um curso inteiramente contrário. E por esta direção dada nas fontes, recebem diferentes 

tendências e chegam a fins e lugares remotos e distantes. Da mesma forma, o espírito das 

crianças toma este ou aquele caminho, tão facilmente como a água. 

O seu livro é um verdadeiro tratado de como educar. Começa com a educação 

do corpo e da saúde, explicando os princípios que devem regê-la: o ensino da natação, a 

exposição ao ar puro, os hábitos, as roupas, os alimentos, o sono, o entretenimento e a 

assistência médica. 

Com relação aos alimentos, bebidas e sono, o livro de LOCKE é um verdadeiro 

receituário, com informações precisas de como e quando devem ser feitos. Foi veemente 

em contra-indicar o uso de carne na alimentação de crianças menores de três anos; 

aconselha o uso de sopas e desaconselha o açúcar e os condimentos para as crianças. 
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Orienta para que os alimentos sejam dados na hora certa, bem como para que se definam 

horas regulares de sono de acordo com cada idade. 

Ao estabelecer um método para a educação da saúde e do corpo das crianças ele 

está instituindo um modelo de infância que será seguido e considerado o mais perfeito 

para a sociedade "moderna" e que tem como princípios regras simples e facilmente 

seguidas, como afirma: "Terminamos o concernente ao corpo e a saúde, o qual se reduz 

a estas poucas regras, facilmente observáveis. Plenitude de ar livre, de exercício e de 

sono, regime sensível, nem vinho nem bebidas fortes, e pouca ou nenhuma medicina, 

vestidos que não sejam nem demasiadamente calorentos nem estreitos; conservar frios, 

especialmente a cabeça e os pés, e banhar estes com freqüência na água fria",56 

As orientações de LOCKE influenciaram o discurso médico em torno da infância 

e podem ser localizados nas orientações dadas às mães, inclusive no Brasil, nas primeira 

décadas da República.57 

Para LOCKE, o homem que deseja ser feliz e ter sucesso em seus negócios deve 

ser construído desde cedo no tratamento que se faz da sua saúde, quando ainda 

criança.58 Em sua perspectiva, um cuidado disciplinado e rígido da saúde da criança é 

mais importante do que o excesso da indulgência e ternura maternas que impedem, por 

exemplo, a criança de adquirir o hábito de tomar banho diariamente. Assim, tudo o que 

for proibido ou estabelecido como regra na infância se transformará em hábito que 

acabará por tornar-se algo próprio de cada um. A idéia do hábito enquanto uma segunda 

natureza, um autocontrôlé que funciona mesmo quando a pessoa está sozinha faz parte 

do processo civilizatório burguês.59 

À educação do corpo e da saúde somava-se a do espírito, condição fundamental 

para o desenvolvimento de uma criatura racional. Para LOCKE, a educação moral estava 

acima das qualidades intelectuais: "o grande princípio ou fundamento de toda virtude e 
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mérito está nisto, em que um homem seja capaz de recusar a satisfação dos seus 

próprios desejos, de contrariar suas próprias inclinações e seguir somente o que sua 

razão dita como melhor, ainda que o apetite o incline em outro sentido"60 

Criticando a forma pela qual se vinha educando as crianças, principalmente pelos 

pais que as mimavam demais, LOCKE propôs que se formasse seus espíritos na 

disciplina e as habituasse, numa época em que são mais flexíveis, a agir segundo a razão. 

Isto significa que, se os pais mimam as crianças, eles as corrompem com o 

princípio da natureza e se lamentarão mais tarde por terem envenenado a fonte, de não 

poderem arrancar as más ervas que plantaram. Assim, o princípio de toda virtude e 

excelência moral é submeter os desejos e caprichos, desde a infância, à razão. As 

crianças devem aprender que as coisas que obtém não o fazem porque são agradáveis, 

mas porque são úteis. Neste sentido, o pensamento de LOCKE pode ser considerado 

como momento exponencial do liberalismo clássico. 

Um dado importante é a ênfase que ele dá ao fato de que as crianças devem ser 

tratadas como crianças e devem receber ternura, além de serem autorizadas a brincar. Ao 

mesmo tempo em que se deve permitir que vivam em liberdade, a complacência dos pais 

não pode ser boa para as crianças. Elas devem ser tratadas com severidade mas sem 

serem castigadas fisicamente e sem serem rigidamente disciplinadas, porque o excesso de 

disciplina produz espíritos servis e humilhados, abatidos e enervados, sem vigor. 

Observe-se que LOCKE está sempre se referindo à determinada criança, aos filhos da 

elite e não à criança pobre. 

O século XVII parece ter descoberto o valor da infância e da sua educação com 

mais liberdade, como afirma o autor. "E consolador reconhecer que este segredo foi 

descoberto em grande número de escolas. Sem castigos corporais nem temores de 

nenhum gênero, conformando-se simplesmente com as leis naturais e apelando a 
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motivos legítimos, pode fazer-se com que as crianças dominem suas inclinações 

naturais, sem perder a vivacidade e a alegria próprias da infância"61 

Neste momento, já se critica o castigo físico dos chicotes e de outros tipos, 

creditando-se a sua necessidade à incapacidade técnica do professor, que ignora como se 

ensina e como se mantém a ordem. 

Na proposta de LOCKE, a criança é vista como um ser racional mas também 

provida de instintos. Este é a fonte de todos os males. Além do mais, os defeitos são 

próprios da idade e não das crianças em si mesmas. A natureza infantil é cheia de humor, 

brincalhona, por isso, todo ensinamento deve ser, para a criança, um jogo e um 

brinquedo. Esta perspectiva da natureza infantil será absorvida em propostas 

pedagógicas, nas quais o jogo foi transformado em instrumento de educação e onde se 

procurou combinar trabalho com jogo e jogo com trabalho. 

Segundo a sua perspectiva, a criança possui, também, um gênio ou constituição 

natural e não se deve esperar que isto se modifique, isto é, fazer com que crianças 

alegres se tornem pensativas e graves ou que as melancólicas transformem-se em 

animadas, porque "Deus estampou certos caracteres no espírito dos homens que, como 

os defeitos do corpo, podem ser ligeiramente emendados, mas que não poderiam ser 

reformados e transformados inteiramente em caracteres contrários".62 

LOCKE pode ser considerado o fundador da idéia da infância instrumental ou 

funcional ao preconizar o discurso psicológico e o tratamento pedagógico racional da 

infância. Ele viveu o momento em que, na Inglaterra, estava em andamento um processo 

de aburguesamento da sociedade do qual faz parte a individualização da infância. Neste 

momento ainda se questionava a quem caberia educar as crianças, à família ou à escola? 

A educação da infância seria uma questão pública ou privada? "Que fazer com meus 

filhos? Se os retenho em casa correm o perigo de converter-se em um pequeno senhor e 
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se o envio fora de casa, como posso libertá-lo do contágio da rudeza do vício que está 

em todas as partes?".63 

Ante à ameaça social, a solução seria encontrar uma escola em que o professor 

tivesse tempo para vigiar os costumes dos seus alunos, que individualizasse o ensino e 

zelasse pelas crianças como se fosse a própria família. Caso contrário, o melhor e mais 

indicado era ter um preceptor em casa, porque era preciso preservar a inocência, a 

sobriedade e a atividade das novas gerações. A educação deve ter estes objetivos, 

porque "a educação em qualquer situação de fortuna que se vê colocada uma pessoa, é a 

melhor herança que pode receber".64 A educação escolar a partir destes parâmetros seria 

o grande contributo do século XIX. 

Para LOCKE, um dos quesitos importantes para se educar e ensinar as crianças 

sem precisar de castigos é tomá-la e às suas inclinações, humores e desejos como ponto 

de partida. Isto significa que a criança tem necessidade de atividades e isto lhe é peculiar 

e espontâneo. Este princípio será assimilado por vários educadores dos séculos XIX e 

XX. 

Outro elemento constitutivo da natureza da criança, para LOCKE, é a liberdade 

natural e a educação deveria aproveitá-la. Por isto, é importante evitar a violência e as 

repreensões apaixonadas. Se as crianças apresentam má vontade ou obstinação, isto 

pode ser considerado próprio da idade e do temperamento e, neste caso, elas devem ser 

guiadas como pessoas débeis que sofrem de uma enfermidade natural. O seu guia 

principal deve ser o professor. 

Para LOCKE, quais seriam as qualidades necessárias ao professor? 

A mais importante de todas é saber dar o exemplo por meio de sua conduta. 

Além disso, ele deve proteger o aluno do mau exemplo, que vem de outras pessoas: "O 

grande trabalho do preceptor é o de modelar a conduta e formar o espírito, estabelecer 
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em seu discípulo os bons hábitos, os princípios da virtude e da sabedoria, dar-lhe, 

pouco a pouco, uma idéia do mundo, desenvolver nele uma tendência a amar e a imitar 

tudo o que é excelente e afável e por isso fazê-lo vigoroso, ativo e industrioso''' ,65 

Assim, a igualdade entre os homens só é desvirtuada pela diferença de educação 

e pelos diferentes temperamentos que existem entre as crianças. Cada criança possui um 

temperamento e uma constituição particular do espírito. Por isso, devem ser plantadas 

boas sementes. Alguns são de índole valorosa, outros temerosos, outros confiados, 

modestos, tratáveis ou obstinados, curiosos ou descuidados, rápidos ou lentos. E bom 

recompensar-lhes o silêncio, estimular a sua curiosidade, além de reservar-lhes um tempo 

para o lazer: "a primazia da razão não impede que se deixe à criança um tempo para a 

recreação, tão necessária quanto o trabalho e a alimentação. A recreação está ligada ao 

prazer, portanto é preciso que as crianças divirtam-se e como elas quiserem, desde que 

seja modestamente e sem perigo para a sua saúde".66 

Os grandes males dos quais as crianças têm de ser preservadas e precisam 

aprender a suportar são: o medo da morte, a dor, a desgraça e a pobreza. Do medo 

precisam ser preservadas desde cedo, sob pena de se tornarem tímidas e medrosas 

quando adultas. 

Uma das tendências ou predisposições inerentes à criança, segundo LOCKE, é a 

inclinação para maltratar todos os pobres seres que estão em seu poder, como os 

animais. E fazem isto com uma espécie de prazer. Por isso devem ser vigiadas e 

educadas no sentido contrário. A tendência que a criança possui para a destruição e para 

fazer sofrer é um hábito proveniente da sociedade e das pessoas que as rodeiam. 

Um exemplo que LOCKE dá ao estímulo feito pela sociedade à crueldade infantil 

é o ensino de História que consiste, principalmente, em narrações de batalhas e matanças 

"a honra e a glória que se concede aos conquistadores (que são em sua maioria os 
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grandes carniceiros da humanidade), acabam de extraviar o espírito dos jovens e chegam 

a considerar a arte de matar como ocupação louvável da humanidade e a mais heróica 

das virtudes".67 

Para combater esta tendência à crueldade é preciso estimular e desenvolver a 

bondade e a compaixão nas crianças; desenvolver a cortesia na linguagem e na conduta 

em relação aos inferiores. 

Outra tendência da natureza infantil é a curiosidade que deve ser estimulada para 

remediar a ignorância com que as crianças vêem ao mundo. Os meios para manter viva e 

despertar a curiosidade nas crianças estão na atitude de não desdenhar as suas perguntas 

e respondê-las de forma adequada. Não subestimar a inteligência das crianças porque 

elas amam aprender e têm prazer em conhecer, por isto não se deve dar respostas 

enganosas e ilusórias, corrompedoras de sua natureza e inocência. "As crianças são 

viajantes recém chegados a um país estranho do qual não conhecem nada".68 

Fazem parte ainda destas tendências naturais, a indolência e o hábito de sonhar 

que devem também ser remediados pela educação. 

LOCKE será referência para os educadores que acham que a criança não gosta 

de ficar sem fazer nada e que a atividade, a curiosidade e a personalidade são 

características inerentes à condição infantil. Para eles, na escola, a atividade, para se 

transformar em algo útil, deve ser apresentada como recreação e não como tarefa, 

trabalho. Tudo deve ser desenvolvido tendo como objetivo fazer com que as crianças 

adquiram hábitos. 

Na formação moral da criança, LOCKE irá estabelecer como fundamento da boa 

criança (a criança civilizada, urbanizada) as qualidades da virtude, da prudência, das boas 

maneiras e da instrução. Para ele, a crença na existência e sabedoria de Deus deve ser a 

fonte da referência da virtude e, através dela, a criança deve aprender a amar seus 
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semelhantes e a ser boa para com eles. O aprendizado da prudência possibilita à criança 

conduzir os seus assuntos mundanos com habilidade e precisão, sem astúcia ou falsidade, 

consideradas demonstrações de insuficiência de inteligência. 

Entre as qualidade que fazem parte das boas maneiras estão a modéstia e a 

cortesia, "linguagem pela qual se expressa os sentimentos de sociabilidade que há no 

coração e que, como todas as demais linguagens, submetida está à moda e aos usos de 

cada país".69 

Os três defeitos contrários à cortesia são: a rudeza, o menosprezo e o hábito de 

contrariar opiniões. Neste sentido é que a instrução se torna menos importante do que a 

educação. Os pais são aconselhados a que 

quando chegue o dia em que, preocupados com a educação de vosso filho, busqueis um mestre 
de escola ou um preceptor, não lhe pedis, como de costume, que saiba o latim e a lógica. A 
instrução é necessária, mas não deve colocar-se senão em segundo lugar, como meio de adquirir 
qualidades mais altas. Busca, pois, alguém que saiba formar discretamente os costumes de seus 
discípulos: ponha, pois, vosso filho em tais mãos que possam, na medida do possível, garantir 
sua inocência, desenvolver e alimentar suas boas inclinações, corrigir dócilmente e curar as más 
e adquirir bons hábitos.70 

A obra de LOCKE é uma referência imprescindível para se entender os princípios 

que nortearão a proposta de educação de crianças em vários educadores, principalmente 

nos aspectos que se referem ao primado da educação sobre a instrução e a valorização 

da escola como continuadora da família, no preparo da criança para a vida. 

O terceiro ponto de vista com relação à natureza da criança e a sua educação foi 

o utópico. A criança nascia boa e se corrompia somente por sua experiência na 

sociedade. Esta idéia foi proposta pelos humanistas na Renascença, mas desapareceu 

com a difusão da doutrina calvinista do pecado original. Foi ignorada até a difusão das 

idéias de Jean-Jacques ROUSSEAU, na metade do século XVIII. No prefácio de sua 
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obra Emílio, ROUSSEAU deixa explícito a sua compreensão sobre a natureza da 

criança: 

Esta coletânea de reflexões e de observações [...] foi iniciada para agradar a uma boa mãe que 
sabe pensar [...] Não se conhece a infância: com as falsas idéias que dela temos quanto mais 
longe vamos mais nos extraviamos. Os mais sábios apegam-se ao que importa que saibam os 
homens, sem considerar que as crianças se acham em estado de aprender. Eles procuram 
sempre o homem na criança, sem pensar no que esta é, antes de ser homem.71 

A obra de ROUSSEAU tem sido considerada o momento de consolidação dos 

princípios que nortearão a chamada concepção funcional de infância.72 De modo geral, 

pode-se afirmar que ele aborda o homem a partir do conflito entre a vontade e a 

necessidade, o individual e o social, pois, "o discurso de ROUSSEAU no Emílio, quer 

como crítica à sociedade da época, quer como oposição à educação do seu tempo, 

constitui uma apologia da educação enquanto meio para ajudar o homem viver em 

sociedade, conciliando o homem natural e o homem social".73 

Apesar de viver numa época essencialmente racionalista, ROUSSEAU contestou 

o predomínio absoluto da razão e privilegiou o desenvolvimento da sensibilidade do 

homem. Assim, o que o distinguiu dos demais, foi que ele pensava num plano mais 

subjetivo, que pode ser apreendido na própria divisão das fases da infância e da 

especificidade de cada uma, que ele procurou de alguma forma analisar no seu íntimo. 

Isto revela uma tentativa de relacionar intelecto e coração, razão e emoção. No 

momento em que as religiões (católica, puritana) olhavam o homem a partir de uma 

natureza humana afetada pelo pecado original, ele deslocou a análise para o social, 

tentando explicar não a partir da essência, mas com base na observação dos fatos e na 

história do desenvolvimento da humanidade. 
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Em toda a sua obra Emílio, ROUSSEAU é contra a indiferença que o século 

XVIII ainda dedicava à infância. Numa época em que a infância ou era totalmente 

negada ou era vista como um mal (idade do pecado), ele afirmou: "ela, (a criança) não 

deve ser nem animal nem homem e sim criança mesmo".74 

Ele considerava cada fase da vida da criança com possibilidades diferentes e que 

exigia tratamento diferente. Além disso, segundo CERIZARA, ele "defende a função da 

infância: ela existe para que a criança possa se educar e não deve ser encarada com 

desdém; trata-se de um período necessário à formação do homem. A criança não é um 

adulto inacabado, nem uma folha em branco. Ela possui valor nela mesma. 

' 75 

ROUSSEAU cria o conceito de infância e torna-se pensador revolucionário". 

Quando falou da maturidade da infância, ROUSSEAU quis afirmar que ela é 

pronta e completa em si mesma e que o adulto não deve ser o modelo único para a sua 

educação. Isto "significa romper com a falsa dicotomização entre falta (infância) e 

completude (adulto). Significa em última análise, considerar a infância na sua 

especificidade, respeitando as suas potencialidades e suas limitações, sem marginalizá-la 

do processo de formação do homem".76 

ROUSSEAU comparou a criança na sua primeira fase de vida a uma "jovem 

planta" que deve ser cultivada e regada. Esta imagem da infância será amplamente 

utilizada no discurso pedagógico. Para ele, a infância é um estado por onde o homem 

começa. Trata-se porém, de um estado fraco, desprovido de tudo, período em que se 

precisa de assistência. E através da educação que a infância torna-se provida. E a sua 

educação advém de três fontes: da natureza — o desenvolvimento interno próprio dos 

órgãos e faculdades; dos homens — o uso que a criança aprende a fazer do próprio 

desenvolvimento; das coisas — o que a criança aprende com a própria existência. 
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Para conseguir atingir as suas finalidades, a educação das crianças deve passar 

primeiramente pelas sensações ou pelos sentidos e buscar atingir alguns objetivos: fazer 

homens ou fazer cidadãos para a pátria. 

Como LOCKE, ROUSSEAU considera que os homens nascem todos iguais e a 

educação prepara cada criança para o lugar que lhe foi reservado pela natureza. Numa 

sociedade em mudança, as crianças devem ser educadas e ensinadas a conviver com os 

outros, a exercitar e sentir as coisas e não a suportá-las, a partir do desenvolvimento de 

suas potencialidades de atividades: "Viver não é respirar, é agir, é fazer uso de nossos 

órgãos, de nossos sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que 

nos dão o sentimento de nossa existência. O homem que mais vive não é aquele que 

conta maior número de anos e sim o que mais sente a vida".77 

Na pedagogia rousseauniana, a educação dos sentimentos com base no 

desenvolvimento ativo das potencialidades torna-se fator exponencial da formação do 

homem desde o momento em que nasce. Tratava-se de uma perspectiva considerada 

nova para a época em que vive ROUSSEAU — século XVHI — quando, principalmente 

na França, de onde ele fala, era costume manter as crianças imobilizadas desde que 

nasciam, quando eram amarradas em faixas, cueiros e toucas. 

Esta nova concepção de educação das crianças considerava a imobilização 

danosa porque perturbava a circulação do sangue, dos humores e impedia as crianças de 

crescerem. Além do mais, ela contribuía para produzir seres raquíticos, corcundas, 

mancos, aleijados de todos os tipos; ela também influenciava no temperamento, criando 

seres irritadiços e revoltados. 

A educação das crianças devia, sim, seguir os caminhos postos pela própria 

natureza. Desde pequena, a criança pode ser deixada livre sem que isto inviabilize a 

possibilidade de ser moldada, porque ainda é flexível. Elas podem submeter-se às 
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próprias fantasias ou às de outros; podem ser transformadas em escravas e tiranas se 

forem cheias de conhecimentos e desprovidas de sentimentos e se não forem educadas 

segundo a própria natureza. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a criança não tem o seu caráter determinado a 

priori. Os determinantes principais são o meio em que ela vive e a sua condição social. 

Para superar os determinantes do meio é preciso educar as crianças nas noções de 

higiene, nos trabalhos manuais e nos exercícios do corpo para fortalecer o temperamento 

e a saúde. 

Apesar de não serem determinadas aprioristicamente, as crianças possuem 

potencialmente a capacidade de aprender, mas não sabem e nem conhecem nada: "elas 

possuem uma alma mas esta acha-se acorrentada a órgãos imperfeitos e semiformados e 

não têm sequer o sentimento de sua própria existência"78 

Na perspectiva de ROUSSEAU, o aprendizado dá-se a partir da própria criança, 

porque, assim como os homens aprendem com a experiência da humanidade, as crianças 

aprendem experimentando por si mesmas, de acordo com o seu gênio, seu gosto, suas 

necessidades, seu talento e zelo e as oportunidades que aparecem. Assim, o aprendizado 

pela experiência antecede o aprendizado pelas lições. 

Tendo a experiência como ponto de partida para ao aprendizado, ROUSSEAU 

acreditava que este começa pelos sentidos e é por meio deles que a criança elabora as 

suas representações dos objetos. As sensações constituem o material para seu 

conhecimento. Para aprender, ela precisa usar os sentidos e o movimento. Como é 

influenciada pelas sensações, a criança tem predisposição para o arrebatamento, o 

despeito e a raiva e quanto mais encontra pessoas que a irritam, mais colérica e 

emburrada se torna. Assim, é preciso saber dosar a sua educação, despertando-lhe a 

bondade, ensinando-a a diferenciar o bem do mal. 
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A tendencia para o arrebatamento explica-se também pela necessidade que a 

criança tem da ação e da atividade, características que lhe são inerentes. Este princípio 

ativo da criança irá subsidiar de forma destacada os fundamentos de uma nova 

pedagogia. 

ROUSSEAU criticou qualquer educação que privasse a criança de sua felicidade 

e conclamou todo os homens a amarem a infância, "essa fase da vida em que o riso está 

sempre nos lábios e a alma sempre em paz [...] fase dos pequenos inocentes" 79 Ele 

insistiu na necessidade de se considerar a criança como criança mesmo. Considerada em 

si mesma, a criança é um ser frágil, miserável, submetida a tudo que a cerca e que, por 

isto, tem necessidade de piedade, cuidado e proteção: "a natureza quer que as crianças 

sejam crianças antes de ser homens [...] A infância tem maneiras de ver, de pensar, de 

sentir que lhes são próprias".80 

Assim, para ele, o único instrumento para a boa educação das crianças é a 

liberdade bem regrada. Elas não devem receber lições verbais mas só as do exemplo e da 

experiência. As crianças não possuem perversidade original em seu coração. A única 

paixão que possuem naturalmente é o amor próprio (o amor de si mesmo), que só se 

torna mau pelas aplicações e relações que lhe dão. Desta forma, a má ação da criança, 

até a sua fase da razão, que ROUSSEAU considera começar aos 12 anos, não pode ser, 

de fato, má já que ela não teve nenhuma intenção. Até os 12 anos, segundo ele: "é 

preciso deixar a infância amadurecer nas crianças".81 

Para que isso ocorresse sugeria que se usasse, prioritariamente, o exemplo, 

porque ele ficaria gravado na memória da criança. Pelo mesmo motivo, a única lição de 

moral que poderia servir à criança era a de não fazer mal a ninguém. Por isto, deveria ser 

privilegiada a educação das virtudes, valorizando-se mais a educação do que a instrução. 
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A difusão destas idéias sobre a educação e formação da infância são o pólo em 

torno do qual se constituirá a chamada "Revolução Coperniciana da Educação", na qual 

a criança tornou-se o centro das práticas e propostas pedagógicas. Pode ser indicativa, 

também, de como a infância foi adquirindo determinadas funções e se tornando um 

instrumento da sociedade. 

2.3. A EDUCABILIDADE DA INFÂNCIA 

A apropriação da idéia da infância, bem como a sua definição na perspectiva do 

ideário liberal, podem ser apreendidas a partir dos discursos erigidos a partir do século 

XVIII. Estes seriam a fonte principal onde se municiariam diferentes instituições 

dedicadas à infância, seja a família, a escola, os asilos e os orfanatos. No decorrer do 

século XIX, a ciência, a filosofia social, a pedagogia e mesmo a literatura debruçaram-se 

sobre a infância com interesse renovado e apaixonado.82 

Constituíram-se diferentes tipos de discursos em defesa da infância, como o 

econômico - dirigido aos homens esclarecidos, - e o filosófico, - dirigido, principalmente, 

às mulheres: 

...o discurso econômico revela as preocupações humanitárias dos funcionários do Estado e 
também o interesse dos economistas pela produção [...] é verdade que a criança, especialmente 
em fins do século XVIII, adquire um valor mercantil. Percebe-se que ela é, potencialmente, uma 
riqueza econômica. Na nova óptica quantitativa, todos os braços humanos têm valor, mesmo os 
que outrora eram vistos com certo desprezo. Os pobres, os mendigos, as prostitutas e, 
certamente as crianças tornaram-se interessantes enquanto forças de produção em potencial.83 

O discurso filosófico pautava-se no ideário das Luzes que difundiu os valores da 

igualdade e da felicidade, fazendo com que as relações entre pais e filhos fossem 

propostas para serem construídas baseadas no amor, na amizade e na ternura. A difusão 

< 
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das idéias sobre educação de John LOCKE, além das contidas no Emílio, de 

ROUSSEAU e da produção médica sobre como as mães deveriam educar e tratar os 

seus filhos, inauguraram a intervenção dos "intermediários" na construção da nova 

infância que vai caracterizar, principalmente, o modo burguês da educação das crianças. 

Assim, a definição da infância também deve levar em consideração a própria 

identificação dos campos que, a partir do século XIX, irão se constituir em objeto de 

estudo dos chamados "trabalhadores sociais": educadores, assistentes sociais, juristas, 

médicos — bem como em alvo dos saberes por eles produzidos. Esta definição pode ser 

relacionada com as transformações políticas, sociais, demográficas e morais resultantes 

da Revolução Francesa e sobretudo pela destruição das maneiras de ser tradicionais, 

provocadas pela Revolução Industrial.84 

Tanto os médicos como os educadores passaram a interferir no interior das 

famílias. Sua preocupação fundamental era a questão da mortalidade infantil, da criança 

abandonada e da higienização da sociedade através da transformação dos hábitos 

cotidianos principalmente dos trabalhadores e de suas famílias: "Assim, a criança foi 

percebida pelo olhar disciplinar, atento e intransigente, como elemento de integração, de 

socialização e de fixação indireta das famílias pobres, e isto antes mesmo de afirmar-se 

como necessidade econômica e produtiva da nação".85 

Desta forma, no decorrer do século XIX, a infância tornou-se tema principal e 

privilegiado de experiências e práticas educacionais. Os educadores, além de se 

constituírem em orientadores das famílias, passaram, também, a ser conselheiros de 

ações governamentais, subsidiando políticas e propostas para a infância. O objetivo 

principal era investir na infância como base e preparação do futuro cidadão da nação. 

Baseando-se nas idéias de LOCKE e ROUSSEAU, considerados os "pais da 

infância" e precursores de uma renovação pedagógica, educadores da Europa, Estados 
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Unidos e América Latina, inclusive do Brasil (principalmente a partir do inicio do século 

XX), desenvolveram experiências pedagógicas renovadoras e modernas.86 O contexto 

em que se desenvolveram e se difundiram esta novas idéias pedagógicas pode ser 

definido como o momento de consolidação da modernidade. Trata-se de uma fase de 

transformações que, no plano das idéias, podem ser relacionadas com a valorização do 

novo e do progresso. De modo geral, estas transformações articulam-se com a 

aceleração da industrialização, expansão e consolidação do capitalismo. Esta absorção 

do moderno em contraposição ao antigo é, segundo LE GOFF, próprio da sociedade 

Ocidental e "durante o período pré-industrial do século XV ao XIX, marcou o ritmo de 

uma oposição cultural que, no fim da Idade Média e durante as Luzes, irrompeu na 

ribalta intelectual. A meio do século XIX transforma-se com o aparecimento do 

conceito de modernidade, que constitui uma reação ambígua, da cultura à agressão do 

mundo industriar.87 

Admitir a ambigüidade da relação entre modernidade e industrialismo é 

compreender que foi só com a industrialização que a sociedade européia mostrou a sua 

superioridade sobre outras sociedades (imperialismo do século XIX) e também se tornou 

mundial. Assim, ser moderno em diferentes partes do mundo, como no Brasil das 

primeira décadas do século XX, era acompanhar a Europa. 

Mas a relação modernidade e industrialismo vai além, na medida em que contém, 

na sua essência, um estado permanente de crise e renovação que provocou uma "cisão na 

alma da modernidade: de um lado, a ciência, a razão, o progresso, o industrialismo; do 

outro, a refutação, a rejeição apaixonada dos mesmos, em favor do sentimento, da 

intuição e do uso livre da imaginação".88 

Pode-se afirmar que foi neste contexto que se efetivou, em segmentos da 

sociedade burguesa, particularmente na Inglaterra e na França, o processo de 
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"individualização da infância", cuja essência já havia sido explicitada de forma clara e 

objetiva na obra de ROUSSEAU. A perspectiva da ambigüidade está presente nas 

propostas pedagógicas cuja base foi ROUSSEAU, na medida em que ao mesmo tempo 

que existe a preocupação em se preparar a criança para viver numa época de revoluções, 

perpassava certo saudosismo com relação a outras épocas e com a vida no campo, além 

de se propor a educação baseada nos sentimentos, na intuição e na liberdade da criança 

imaginar. 

O processo de individualização da infância, entendido como fenômeno da 

modernidade, não traz, em seu bojo, nenhuma contradição entre a privatização da 

infância no âmbito da família nuclear e a proposta de escolarização ou educação pública 

que passa a lhe ser dada na escola. Ao discutir esta questão, GÉLIS afirma que foi, 

inclusive na difusão de modelos e imagens da infância, que a Igreja, o Estado e a Escola 

tiveram o seu papel neste período.89 

Para LEFEBVRE90, a modernidade ocidental, da qual podem ser extraídos 

determinados contornos e conceitos, se consolidou com as transformações como o 

imperialismo, as guerras mundiais, a Revolução Russa e a preponderância da tecnicidade 

no processo de acumulação. Seus contornos emergem lentamente de uma Europa 

adormecida por algumas dezenas de anos de progresso (relativo) e de bem estar (relativo 

e limitado), de uma euforia e tranqüilidade burguesa, que vão desaparecer: "em relação 

aos períodos interiores, ela traz primeiramente uma imensa perda da ingenuidade e 

também uma terrível perda de ilusões. As embriaguezes ideológicas, espontâneas ou 

provocadas (progresso, liberdade, democracia) desaparecem, deixando um vazio mal 

preenchido pelos dogmáticos e pelos atos de fé, ideologia mantida através de 

instituição e de autoridade,"91 
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Nesta perspectiva, pode ser percebida uma tomada de consciência aguda e 

confusa pelos que dela participam, onde a liberdade permanece um ideal abstrato, mas 

poderoso. Há uma 

...confusão enorme entre a instrução, a educação e a cultura — entre a acumulação dos 
conhecimentos e a criação. Ilusões pedagógicas maciças. [...] Essa cultura eleva o nível cultural 
médio dos homens, propaga a instrução, a educação e sobretudo a tecnicidade, informa. 
[...] Ao mesmo tempo ela inunda as pessoas de informações neutralizadas pela sua quantidade. 
Ela alinha o consumo cultural e intelectual sobre o consumo material "privado" devora. 
Dilapida as riquezas acumuladas. Explora sem limites os símbolos, os estilos, as formas, os 
estilos antigos. Passa para o discurso a totalidade da história enfraquecendo o discurso pela 

92 imagem. 

O moderno pode ser definido, assim, pela abstração e pela dualidade, pelas 

múltiplas dualidades que definiram o mundo moderno — a distância entre o público e o 

privado, entre o particular e o geral, entre a natureza e o homem, entre o cotidiano e 

outras esferas da vida social. 

Cisões, dilaceramentos, dualidades, são levados ao cúmulo (privado e público, cotidianidade e 
sublimidade, necessidades e desejos, natureza e cuitara, natureza e técnica, gozo e frustração ... 
ser e pensamento, ideologia e realidade, representação e presença... O mundo transtornado 
permanece o mundo real. 
Fetiches e ilusões são também reais como o real. A contradição dos "mundos", o mundo 
transtornado real e o mundo transtornado possível, aproxima-se da intensidade máxima... As 
cisões e contradições (internas e externas) arrastam a produção de aparências.93 

O termo moderno transformou-se em palavra-prestigiosa, palavra-chave, palavra-

talismã que abre todas as portas, bem como anúncio dos "tempos modernos", da 

"educação moderna". Os educadores do século XIX, ao anunciarem uma pedagogia 

nova, confúndiam-na com o novo e a identificavam com a criação. Aquele que não 

aceitava ou que discutia o seu sentido ou significado, via-se rejeitado, desatualizado, fora 

de moda. Principalmente após a Primeira Guerra Mundial, na década de vinte, a palavra 

moderno tornou-se palavra forte, de cunho evolutivo: 
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O vocábulo "moderno" vai condensando, assim, conotações que se sobrepõem em camadas 
sucessivas e cumulativas, as quais lhe dão uma força expressiva ímpar, muito intensificada por 
esses três amplos contextos: a revolução tecnológica, a passagem do século e o pós guerra. 
"Moderno" se torna a palavra-origem, o novo absoluto, a palavra-futuro, a palavra-ação, a 
palavra-potência, a palavra-libertação, a palavra-alumbramento, a palavra reencantamento, a 
palavra epifanía. Ela introduz um novo sentido à história, alterando o vetor dinâmico do tempo 
que revela sua índole não a partir de algum ponto remoto do passado, mas de algum lugar no 
futuro. O passado é, aliás, revisitado e revisto para autorizar a originalidade absoluta do 
futuro.94 

Enquanto partícipe dos grandes quadros ideológicos da modernidade, o 

movimento educacional da Pedagogia Moderna, que se instituiu, a partir do século XIX, 

pode ser analisado como uma manifestação da ideologia liberal em seu momento ou fase 

de transição. Esta fase situa-se, historicamente, no momento de transição do capitalismo 

concorrencial ou monopolista do século XIX e o momento de confrontação ou 

antagonismo da burguesia com a nova força política representada pelo proletariado. Seus 

traços marcantes são a ampliação dos direitos políticos aos não-proprietários e a 

conseqüente incorporação do tema da democracia. Aparece também a questão da 

legislação trabalhista e o direito de organização dos trabalhadores; a redefinição do 

Estado e de suas relações com a sociedade civil. 

Esta fase revela mais do que a primeira, o modo como a burguesia reagiu a nível 

ideológico e a nível da organização do Estado, diante da pressão organizada da classe 

operária. A idéia original do liberalismo clássico, de que é a sociedade civil que institui o 

Estado e a ele delega a tarefa de cuidar para que as regras contratuais emanadas da 

própria sociedade civil sejam por ele cumpridas, foi invertida. Pressionada pela classe 

operária, a burguesia produz um movimento na direção da publicização da ordem 

privada. 

Entre as perspectivas ideológicas utilizadas nesta fase encontram-se a 

desvinculação do liberalismo de sua base psicológica (indivíduo) para uma nova base, a 
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sociológica (o social). Isto não quer dizer que o liberalismo neste momento dispense os 

suportes da psicologia, mas "converte em estudo 'moralista' dos desejáveis e adequados 

processos de adaptação e dos indesejáveis processos de inadaptação/desadaptação".95 

Do ponto de vista epistemológico, sua colaboração foi a proposição da 

anterioridade e prioridade do empírico sobre o teórico. As palavras de ordem passaram a 

ser observação, experimentação e comparação. A indução passou a ser o caminho 

através do qual se constrói o conhecimento da realidade. Passou-se a rejeitar o 

apriorismo do pensamento liberal clássico e a se defender a condição a posteriori das 

formulações teóricas. Enfatizou-se a percepção dos fenômenos como manifestações de 

um todo superior e anterior através da utilização de conceitos globalizantes como Nação, 

Estado, Natureza e Infância, que passaram a orientar a compreensão dos fenômenos 

particulares e individuais. O ponto de vista da experiência, da indução como caminho 

para o conhecimento e a utilização de conceitos globalizantes foram princípios 

importantes que passaram a ser utilizados pela Pedagogia Moderna. 

Inserida neste quadro, a Pedagogia Moderna foi caracterizada por BERNSTEIN 

como uma "Pedagogia Invisível". Entre outras formulações desta pedagogia, está que a 

criança é o centro do trabalho pedagógico, a partir de dois aspectos principais: 

O primeiro surge de uma inferencia que o professor faz do estágio de desenvolvimento da 
criança a partir do seu comportamento atual. Tal inferencia é então referida a um conceito de 
prontidão. O segundo aspecto diz respeito ao comportamento externo e é conceitualizado pelo 
professor como atividade. A criança deve estar ocupada, fazendo coisas. Estes aspectos da 
criança; o interno (prontidão) e o externo (atividade), podem ser transformados em um conceito 
de "pronta para fazer.96 

O princípio da atividade como inerente à criança, bem como o respeito às fases 

do seu desenvolvimento, podem ser encontradas em LOCKE e ROUSSEAU, 
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constituindo a chamada "concepção funcional de infância"97 Esta forma de explicar a 

infância foi aperfeiçoada à medida em que se instituía o discurso da Pedagogia Moderna. 

Um dos fundadores deste movimento, Henri PESTALOZZI (1745-1827), foi 

aluno e seguidor do pensamento de ROUSSEAU. Ele também foi orientador e mestre de 

Friedrich FRÖEBEL (1782-1852) grande expoente da Pedagogia Moderna, criador dos 

kindergarten, os primeiros jardins de infância, que tinham como base o desenvolvimento 

do trabalho como atividade autônoma da criança, bem como o jogo e as brincadeiras. 

Estas duas experiências são exponenciais do "grande e variado movimento de renovação 

pedagógica que se desenvolve entre o fim do Oitocentos e o inicio do Novecentos, na 

Europa e na América".98 

A partir de meados do século XIX, expandiram-se as experiências pedagógicas 

inovadoras por várias regiões da Europa. Na França, a École des Roches, de Demolins; 

na Bélgica, a École Pour la Vie, de Décroly; na Suíça, a "Escola Serena", de 

FERRIERE; a Casa del Bambino, de Maria MONTESSORI, na Itália; na Rússia as 

experiências desenvolvidas por Leon Tolstoi em sua escola de Iasnaia Poliana e 

retomadas por Krupskaya, esposa de Lênin, após a Revolução de 1917. Em 1890, foi 

fundado, em Genebra, Suíça, o Bureau International des Écoles Nouvelles. 

Em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, Adolphe FERRIERE, presidente 

deste Bureau International, sistematizou os princípios que deveriam ser seguidos por 

aqueles que aderissem ao movimento e se filiassem à Liga Internacional de Educação 

Nova: 

1. O fim de toda a educação é preparar a criança a querer e a realizar em sua vida a supremacia 
do espírito; a educação deve, pois, qualquer que seja o ponto de vista do educador, tender a 
conservar e a aumentar a energia espiritual da criança. 
2. A educação deve respeitar a individualidade da criança. Esta somente pode desenvolver-se 
mediante uma disciplina que conduza à liberação das potências espirituais da criança. 
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3. Os estados e, de uma maneira geral, a aprendizagem da vida, devem dar livre curso aos 
interesses inatos da criança, quer dizer; aos que brotam espontaneamente e nele encontram sua 
expressão nas diversas atividades de ordem manual, intelectual, estética, social e de qualquer 
outro gênero. 
4. Cada idade tem sua característica própria, portanto, a disciplina pessoal e a coletiva devem 
ser organizadas pelas próprias crianças em colaboração com o professor. Ambas disciplinas 
devem tender a reforçar o sentido das responsabilidades individuais e sociais. 
5. A competição egoísta deve desaparecer da educação e ser substituída pelo espírito de 
cooperação que ensine a criança a por sua individualidade a serviço da coletividade. 
6. A educação nova preparará a criança não somente a ser um fiituro cidadão, capaz de cumprir 
seus deveres para com o próximo, sua nação e a humanidade em seu conjunto, sendo também o 
homem consciente de sua dignidade como ser humano." 

Como se pode observar, a criança é o centro do projeto educativo e alguém com 

energia espiritual e potencialidades inatas, que deve ser educado de acordo com o seu 

estágio de desenvolvimento. A criança foi tomada como objeto da educação com 

algumas finalidades principais, entre as quais a de servir ao coletivo e cumprir seus 

deveres para com a nação e a própria humanidade. Uma determinada forma de se 

conceber a criança fazia com que fosse possível torná-la um homem consciente e digno, 

por meio da educação. Tratava-se, além do mais, de transformá-la em cidadão consciente 

e democrático, como era o objetivo da experiência pedagógica desenvolvida por John 

DEWEY, nos Estados Unidos. 

Segundo WARDE, o pensamento de DEWEY expressou, de forma mais 

explicita, uma articulação entre a perspectiva da pedagogia moderna e o liberalismo de 

transição, pois ambos propunham a reforma e a mudança da sociedade pela via da 

educação dos indivíduos.100 

De um lado, os educadores da Pedagogia Moderna tinham o objetivo de fazer 

justiça à infância101; de outro, eles acreditavam que, pela educação da criança, seria 

possível se construir uma sociedade melhor e mais democrática. Eles se consideravam 

como aqueles que realmente amavam as crianças e que se regozijavam de "as ver crescer 

em inteligência, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens".102 Neste 

aspecto, pode-se afirmar que eles apreenderam o espírito de sua própria época pois, se 
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os séculos XVII e XVIII foram os séculos da descoberta da infância, e o século XIX o 

momento fundante da produção de saberes na tentativa de explicá-la, o século XX foi 

denominado "o século da criança". Desde o final do século XIX e nas três primeiras 

décadas do XX, ocorreu um intenso movimento internacional em favor da criança, do 

seu estudo e da sua formação.103 

O pós-Primeira Guerra foi um momento significativo de debates e discussões em 

torno da preocupação com a questão da infância, como afirmavam os próprios 

educadores: porque "a época atual é, do ponto de vista social, a da anarquia relativa, da 

revolta contra a autoridade do passado e da preparação do solidarismo livremente 

consentido do futuro. Muitos bons espíritos o pensam. Eu também o creio 

firmemente".104 

Para os adeptos do movimento de inovação pedagógica, o reino do autoritarismo 

de esquerda ou de direita estava condenado à morte e caberia à escola, sob a orientação 

da renovação pedagógica centrada na infância, preparar os homens para instaurar uma 

nova unidade, com seres ativos e construtivos. A nova unidade, repudiando todo 

autoritarismo, teria como objetivo liberar a criança de qualquer coerção e construir uma 

nova humanidade. 

As novas propostas pedagógicas viam a criança como naturalmente espontânea, 

com apetite natural para saber e uma necessidade natural de agir (trabalhar). Seus 

programas de ação visavam, assim, a saúde do corpo por meio da higiene e um estilo de 

vida que procurava excluir o mal estar da civilização moderna. 

Além da valorização da higiene, havia uma forte ênfase na disciplina, com 

objetivo de ensinar a criança a se auto-disciplinar e a se concentrar para empregar 

eficazmente o seu tempo. A sociedade do trabalho do século XX exigia a instituição de 
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uma infância a partir de suas premissas fundamentais: a ordem e a higienização, a 

disciplinização do tempo e a ação. 

Estes elementos constituíram a base referencial para o discurso pedagógico da 

Pedagogia Moderna e se explicitaram, principalmente, a partir das suas propostas 

educativas. 

Entre os objetivos fundamentais destas propostas estava o de desenvolver na 

criança o que ela teria de potencialmente melhor, "toda criança é um higher self e um 

lower self ] uma alma religiosa e uma alma animal".105 

Assim, para realizar o seu objetivo, a Pedagogia Moderna deveria educar a 

criança no princípio do solidarismo, tão importante no contexto do pós-guerra na visão 

dos educadores: "a hora atual é grave; o tempo não é de discursos acadêmicos; é preciso 

agir. É preciso agir o menos mal possível, apesar das dificuldades, apesar das tormentas. 

E melhor dito, é preciso salvar as almas da descrença e da miséria".106 

Para os intelectuais da Pedagogia Moderna, o momento era conturbado: o 

mundo recém-saído de uma| guerra; a eclosão da Revolução Russa que contrapunha ao 

Ocidente o projeto socialista; as novas tecnologias que estimulavam uma industrialização 

sem limites e faziam avançar as exigências do mundo urbano. Neste contexto, para esses 

intelectuais, a necessidade da educação do povo era premente, mas uma educação que 

contemplasse uma formação moral, ética e social qualitativamente diferente, que 

preparasse a criança para uma sociedade mais eficiente e moralmente melhor. 

Neste momento, nas sociedades já escolarizadas como Alemanha, França, 

Inglaterra, a responsabilidade da Escola aumentou substancialmente porque "a família 

tradicional, caracterizada por sua vida no lar, pelas atividades caseiras que atendiam 

às principais necessidades dos membros da família (alimentação, vestuário, jogo e 

lazer) desapareceu quase em sua totalidade e foi substituída pela família moderna, que 
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faz muito pouca coisa em casa, e na qual não só o homem, mas também a mulher 

ocupam o dia na fábrica e na oficina",107 

Assim, pode-se afirmar que os próprios educadores que participaram do 

movimento renovador da educação pensaram a si próprios como vivenciando uma "nova 

era" em que a valorização, o cuidado, a preservação e a preparação da infância 

constituíam o grande fenômeno histórico. Salvar a criança significava salvar a própria 

humanidade e, portanto, era preciso torná-la menos egoísta, mais solidária, com mais 

iniciativa própria e capaz de governar por si mesma. Ela precisava também aprender a 

prática e a técnica da vida social, além de uma orientação profissional. Tais eram as 

necessidades urgentes e imperiosas da sociedade contemporânea, para estes educadores. 

Ante estas exigências, não era mais possível deixar a responsabilidade de 

\ educação da criança somente para a família. A escola era necessária para servir de laço 

entre o que subsistia de vida da família na criança pequena e o que serviria no futuro 

como campo de atividade coletiva do jovem: a sociedade. 

A sociedade industrial exigia, cada vez mais, homens capazes de produzir, e com 

especializações modernas. Por isto, no discurso dos educadores da Pedagogia Moderna, 

o trabalho era um dos elementos imprescindíveis na educação das crianças. No entanto, a 

sua perspectiva do trabalho tinha uma especificidade própria, porque "não se relaciona 

tanto ao desenvolvimento industrial, mas ao desenvolvimento da criança: não é 

preparação profissional, mas elemento de moralidade e, junto, de modalidade 

didática".108 

Caberia à escola desenvolver este projeto, na medida em que ela criasse as 

condições necessárias ao desenvolvimento das potencialidades infantis e se tornasse 

"uma escola que forme trabalhadores úteis à sociedade, que selecione os mais aptos e 

que forme bons cidadãos para a nação e a humanidade".109 
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No Brasil, as idéias da Pedagogia Moderna se difundiram a partir do início do 

século e de forma mais sistemática a partir de 1920, através da publicação e difusão de 

uma vasta literatura pedagógica, das diferentes reformas de ensino realizadas em vários 

estados brasileiros e das conferências nacionais patrocinadas pela Associação Brasileira 

de Educação, ABE, fundada em 1924, filiada ao Bureau Internacional de Educação, de 

Genebra. A relação dos intelectuais brasileiros com este movimento educacional será 

apreendida a partir e no interior da conjuntura republicana brasileira, no período 

compreendido entre 1889 e 1930. 
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Quadro: Na Rua -1940 
Carlos Scliar 



"A questão magna, palpitante e inadiável para o ressurgimento da 
moral do nosso povo é a obrigatoriedade do ensino primário, que 
não viola, em absoluto, a liberdade de ninguém, porque em tese o 
povo é como o indivíduo: vale pela instrução que possui. E o Estado, 
considerado como fiinção do organismo social, é responsável pela 
educação da criança, porque dessa educação dependem os interesses 
essenciais do indivíduo e da coletividade, e o homem é a célula do 
organismo nacional". 

(ANTUNES NETTO, Segismundo. Há necessidade de se tornar 
obrigatório o ensino primário elementar no território paranaense? 
Tese apresentada na 1' Conf. Nacional de Educação. Curitiba, 1927) 
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3. PRESERVAR, PREVENIR, PREPARAR: 

O ENTUSIASMO PELA INFÂNCIA NO BRASIL 

No Brasil, a preocupação com a criança também repercutiu de forma expressiva, 

a partir do final do século XIX, e nas primeiras décadas do século XX. 

Aqui, o "século da infancia" foi acatado de maneira original, tendo em vista a 

especificidade histórica da sociedade brasileira em relação à européia e à norte-

americana. 

A partir da proclamação da República até o início da década de trinta, pode-se 

observar uma forte preocupação entre a intelectualidade com relação à criança. Esta 

preocupação tornou-se particularmente evidente na década de vinte, momento 

expressivo da modernidade brasileira. As manifestações dos intelectuais deste período 

são plurais e suas falas expressam as contradições em que viviam: de um lado, elas 

contém a idéia de "preservar" a infância, explicitada, principalmente, no discurso 

jurídico; de outro, há indícios de que havia a determinação de se construir um projeto de 

infância, necessária ao futuro da nação, presente no discurso pedagógico.1 

As preocupações destes intelectuais brasileiros foram, neste momento, articuladas 

a projetos, propostas e reformas sociais e culturais, muitas delas associadas ao Estado, 

outras assumidas por empresas como as do ramo editorial ou por instituições, como as 

associações de educadores. Expressas sob a forma de diferentes "gêneros discursivos"2, 

elas podem ser reveladoras de como a infância, ao se tomar objeto de estudo foi, ao 

mesmo tempo, inventada. 



64 

3.1. O ENTUSIASMO PELA INFÂNCIA 

Os anos vinte podem ser considerados como o momento precipuo em que varios 

intelectuais descobrem questões relativas ao Brasil real. Neste sentido, é permitido 

afirmar que o nacionalismo se colocava como a questão fundamental da afirmação deste 

país e o conhecimento científico como o principal instrumento para se conhecer e mudar 

a realidade brasileira. 

Construir a nação, tomando como referência o Brasil real, significava colocar o 

país no mesmo patamar de outros países, isto é, significava torná-lo um país moderno. 

Ora, neste momento, esta era uma questão complexa. Tendo em vista as determinações 

da própria realidade do país, quais seriam seus parâmetros de modernidade? A 

dissonância era visível e presente, 

ora se entendia como industrialização [...] ora como agrarismo racional. [...] A esquerda e à 
direita, os intelectuais dão a si próprios a tarefa de criar ou de despertar a consciência nacional, 
de demonstrar a inadequação entre as instituições e a realidade, de produzir uma política 
nacional e de operar uma revolução social, política e cultural. Os progressistas falarão na 
necessidade de 'civilizar o Brasil'; os conservadores na necessidade de recuperar as tradições, a 
ordem e a disciplina que a modernidade liberal destruiu. 

A descoberta do Brasil real significava, de um lado, a constatação de que os 

ideais republicanos de 1889 desmoronavam-se ante os particularismos competitivos do 

coronelismo; além disto, a própria nação brasileira se defrontava com um estado 

permanente de ignorância e revoltas, porque o grande ideal republicano de integração 

harmoniosa entre as diferentes classes sociais não se realizara. Por outro lado, afigurava-

se o retrato do Brasil real: atrasado, inculto, doente, particularizado, nada parecido com 

os padrões burgueses de cosmopolitismo e cultura das sociedades européia e norte-

americana. Era preciso encontrar a chave para a transformação da sociedade brasileira. 
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Nesta perspectiva, esta fase da República pode ser entendida como um momento 

de crise. Tratava-se, inclusive, de uma crise de representação política, numa fase em que 

as instituições republicanas e o Estado oligárquico brasileiro não atendiam mais às 

aspirações do mundo urbano-industrial e às novas forças da modernidade capitalista. 

Assim, para os intelectuais da década de vinte, o movimento da História era o ideal de 

progresso e a sua realização estava na dependência de reformas que seriam feitas e da 

possibilidade de uma homogeneização cultural do país, que possibilitasse a transição em 

direção à modernidade capitalista. 

Para a geração de 1920-1930, a palavra moderno tornou-se de uso corrente e 

adquiriu significados diversos, passando pelo exótico, mágico, científico e até 

revolucionário. A revisão e revisitação do passado com vistas à projeção de uma 

identidade nacional calcada sobre a afirmação de elementos nativos, e a importação de 

idéias da vanguarda e da modernidade européia, tornaram-se comuns. Assim, constituiu-

se um "período de fortes tonalidades nacionalistas tanto à esquerda quanto à direita; 

estes anos enfatizaram a necessidade da construção de um olhar capaz de visualizar o 

país enquanto algo radicalmente distinto do Velho Mundo. [...] Momento de descoberta 

do Brasil [...] e de busca de um rompimento definitivo com o provincianismo, o 

formalismo e a repetição de velhas formas".4 

O "moderno" queria se impor e, em vez de se ligar a uma só representação, 

ligava-se a valores de grupos ou indivíduos, que passavam a ser difundidos. Através e 

pelos valores, os grupos agiam, combatiam e propunham seus objetivos, antes de impô-

los. Através, principalmente, de um moralismo 

substitui-se o contexto histórico real e a análise do grupo social que usa o valor por um contexto 
ideológico, coerência e justificação absolutas; dogmatiza-se. À exigência real de uma opção, 
propõe-se uma espécie de opção pré-fabricada eternamente: o absoluto do valor que se impõe e 
dispensa, pois, escolha. O moralismo, a partir de então, decreta valores. Fundamenta alguma 
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coisa: uma ordem moral [...] formam assim um sistema de compensação e uma visão 
aparentemente unitária de um mundo em ruínas.5 

Esta geração, diante um mundo em ruínas, e na busca de respostas para a 

construção do ideário moderno, colocou questões cujas respostas seriam buscadas pelos 

intelectuais de toda ordem, como médicos, educadores, engenheiros, literatos. Para 

respondê-las, nossos "modernos" foram em busca de novas idéias que servissem de base 

à nacionalidade e à autêntica cultura brasileira. É por isto que o período foi chamado de 

a "década dos viajantes": 

...cruzando o país, os profissionais da ciência... chega a vez dos educadores, espalhados pelos 
estados com seus experimentos empíricos, um verdadeiro laboratório de reformas, idéias e 
projetos, inspirados, em sua grande maioria, em modelos estrangeiros. [...] Belisário PENA, 
Artur NEIVA, Carlos CHAGAS, Clementino FRAGA, Ezequiel DIAS - os cientistas da saúde 
— , e Anísio TEIXEIRA, LOURENÇO FILHO, Fernando de AZEVEDO, Francisco Campos 
— os cientistas da pedagogia. Era uma luta nacional de preparação do indivíduo para a 
sociedade de mercado, complexa e diferente da sociedade da Primeira República.6 

O que estava na ordem do dia era o projeto de edificação da "moderna" nação 

brasileira; um projeto que superasse os vícios e os desmandos do coronelismo, do atraso 

da sociedade tradicional e rural, além de fornecer orientações para a ordenação da 

moderna sociedade do trabalho. 

Não se pode esquecer que, também neste momento, evidenciava-se a 

consolidação do mercado de trabalho livre, especialmente a constituição do trabalhador 

urbano, com a presença da força de trabalho feminina e infantil. 

A presença da mulher e da criança no mercado de trabalho passou a ser, segundo 

FAUSTO7, fonte de conflitos e de ambigüidade, provocando reações na sociedade 

brasileira. Os trabalhadores reagiram contra as condições do trabalho infantil e feminino: 
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nós não devemos ensinar (o trabalho) a essas mulheres que amanhã nos virão a substituir, mas 
devemos fazer-lhes compreender que o seu lugar é em casa, a tratar e educar seus filhos [...]; 
oxalá que elas saibam compreender seu papel de educadoras daqueles que amanhã serão os 
nossos substitutos na luta do pão e na conquista do bem estar da humanidade, pois, assim, 
demonstrarão à sociedade serem as verdadeiras rainhas do lar; o papel de uma mãe não consiste 
em abandonar seus filhos em casa e ir para a fábrica trabalhar, pois tal abandono origina muitas 
vezes conseqüências lamentáveis...8 

No mundo do trabalho, a criança era considerada como possibilidade de um 

futuro melhor, e por isto deveria ser cuidada, preservada pela mãe, esteio da família. Por 

sua vez, no discurso dos intelectuais, a idéia de preservar esta infância era encontrar 

formas de tirá-la do abandono, das más influências das famílias que se dissolviam quando 

os pais tinham que trabalhar, da miséria e dos vícios da rua, para transformá-la em fonte 

de riquezas para a nação. A esta perspectiva, somava-se aquela que via a criança como 

possibilidade, como um ser educável, na qual seria depositada a esperança da 

transformação nacional. 

Assim, as propostas da preservação e da prevenção compunham as manifestações 

do entusiasmo pela infância, que só faz sentido se compreendido no e a partir do 

contexto da crise republicana e da construção da modernidade brasileira. Tratava-se de 

definir, sob a égide do conhecimento científico e das modernas idéias pedagógicas, um 

projeto de infância que a preparasse, de forma adequada, às necessidades nacionais. 

3.2. PRESERVAR E PREVENIR: OS PROJETOS PARA A 

INFÂNCIA BRASILEIRA 

O discurso destinado à mulher, mãe e educadora, englobava um conjunto de 

saberes acerca da infância. Estes saberes eram dos mais variados matizes: religioso, 

médico, pedagógico, literário, moral e político. No Brasil, final da década de 20, a 

indústria editorial difundiu amplamente esta produção. Uma manifestação desta indústria 
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um álbum para bebês, luxuosamente encadernado, com muitas ilustrações e textos para 

orientação das mamães. As ilustrações evidenciam uma preocupação efetiva com a 

valorização de determinado tipo de imagem da infância, principalmente representada 

como inocente, harmônica, pura. Por seu lado, os textos que compõem o álbum, 

traduzem orientações relacionadas com a educação religiosa, moral, psico-pedagógica, 

médica e política da criança. 

O discurso religioso está presente de forma marcante no livro, repassado em oito 

textos e trinta e uma ilustrações. Os textos são, geralmente, reproduções de citações 

bíblicas, constituindo-se em representações da criança inocente, sem pecado, sagrada: 

S. Mateus 18. 1-2-3-4-5-6. 
Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: 
Quem julgas tu que é maior no reino dos céos? 
E. chamando Jesus a um menino, o poz no meio deles 
E disse: Na verdade vos digo. se vos não converterdes. e vos não fizerdes como meninos, não 
entrareis no reino dos céos. 
Todo aquele, pois. que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céos. 
E aquele que receber em meu nome um pequeno assim, é a mim que recebe. 
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O que. porém, escandalizar a um destes pequeninos, que creem em mim. para esse melhor fôra 
que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós movidas a bestas, e que o lançassem ao fundo 
do mar.10 

A representação da criança piedosa e cristã evidencia-se também por meio das 

ilustrações. Trata-se de uma criança originalmente inocente e que, por isso, deve ser 

zelada e preservada por sua mãe e pelo seu Anjo da Guarda, contra os males do mundo. 

Graves deveres são impostos pela maternidade. 
A mãe tem a seu cargo a alma e o futuro de seu filho, porque dela depende esse porvir. Ao lado 
do anjo da guarda que Deus dá a cada um de nós. colocou ele a mãe. que tem uma missão só 
bem qualificavel. si dissermos que é ela o anjo-da-guarda visivel de seu filho. 

Paulo Combes11 

O saber pedagógico também contribuiu para orientar as mães na educação dos 

seus filhos. Todos os autores citados no Livro do Bebê estão ligados ao movimento da 

pedagogia moderna, desde os seus precursores como ROUSSEAU e MONTAIGNE, até 

os seus representantes que foram amplamente difundidos no Brasil como PESTALOZZI, 

FRÖEBEL, Alfredo BINET. 
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'O ensino da criança começa com o nascimento. 
No instante de acolher o néo-nato em seus braços, principia a mãe a educa-lo'. 
'A educação deve ser uma benevolencia e uma bondade permanentes.' 
'Educar é gerar energias'. 

PESTALOZZI12 

'A cultura física deve adaptar-se ao valor fisiologico de cada sêr: o que é bom para um pôde ser 
máu para outro'. 

Alfredo BINET13 

'É minha opinião que os nossos maiores vicios se desenvolvem desde a nossa tenra infância, e 
que o nosso principal governo está nas mãos das nossas nutrizes'. 
'Não basta enrijar a alma da criança, também é preciso enrijar-lhe os músculos'. 

MONTAIGNE14 

'É de sumo interesse para a infância e a ulterior vida do homem que, na fase da lactação, nada 
ela enxergue de malsão ou trivial, de vil ou mau; o olhar e o semblante dos que a rodeiam 
devem ser firmes e serenos, de modo a inspirar-lhe confiança; o ar deve ser puro e a luz clara, 
cousas que se pódem encontrar sob o mais pobre dos tectos, pois só mui arduamente no decurso 
da vida conseguirá a gente vencer as impressões da meninice. 
Não raro, os mais rudes combates que o homem adulto precisa travar consigo mesmo, têm nesse 
período a sua raiz'. 
'A religião segura e verdadeira, que socorre o homem na luta e nos perigos, na necessidade e na 
opressão, e que não o abandona seja nas dores seja nos prazeres, deve instilar-se na criança 
desde o berço, porque desde aí o que existe no homem de divino, tem um vago e obscuro 
pressentimento de que a sua origem vem de Deus. 
Por isto a esse vago e obscuro pressentimento são devidas, desde o inicio, atenções especiaes, 
afim de converte-lo, a seu tempo, numa consciência clara e distincta'. 

FRÖEBEL15 

' O P ran to I n f a n t i l 

São suplicas as primeiras lagrimas das crianças. 
Como o primeiro estado do homem é a miseria e a fraqueza, assim também as suas primeiras 
vozes são o lamento e o pranto. A criança sente as necessidades e, não podendo satisfaze-las, 
implora o auxilio de outrem com os gritos: si tem fome ou sêde, chóra ; si precisa de movimento 
e as imobilizam, chora; si quer dormir e a perturbam, chóra. 
Ela não tem outra linguagem, porque não sente, por assim dizer, sinão uma especie .de mal-
estar. 
Na imperfeição dos seus orgãos, não distingue as diversas impressões: todos os males se 
resumem para ela numa única sensação de dor". 
Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando adultos, nos é fornecido pela 
educação, a qual provém da natureza, dos homens e das cousas\ 

J. J. ROUSSEAU16 

O discurso médico apresentava-se sob a forma de regras para as mães. Ele 

compunha um conjunto de 67 citações e 12 ilustrações. Entre os autores referenciados 

estão o médico MONCORVO FILHO — fundador do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância, no Rio de Janeiro, em 1921, e também Renato KEHL17, médico e 
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educador que fez parte do grupo de intelectuais combatentes e lutadores em prol das 

reformas educacionais no Brasil, durante a década de 20. Nos textos destes médicos 

percebe-se a influência do pensamento de John LOCKE e de Jean Jacques ROUSSEAU 

relativos à educação da saúde e do corpo da criança, principalmente quando se referem 

às inferências do meio no desenvolvimento infantil, à importância do aleitamento 

materno, à regularidade da alimentação e à higiene. 

'A criança é a miniatura do homem. Dos cuidados dispensados durante esse periodo de 
plasticidade depende a regularidade de contornos, de linhas, de atitudes, A criança é como um 
arbusto, cujos ramos facilmente se deslocam e cuja beleza das flores depende do trato que se lhe 
prodigaliza: ambos reflectem as condições favoraveis ou desfavoráveis do meio em que são 
mantidos'. 

Dr. Renato KEHL18 

•ABC DAS MÃES 

Aleitamento materno. É o melhor e aquele que mais contribue para diminuir a mortalidade 
infantil. Até um ano, toda criança deve ser somente alimentada com leite humano; quando de 
todo for impossível o leite materno, dê-se o de uma ama rigorosamente examinada. É perigoso 
administrar ás crianças menores de um ano qualquer alimento solido. 

Bastará que a mãe amamente o filho a principio (até o primeiro mês) de tres em tres horas e de 
duas em duas horas, (dando o seio apenas 5, 10, ou 15 minutos, conforme a idade) fazendo 
durante a noite sempre um intervalo de cinco horas entre as mamadelas. 

Crianças de peito não devem dormir com as mães, porque pôde haver perigo de asfixia-las. 

Devendo cercar-se de maior cuidado a alimentação das criancinhas de poucos meses, procure-
se sempre dar-lhes o leite humano; só em ultima análise se deve recorrer ao aleitamento 
artificial. Neste caso é o leite de um animal — égua, jumenta, vaca ou cabra — que se deve dar 
sempre, porém, administrado esterilizado e segundo a tabela. 

Échamada mamadeira assassina a antiga mamadeira de tubo e que jamais deve ser usada. A 
mamadeira quanto mais simples melhor. O proprio vidro de esterilização é o melhor e o bico 
nunca deve ser de borracha cinzenta, que é venenosa. 

Ferver todos os objetos que servem para o preparo do leite é medida imprescindível e de maior 
vantagem para evitar que o alimento se altere, azéde e vá produzir cólicas e diarréa nas 
criancinhas. 

Gastro-enterite é o nome da molestia que os vicios de regimen mais freqüentemente produzem 
e a causa da maior mortalidade dos pequeninos que ainda mamam. 

Ha toda vantagem em insistir que o aleitamento artificial exclusivo é um mal irremediável e só 
dará resultados relativamente bons, quando praticada sob as vistas da família; e com cuidados 
minucicosos e por pessoas experimentadas, o que aliás não é difícil. 
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Indicando a pratica que o aleitamento mixto (a um tempo o aleitamento materno e o artificial 
dá também bons resultados, é a ele que se deve recorrer, sempre que a mãe não tiver leite 
suficiente para, ela só, alimentar o filho. 

Já se pôde, com certo cuidado, administrar a uma criança de 7 meses um mingáo, na idade de 
nove meses podendo-se administrar dois (um pela manhã e outro á tarde), somente depois dessa 
idade tolerando ela os caldos e o pão torrado. As farinhas de arroz, de aveia, de maizena, de 
tapióca e outras, prestam-se a excelentes mingáos e sôpas. Estas irão habituando a criança, já na 
proximidade dos dois amos, á alimentação comum. Quando a dentição da criança já está 
completa, é que se deverá iniciar, com muito cuidado, a administração de alimentos mais 
sólidos, (carne, etc); o desmame far-se-á sempre numa época fresca (o inverno de preferencia). 
E' principio estabelecido que a criança de qualquer edade jamais deve tomar uma gota siquer de 
bebidas alcoolicas (vinho, cerveja, licor, etc. ) 

Kermes, ipecacuanha, santonina ou qualquer outro remedio só deve ser dado mediante 
prescrição medica. 

Livrar as crianças da perigosa "chupeta" é uma acção humanitária. Emquanto o seio leva a 
vida á boca da criança, a chupeta leva a mórte". 

Muito maior numero de crianças mórre por doenças ocasionadas por excesso de alimentação 
(super-alimentaçào) do que por sua escassez (inanição).. 

Nunca esquecer que hoje o papel do medico de crianças é mais preparar o organismo destas 
para resisitir á invasão das doenças (evitaveis ou provocadas), do que cura-las. A higiene 
infantil bem dirigida consegue a precisa robustez das criancinhas. 

O maior orgulho de uma mãe é possuir um filho bélo e robusto, graças aos cuidados que lhe 
prodigalizou, ao mesmo tempo que ministrando o seu leite , verdadeiro "sangue branco". 

Pobreza não implica ausencia de cuidados aos pequeninos. As casas de caridade auxiliam 
poderosamente as mães com os ensinamentos e os socorros de que necessitam. 

Quantas crianças se salvariam, si as mães atendessem aos bons conselhos e procurassem 
instruir-se para preserva-las das doenças? 

Reflictam bem as mães sobre os conselhos que aí ficam. 

Salve-se a infancia, que é o futuro da Pátria. 

Trabalhe-se para esse fim, que é um dever social. 

Útil será para a familia a vida do pequeno sêr. 

Verá como é feliz toda mãe que puder bem criar os seus filhos. 

Zelando pela saúde dos filhos, dão as mães a maior demonstração da sua bondade e do seu 
amor'. 

Dr. MONCORVO FILHO19 
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Como se pode observar, no texto do Dr. Moncorvo há urna nítida preocupação 

deste médico com a preservação das crianças pobres, bem como a conclamação às mães 

e a todos os responsáveis, para que salvem a infância "que é o futuro da pátria". 

Paralelamente ao desenvolvimento e difusão dos saberes médico e pedagógico, 

foram sendo fundadas as primeiras instituições de assistência e proteção à infância e de 

profissionalização, além das escolas primárias públicas. 

A abrangência deste fenômeno não se restringe apenas aos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Trata-se de um fenômeno nacional. Os institutos de proteção à 

infância, por exemplo, foram criados em vários estados brasileiros, destacando-se o que 

foi criado no estado do Paraná, em 1923, cujo objetivo era auxiliar "uma legião de 

criaturinhas para a grandeza futura da pátria".20 

Entre as suas atividades, estava a realização anual de um "Concurso de 

Robustez", para a escolha da criança padrão de saúde. Os critérios para a escolha do 

bebê mais robusto, eram. 

1. Só podem concorrer crianças alimentadas pelo seio materno ou mercenário, desde que 
provem residir há mais de um mez nesta cidade; 
2. Para inscrição será exigido atestado de nascimento, a presença da mãe ou da ama; 
3. Toda criança inscrita será obrigada aos exames que provem o seu perfeito estado higiênico; 
4. O julgamento será feito por uma comissão de médicos para esse fim convidados; 
5. O primeiro prêmio terá a criança que apresentar maior robustez, sendo que se duas se 
apresentarem nas mesmas condições, terá o primeiro a que tiver maior idade e segundo a outra; 
6. Haverá um prêmio especial para a criança que apresentar maior desenvolvimento intelectual 
e que estiver nas condições exigidas nos itens 1 e 2."21 

No ano de 1923, a imprensa publicava uma notícia sobre a criança premiada 

neste concurso, descrevendo-a: "com 3 meses, 5 k 400, 750 (de taxa de hemoglobina) e 

0,56 centímetros de altura".22 

Buscava-se estabelecer padrões "científicos" de uma criança desejável para o país 

e para a sociedade brasileira. 
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Havia a preocupação com a regeneração física e moral da criança e com a 

formação dos futuros cidadãos da pátria brasileira. A criança passava a ser percebida 

como corpo produtivo, como futura riqueza das nações, constituindo-se o discurso 

econômico destinado à infância. Da mesma forma, constituiu-se, também, um discurso 

político em que a preocupação com a infância significava uma forma de se evitar a 

formação de espíritos desgarrados, descontentes, desajustados e rebeldes. Era preciso 

formar o caráter da criança, incutir-lhe o amor ao trabalho, "o respeito pelos superiores 

em geral, as noções de bem e mal, de ordem e desordem, de civilização e barbárie, enfim, 

os princípios da moral burguesa".23 

Segundo MONCORVO FILHO24, o período de 1889 a 1922 foi a época em que 

ocorreu uma intensa propaganda de higiene infantil e de interesse geral pela criança 

como fator social. 

Ao mesmo tempo, entre 1922 e 1926 foram muitos os debates e as ações 

direcionadas no sentido da normatização daquela infância que não se adequava aos 

padrões da infância desejada. A sistematização do discurso jurídico contribuiu para 

expressar a forma pela qual a sociedade brasileira estava pensando "a outra infância" — 

a criança pobre, abandonada e pervertida, que seria nomeada de diferentes maneiras. 

O decreto 16 272, de 20 de dezembro de 1925, do Presidente Arthur da Silva 

Bernardes, estabeleceu o conceito de "menor abandonado". Tratava-se do menor de 18 

anos, de pais ou tutores falecidos ou desaparecidos, que não pudessem provê-lo ou dar-

lhe habitação certa. Foram também considerados menores abandonados aqueles que, 

embora vivendo com os pais ou tutores, praticassem atos contra a moral e os bons 

costumes, vivessem da vadiagem, mendicidade ou libertinagem; ou aqueles que fossem 

explorados e submetidos a maus hábitos, castigos e mendicidade por parte dos pais e 

tutores. 
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Além de instituírem um conjunto de crianças diferentes, enquadradas legalmente 

como menores abandonados, o discurso jurídico foi além. Ele diferenciou, ainda, aqueles 

que poderiam ser representados como "vadios" : "menores que, tendo deixado sem 

causa legítima o domicílio do pai, mãe, tutor, guarda, ou os lugares onde se acham 

colocados por aquele a cuja autoridade estavam submetidos ou confiados, são 

encontrados habitualmente a vagar pelas ruas ou logradouros públicos, sem que 

tenham meio de vida regular, ou tirando seus recursos de ocupação imoral ou 

proibida"25 

E como "mendigos": os "menores que habitualmente pedem esmola para si ou 

para outrem, ainda que seja seu pai ou sua mãe, ou pedem donativo sob pretexto de 

venda ou oferecimento de objetos".26 

Havia ainda, os "menores libertinos", "que praticam ou estimulam atos obscenos 

publicamente; pratiquem ou freqüentem a prostituição ou vivam da prostituição de 

alguém".27 

A esta infância que o discurso jurídico rotulou e normatizou foi destinada alguma 

possibilidade de integração à sociedade, viabilizada por meio dos institutos disciplinares. 

Na época, eles eram divididos em dois tipos principais: as escolas de preservação — para 

menor abandonado e as escolas de reforma — para menores criminosos e 

contraventores. Ambos propunham que esta infância fosse regenerada pela educação, 

trabalho e instrução. 

Em vários estados brasileiros, como no Paraná, a situação desta "outra infância" 

preocupava as autoridades policiais. Em relatório ao Secretário Geral do Estado28, o 

Chefe de Polícia considerou esta questão como uma das mais graves e "momentosas". 

Ao mesmo tempo, ele prenunciava que a criminalidade tendia a tornar-se cada vez mais 
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precoce, uma criminalidade infantil, cujas causas, em sua opinião, eram o abandono 

material e moral da criança: 

moralmente abandonados, são os menores que, por motivo de enfermidade, negligencia ou vicio 
de seus pais, ou em virtude de outras causas, se encontram entregues a si mesmos e privados de 
educação;[...] materialmente abandonados são aqueles que, nascidos de pais e mães conhecidos, 
educados a principio por eles ou em sua falta, por outras pessoas, são desamparados sem que se 
saiba o fim que tiveram os pais ou sem que a eles se possa recorrer.29 

A crise que provocava o abandono das crianças foi imputada à falta de educação 

popular, à desorganização da família e até aos maus exemplos dos pais: "A um lugar 

desorganizado, a criança prefere a rua, kalesdoscópio variado, que interessa a sua 

imaginação infantil. Um dia, demora-se mais e não regressa a casa a horas. Quando se 

lembra de voltar, é noite. Receia que lhe batam. Fica na rua. E os pais não cuidam de 

procurar o filho extraviado. Assim, se gerou um vadio.30 

Nos termos da Lei 2380, de 2 de abril de 1925, do Congresso Legislativo do 

Estado do Paraná, foi criado o Juízo Privativo dos menores abandonados e delinqüentes, 

o abrigo de menores e as escolas de preservação e reforma, além do Conselho de 

Assistência e Proteção aos Menores. 

No mesmo ano de 1925, o Parecer n° 37, do Senado Federal sugeriu medidas 

complementares ao Decreto 16272. A justificativa para estas medidas foi a necessidade 

de se incorporar, ao conceito de "menor abandonado", disposições protetoras das 

"crianças da primeira idade", ou "toda criança de menos de dois anos de idade dada a 

criar ou, em ablactação ou guarda fora de casa dos pais, mediante salário, precisa tornar-

se objeto de vigilância da autoridade pública, com o fim de lhe proteger a saúde e a 

vida".31 

O olhar vigilante do Estado procurou a criança, onde ela estivesse, inclusive os 

"enjeitados", que eram encaminhados às Casas de Roda. Esta instituição, comum no 
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Brasil do século XIX, não era mais adequada a uma nação moderna, portanto, deveria 

ser fechada e proibida, na medida em que "nos países civilizados têm elas sido 

substituídas por institutos, que oferecem as garantias do segredo absoluto e outras 

vantagens da roda sem os seus inconvenientes".32 

O Parecer completou, ainda, o conceito de vadio, incluindo entre estes os 

menores que, mesmo vivendo em casa dos pais ou tutores, recusa-se a receber instrução 

ou trabalhar. 

Com relação ao trabalho do menor, o texto propunha que se regulassem as 

atividades dos menores no sentido de que fossem proibidas ocupações que oferecessem 

perigos morais, à saúde ou riscos de vida. Incluiu um chamamento à necessidade de que 

o Brasil tivesse uma legislação adequada ao momento "neste século e no estado atual da 

nobilíssima campanha em prol dos direitos da criança, não há contestação possível à 

grave e urgente necessidade de empregar enérgicos remédios, que pronta e eficazmente 

possam diminuir senão extinguir, os males da infancia abandonada, principal fonte da 

criminalidade juvenil".33 

Percebe-se, entre os juristas, uma consciência nítida do momento em que viviam, 

uma preocupação com a criança e uma necessidade premente de resolver os males da 

violência e criminalidade pela via da reforma e preservação da infancia. 

O Projeto de lei n.° 12, de 1925, do Código de Menores, englobou a 

conceituação de "criança das primeiras idades", já definida no Parecer, além dos 

"Infantes Expostos" — que seriam as crianças de até 7 anos, encontradas em estado de 

abandono, onde quer que seja. O mesmo Projeto declarava extinta as Casas de Roda.34 

Finalmente, em Io de dezembro de 1926, o Decreto n.° 5083, do Presidente 

Washington Luiz, instituiu o Código de Menores. 
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Além de consolidar a legislação relativa à assistência e proteção aos menores, já 

existente, o Código adicionava outros dispositivos à questão. É o caso, por exemplo, das 

questões relativas ao trabalho do menor. No capítulo VI — "Do Trabalho dos Menores" 

— há algumas questões a destacar, como a proibição do trabalho do menor de 14 anos, 

se este não tivesse o certificado do curso primário, salvo se fosse necessário à 

subsistência própria ou da família. 

Alguns exemplos de discurso jurídico permitem também delimitar em que 

medida, nas primeiras décadas do século XX, tomava-se a consciência da existência da 

"infância". Ora, ao mesmo tempo em que existia este assumir a infância, ela era 

apreendida de forma ambígua: de um lado, uma criança que se deseja — abstrata e 

universal; de outro, uma criança que incomoda, que precisa ser regenerada, preservada e 

salva. Esta infância tem que ser adjetivada e rotulada. A aliança entre a descoberta da 

infância, a preocupação com a sua regeneração e a crença no poder transformador da 

educação é algo objetivado neste momento. 

Neste período, em que se expandiram as instituições de amparo à infância, bem 

como as escolas públicas, pode-se observar que a maior parte dos projetos de educação 

fundamentaram-se nas modernas teorias pedagógicas: 

...força é confessar que si os estadistas não tinham tempo para pensar em problemas dessa 
natureza (da infância), pedagogos dedicados procuravam, na medida do seu esforço, concorrer 
para o melhoramento do ensino sob todos os pontos de vista [...] havendo também Domingos J. 
R. de Almeida em uma série de artigos publicados na "Mãe de Família", tratado de educação e 
os jardins da infância, discutindo amplamente o assunto, concitando os Poderes Públicos à 
instalação de casas de educação do sistema froebeliano.35 

Ressalte-se que o sistema froebeliano nada mais é do que a experiência de 

educação da infância, baseada nas idéias de Frõebel, um dos expoentes da Pedagogia 

Moderna. 
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No projeto de reconstrução "moderna" da sociedade brasileira, a educação, 

assumiu, portanto, um papel indiscutível. O protagonista principal para a realização deste 

projeto era o Estado. Desde a segunda década do século estavam sendo realizadas 

reformas educacionais, como a Rivadávia Correia, (1911 — institui o ensino livre) e 

Sampaio Dória, (1920 — em São Paulo); Lourenço Filho (1922-23 — no Ceará); Anísio 

Teixeira, (1924 — na Bahia); José Augusto Bezerra de Menezes, (1925 — no Rio 

Grande do Norte) e Lysimaco Ferreira da Costa, (1923 — no Paraná). Uma das 

reformas que teve grande êxito foi a realizada por Fernando de Azevedo, no antigo 

Distrito Federal, em 1927. 

A partir do que entendia como realidade brasileira e de suas reais necessidades, o 

projeto de Reforma da Educação no antigo Distrito Federal, proposto por Fernando de 

Azevedo, sugeria a mudança da educação brasileira. Esta mudança pautar-se-ia, 

fundamentalmente, em novas teorias e métodos educacionais, oriundos dos melhores 

pedagogos franceses, italianos, alemães, belgas, suíços, russos, austríacos e americanos. 

De Maria Montessori a Decroly, de Dewey a Lunatscharsky, de Binet a Kerchensteiner. 

Das idéias e métodos destes educadores seriam extraídos os princípios que fossem 

necessários à realidade social e psicológica da criança brasileira. Isto se justificava, 

porque "a educação da infância é um problema econômico, em suas possibilidades e 

objetivos".36 

A criança era vista, então, como depositária das esperanças do progresso 

nacional, tanto econômico como social e moral. Sendo recuperada pela educação ela 

poderia ajudar a criar "um corpo nacional homogêneo, que não apresente, lado a lado, a 

robustez fresca da saúde e de outro as misérias da paralisia".37 
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Assim, a reestruturação educacional porque passou o país, neste período, estava 

intimamente articulada ao movimento de inovações educacionais que vinha ocorrendo na 

Europa e nos Estados Unidos: 

...foi um movimento de renovação escolar que passou a ser conhecido pela adesão aos 
progressos mais recentes da psicologia infantil que reivindicava uma maior liberdade para a 
criança, respeito às características da personalidade de cada uma, nas várias fases de seu 
desenvolvimento, colocando no interesse a centralidade do processo de aprendizagem... a 
revolução coperniciana em que o centro da educação e da atividade pedagógica passava a ser a 
criança, com seus motivos e talentos próprios...38 

Encontram-se conjugados, no mesmo contexto histórico, uma grande crença dos 

intelectuais de vários matizes na reconstrução nacional pela educação, ao mesmo tempo 

em que se "descobre" a criança como possibilidade e como personagem e sujeito 

principal desta reconstrução. O "entusiasmo pela educação e a descoberta da infância" se 

cruzaram neste momento. 

Neste sentido, pode-se afirmar que, na sociedade brasileira da década de "20", 

estava em construção, pela classe dominante, uma determinada representação da 

infância, veiculada, primordialmente, pelos intelectuais adeptos das novas idéias 

educacionais. 

Tratando-se de idéias renovadoras, elas teriam sua razão de ser a partir, de um 

lado, de um projeto de nacionalidade; de outro, da consolidação da racionalidade, 

decorrente do movimento de desenvolvimento do capitalismo industrial que exigia 

funcionários e trabalhadores mais qualificados. Tratava-se de um projeto burguês39 que 

propunha a extensão da escolaridade e a inserção das camadas populares na cultura 

burguesa. Nesta perspectiva, as camadas populares, à medida em que se dava o avanço 

do capitalismo, passavam a ver na instituição escolar um mecanismo de acesso às 
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relações sociais capitalistas. A prova disto seriam os abaixo-assinados dos grupos 

populacionais paranaenses solicitando escolas, por exemplo.40 

Estas idéias, que criticavam a educação tradicional e valorizavam a aquisição do 

domínio das técnicas de leitura e escrita, de um mínimo de conhecimento, da aquisição 

de hábitos de higiene e da formação moral alicerçada na disciplina e no trabalho, estavam 

articuladas ao projeto de nacionalidade e de racionalidade capitalista, cujo instrumento 

seria a educação "tratava-se de preparar a população para o advento da sociedade 

urbano-industrial".41 

Esta perspectiva restringe a diíiisão das novas idéias educacionais apenas a um 

aspecto do movimento modernizante em curso na sociedade brasileira, cujo objetivo 

principal seria o de adequar culturalmente as populações ao desenvolvimento inevitável 

do capitalismo. 

No entanto, mais do que isto, as novas idéias educacionais compunham o projeto 

racionalizador, regenerador e de organização do trabalho nacional. 

Perpassava fortemente o imaginário desses entusiastas da educação o tema da amorfía. Referido 
ao país, marcava-o como nacionalidade em ser, a demandar o trabalho conformador e 
homogeizador da educação. Referido às populações brasileiras, proliferava em signos da 
doença, do vício, da falta de vitalidade, da degradação e da degenerescencia. [...] Às imagens de 
populações doentes, indolentes e improdutivas vagando vegetativamente pelo país, somara-se a 
de uma população urbana resistente ao que era entendido como trabalho adequado, 
remunerador e salutar. Imigrantes a fermentar de anarquia o caráter nacional e populações 
pobres perdidas na vadiagem impunham sua presença incômoda nas cidades e comprometiam o 
que se propunha como "organização do trabalho nacional". Por isto, "regenerar as populações 
brasileiras, núcleo da nacionalidade, tomando-as saudáveis, disciplinadas e produtivas, eis o 
que se esperava da educação erigida nesse imaginário em causa cívica de redenção nacional. 
Regenerar o brasileiro era dívida republicana a ser resgatada pelas novas gerações.42 

Tratava-se de um conjunto de idéias que compunham um verdadeiro projeto de 

reformulação pedagógica, uma nova pedagogia social: 
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...uma teoria de amplo alcance programático cujo objetivo era a construção de Homem Novo e 
da Boa Sociedade, articulando educação e democracia como estratégia de moralização das 
'classes perigosas' [...] uma empresa levada a efeito pela inteligentsia nacional no sentido de 
tomar possível a vida em sociedade. [...] um projeto de transição para a modernidade capitalista. 
Projeto no sentido de que a fala culta operou deslocamentos no interior do discurso liberal com 
o intuito de produzir e controlar mudanças sociais.43 

Enfocado a partir desta perspectiva, o conjunto das novas idéias adotadas e 

difundidas pelos intelectuais da educação ganha dimensão mais específica. 

Constitui-se um projeto de transição para a modernidade capitalista, com 

características que explicitam um deslocamento no ideário liberal, enfatizando a cultura 

como força motriz desta transição. Neste sentido, poder-se-ia realizar uma verdadeira 

revolução no mundo do trabalho, dentro da mais perfeita ordem, construindo uma nova 

ordenação que identificasse razão e dominação. Buscava-se um conjunto de idéias para 

os quais o povo poderia ser educado, a sociedade reconstruída e regenerada moralmente. 

Este conjunto de idéias, como já se constatou, são exponenciais do momento de 

reconstrução do liberalismo, denominado liberalismo de transição. Neste sentido, 

enquanto conjunto de idéias pedagógicas, podem ser consideradas como manifestações 

da pedagogia burguesa em sua nova fase, na qual "psicologia e ética são os polos em 

torno dos quais a pedagogia burguesa se agrupa. Não se deve supor que está estagnada. 

Atuam nela ainda forças ativas e, às vezes, também significativas. Apenas, elas nada 

podem contra o fato de que a maneira de pensar da burguesia, aqui como em todos os 

âmbitos está cindida de uma forma não dialética, e rompida internamente" 44 

As novas idéias constituíram-se, no período estudado, numa verdadeira estratégia 

astuciosa, numa pedagogia invisível através da qual procurou-se mobilizar as classes 

sociais para a construção da modernidade. Através de sua difusão, caberia aos 

intelectuais gerar uma nova forma de sociabilidade baseada na lógica do capital. Estas 

idéias tiveram várias instituições que se encarregaram de multiplicá-las. "As várias 
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reformas educacionais realizadas a partir da década de 20, às publicações de cunho 

pedagógico, sejam de conteúdo específico da educação, psicologia, moral e civismo ou 

saúde, somou-se a militância prática e teórica de vários intelectuais de formação 

diversificada, como médicos, advogados, professores e até engenheiros. No entanto, a 

agência difusora, por excelência, destas novas idéias, foi a ABE através, principalmente, 

das conferências e congressos que promoveu" 45 

Na esteira das reflexões de CARVALHO46, a própria importação de idéias 

estrangeiras, européias e norte-americanas, pelos intelectuais ligados à ABE, não pode 

ser tomada como uma perspectiva progressista, mas uma percepção aguda das 

possibilidades disciplinares dos novos métodos. Assim, pode-se levantar a questão de 

que, ao divulgar uma nova concepção de infância, explicitada a partir da produção 

teórica da Escola Ativa ou Escola Nova européia ou Escola Progressiva norte americana, 

estes intelectuais não o faziam de forma neutra e descomprometida com este projeto. 

A forma pela qual estes intelectuais ligados à ABE apreenderam e representaram 

a infância brasileira, embora aspirasse a uma universalidade, foi sempre determinada 

pelos interesses dos grupos aos quais eles pertenciam. Para entendê-los, é necessário 

confrontá-los, além de articular e relacionar os seus discursos com o lugar e a posição 

que ocuparam. 

A precária organicidade das classes sociais na Primeira República brasileira não 

invalida a possibilidade de sua determinação concreta e, no seu interior, identificar 

grupos que se constituem como legítimos representantes de aspirações divergentes, mas 

contraditoriamente unitárias. Assim, temos intelectuais mais, mas não somente, 

identificados com aspirações modernizantes e reformistas e outros mais ou menos 

identificados com a conservação e a tradição. 
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No interior da Associação Brasileira de Educação encontravam-se intelectuais de 

tendências predominantemente católicas e outros que não aceitavam esta orientação.47 

Os intelectuais católicos representavam a corrente segundo a qual a crise 

brasileira era devida, também, ao rudimentarismo da cultura política do nosso povo e de 

sua incapacidade de impor a ordem. Mas a principal causa da crise era a apostasia 

republicana e o laicismo pedagógico. Para eles, o regime republicano em vigor desde 

1889 havia sido instaurado por uma elite cujos objetivos de ordem e progresso eram 

calcados em princípios racionalistas, positivistas e maçônicos, alheios à tradição do 

nosso povo. 

Ainda, segundo estes intelectuais católicos, a falta de uma ética religiosa e da 

própria religião deformaria a nacionalidade, cuja tradição era cristã e católica. Criticavam 

a concepção laica no ensino público, que teria gerado uma moral e um civismo artificiais, 

perniciosos e perigosos, porque formadores de indisciplinados. 

Nesta perspectiva, a saída para a crise brasileira seria a educação das crianças a 

partir do desenvolvimento das leis do espírito e evitando as leis da matéria. Além do 

desenvolvimento das leis do espírito era importante também preparar a infância a partir 

dos princípios legitimados pela tradição. A saída nacional, tradicional e cristã seria a 

autêntica e verdadeira saída para restaurar os valores culturais, morais e cristãos 

esquecidos pela civilização materialista. 

Os intelectuais não católicos, ligados à ABE, explicavam a crise brasileira por 

vários fatores. Para eles, tratava-se de uma crise sócio-mental, agravada pela extensão do 

território brasileiro, pela dispersão dos grupos sociais e pela dificuldade de intercâmbio 

econômico e moral. As crianças não haviam aprendido a viver coletivamente e isto teria 

contribuído para o descaso das elites para com o povo, para o paternalismo do Estado, 

provocando uma separação maior ainda entre pobres e ricos. 
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A saída para a crise seria a educação da criança, prioritariamente pela escola 

pública e laica, cujo objetivo seria educar a criança, ser social por natureza, para viver 

em uma sociedade constantemente em mudança. Entendiam a criança como um ser 

biológico, cuja educação deveria basear-se no conhecimento das ciências, principalmente 

a Fisiología, a Biologia e a Psicologia. 

Embora divergentes em muitos aspectos, os intelectuais que participaram direta 

ou indiretamente das realizações da ABE, durante o período da Primeira República, 

dedicaram-se ao mesmo projeto — o de preparar a infancia brasileira para a reconstrução 

e regeneração do projeto republicano burguês, em crise. É neste sentido que se pode 

entender a realização e a proposta da Primeira Conferência Nacional de Educação 

promovida pela ABE e realizada em Curitiba, entre os dias 19 e 23 de dezembro de 

1927. 

3.3. PREPARAR A INFÂNCIA: A PRIMEIRA CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Curitiba, capital do Paraná, 19 a 23 de dezembro de 1927, véspera de Natal, 

encontrava-se agitada com a presença de intelectuais de vários estados do Brasil. Muitas 

escolas do Paraná também mandaram seus representantes para participarem do grande 

evento cultural do ano — a Primeira Conferência Nacional de Educação. 

Na lista dos inscritos constam 527 participan tes de várias regiões, assim 

distribuídos:48 
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TABELA 1 - Participantes da Primeira Conferência Nacional de Educação segundo seu 
local de origem 

Estado N.° de participantes 
PARANA 
Castro (01),Curitiba 
(451),Entre Rios (01), 
Guaraqueçaba (01), Irati 
(06), Jaguariaíva (01), 
Palmas (01), Palmeira (01), 
Palmital (01), Paranaguá 
(01), Ponta Grossa (35) 
Prudentópolis (01), Rio 
Negro (01), São José dos 
Pinhais (01), Telêmaco 
Borba (01) 

5 0 4 

AMAZONAS 0 1 

CEARA 01 

DISTRITO FEDERAL 01 

ESPIRITO SANTO 0 1 

GOIÁS 0 1 

MARANHAO 0 1 

MATO GROSSO 01 

PARA 0 1 

PERNAMBUCO 0 1 

PIAUÍ 0 1 

RIO DE JANEIRO 0 9 

RIO GRANDE DO SUL 0 1 

SANTA CATARINA 01 

SAO PAULO 0 2 

T o t a l 5 2 7 

O evento, patrocinado pelo governo do Paraná, representado pela pessoa do Dr. 

Lysimaco Ferreira da Costa, movimentou a cidade. As várias sessões foram realizadas 

em locais solenes: o Theatro Guayra e o Palácio Rio Branco. Antes do início das 

atividades oficiais, foi feita a sessão preparatória, quando foram criadas as várias 

comissões para analisar e organizar temáticamente as 112 teses, divididas segundo a 

leitura temática que os organizadores delas fizeram: Primeira Comissão de Teses Gerais, 

Comissão de Educação Higiênica, Comissão de Ensino Profissional e Superior, 

Comissão de Ensino Secundário, Primeira Comissão de Ensino Primário, Segunda 

Comissão de Ensino Primário. 
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A abertura da Conferencia ocorreu em um dia especial para o Estado, o dia 19 de 

dezembro, comemoração da emancipação política do Paraná. Houve várias solenidades 

para saudar o evento: desfile de escolares, recepção dos conferencistas pelo governador 

do Estado Caetano Munhoz da Rocha, e até baile a rigor no tradicional Clube 

Curitibano. Todas as comemorações foram prestigiadas pela presença de autoridades 

civis, militares e religiosas.49 

As autoridades, representantes oficiais do Estado, não escondiam o seu 

entusiasmo e engajamento na causa da educação, compreendendo-a como fator 

preponderante da elevação da nacionalidade. Junto à crença no poder regenerador da 

educação, havia também a certeza de que era na infância que as esperanças poderiam ser 

depositadas. A construção da nacionalidade, a esperança republicana e a valorização da 

infância representam o tripé onde se baseava o ideário dos intelectuais que participam da 

Primeira Conferência.50 

Os participantes da Conferência formavam um grupo eclético que se considerava 

legítimo representante dos interesses da população brasileira: 

o teatro da rua Muricy fazia-se acanhado para conter a formidável assistência ali presente. Na 
platéia, famílias do nosso escol, jornalistas, intelectuais, artistas, professorado público do 
Estado, nomes destacados do mundo científico do Paraná, médicos advogados, engenheiros. 
Nas torrinhas, dispostos em ordem e fardadas, os alunos da Escola Normal secundário. No 
palco, membros da Conferência, delegados dos Estados.51 

O representante da Associação Brasileira de Educação, Barbosa de Oliveira, em 

discurso durante a sessão de instalação do evento, destacou o seu significado, 

caracterizando-o como um momento fundante, uma "nova era para a nossa Pátria. [. . .] O 

Brasil não podia continuar indiferente ao seu máximo problema, descuidado de sua maior 

causa. Urgia, pensando no futuro, preparar as novas gerações para lutar e vencer, para 
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trabalhar e enriquecer e, assim, se elevando, engrandecer o seu patrimônio parcamente 

utilizado".52 

No decorrer da Conferência houve a solicitação da adesão dos participantes aos 

princípios da Reforma do Ensino que vinha sendo implementada no Distrito Federal pelo 

professor Fernando de Azevedo. O objetivo era lutar 

...por uma escola primária em correspondência com a moderna concepção do ensino ativo e 
mobilizar permanentemente as forças vivas do ensino, de acordo com um sistema educacional 
traçado para garantir a homogeneidade ao conjunto de todos as instituições escolares [...] 
Enquadrando a educação pública no sistema social que funde todas as grandes aspirações da 
escola moderna.53 

Na ata de encerramento da conferência, o redator, Professor Lysimaco, destacou 

a importância de se reunir intelectuais que, de forma efetiva, contribuíram para discutir 

os palpitantes assuntos do problema educativo moderno: "As discussões suscitadas 

foram luminosas, e demonstram a superioridade da cultura dos que nelas tomaram 

parte. Os anais da conferência darão conta do brilho extraordinário dos estudos e 

trabalhos feitos nesse certame, que abriu uma nova era, promissora de magníficos 

frutos, para conseguir a unidade e grandeza da Pátria por um ensino bem orientado" ,54 

A idéia de que se vivia um novo e fundamental momento histórico pode ser 

considerada constitutiva de um processo que ocorria na sociedade brasileira e do qual a 

cidade de Curitiba era um exemplo. Na década de 20, Curitiba vivia o ambiente onde se 

manifestava, de forma explícita, o ritmo acelerado da modernização. Aliás, isto já podia 

ser constatado desde o início do século: "Curitiba, início do século, uma cidade onde se 

tornam cada vez mais evidentes os sinais da 'modernização'. Por todo o plano urbano, 

ruas se abrem e se pavimentam, edificações se elevam, ostentando uma arquitetura 

inovadora, o traçado se torna mais compacto".55 
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No projeto de modernização da cidade, era mister a presença do Estado, ou, pelo 

menos, exigia-se a criação de órgãos governamentais que cuidassem do embelezamento e 

desenvolvimento da cidade, desenvolvessem campanhas contra os costumes condenáveis 

das classes humildes, além de outros esforços saneadores do ponto de vista do 

enfrentamento do progresso industrial e da moralização do povo. 

O importante é que o êxito deste projeto estava vinculado à melhoria da 

educação destinada às crianças de todos os níveis sociais, aos filhos dos imigrantes e, 

particularmente, àquelas crianças que viviam soltas nas ruas, realizando atos de 

vandalismo, desocupadas e que somente seriam salvas pela educação. E neste sentido 

que algumas idéias são veiculadas pela imprensa da época: 

Quem percorre esta capital recebe fiinda impressão de tristeza ao verificar os estragos que em 
toda parte produzem os garotos que em lugar de freqüentar a escola, perambulam pelas ruas, ou 
ao presenciar o espetáculo deprimente de um pobre velho sem forças e sem defesa ser vaiado e 
às vezes apedrejado por bandos de crianças vadias, que tudo danificam sem consciência, quase 
sempre, do mal que fazem. 
A campanha na escola e no lar para que as crianças de hoje, que serão a humanidade do 
amanhã, se habituem ao respeito à propriedade pública e particular, e aprendam a venerar as 
pessoas idosas e a praticar a caridade, será de consideráveis vantagens, contribuindo para que os 
homens do futuro venham atingir a tão desejada perfectibilidade.56 

O Paraná vivia a conjuntura industrializante ervateira. Em Curitiba expandia-se o 

número de fábricas e o operariado urbano já se constituía como um elemento real e 

presente na vida da cidade. Neste contexto, as três primeiras décadas do século vinte 

constituíam-se momento em que o governo passava a adotar uma política de ordenação, 

disciplinarização, higienização e moralização do mundo do trabalho cujo espaço 

precipuo de efetivação era a cidade. 

A sociedade paranaense acompanhava também, desde o início do século, 

principalmente pela imprensa, um acirrado debate entre os intelectuais, sobre a educação. 
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De um lado, havia aqueles que defendiam os princípios católicos e de outro os 

positivistas, os maçônicos e os livre-pensadores, que defendiam os princípios laicos. 

A contradição entre as reivindicações da nova sociedade, que exigia uma 

formação moral livre de dogmas e as necessidades de se manter uma educação na 

perspectiva espiritualista, era comum em artigos da imprensa paranaense, nas três 

primeiras décadas do século XX. Alguns periódicos criticavam a imposição da moral 

cristã, espalhada principalmente pelos padres jesuítas; outros reagiam contra as 

propostas pedagógicas cujas bases eram os princípios naturalistas e pragmatistas. 

O que se pode constatar é que, no bojo da discussão entre pensadores católicos e 

não católicos, apreendido na imprensa paranaense do início do século, existia o debate 

em torno de uma infância a ser educada, um cidadão a ser moldado, uma criança 

considerada como um ser inocente, cujo caráter deveria ser formado porque dela 

dependia o futuro da nação que se industrializava e caminhava em direção à 

modernidade. 

Neste sentido, a consolidação do mundo do trabalho industrial moderno apontava 

para uma diversificação do espaço da cidade de Curitiba e para a mudança, no sentido de 

um modo de viver urbano. Neste espaço, grupos de intelectuais de vários matizes 

ideológicos, reuniam-se em clubes literários, associações, círculos de diferentes tipos. 

Em todos eles a questão da importância da educação era discutida: 

Na ebulição intelectual dessa sociedade "progressista", pensante, e muitas vezes conflituosa, a 
educação é uma preocupação presente. [...] Na Curitiba republicana, a escola pública primária é 
uma reivindicação constante das autoridades do ensino desde o final do século XIX. [...] E 
defendem, ao raiar do século XX, a organização do ensino primário em grupos escolares, uma 
medida [...] mais metódica, racional e consentânea com os modernos planos pedagógicos.57 

Tratava-se do interesse pela educação, mas com destinatário definido que era a 

criança. Em Curitiba, no início do século, "multiplicava-se, em 1916, em dez grupos 
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escolares e, aproximadamente, vinte e cinco escolas, no distrito da capital. Sofisticam 

esse contigente, no decorrer do período, uma escola maternal, três atualizados jardins de 

infância e uma escola prática pedagógica".58 

A preocupação em instaurar a modernidade, também na educação, levou o 

governo do Estado a enviar, em 1907, a professora Carolina Pinto Vieira, para conhecer 

a reforma educacional em São Paulo. Ao regressar, ela escreveu relatório ao Dr. Bento 

Lamenha Lins, secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, onde reafirmou a 

importância da modernização pedagógica no Paraná: "sinto-me aparelhada com o que 

venho de observar e aprender, utilizando-me daquilo que mais conveniente for no 

programa de São Paulo, organizado consoante os grandes e aperfeiçoados progressos da 

pedagogia moderna".59 

Na perspectiva da pedagogia moderna, a aliança escola/família seria a solução 

ideal para a educação da criança, futuro cidadão da República e esperança da nação. Os 

princípios desta pedagogia tinham suas bases definidas a partir da concepção da chamada 

educação ativa, comprometida com a formação do indivíduo e com o seu preparo para a 

vida. 

Esta preocupação com o preparo para a vida estava presente, de forma explícita, 

no discurso oficial: "A escola é um centro educativo, onde o menino não vai unicamente 

receber os ensinamentos necessários às manifestações da vida social, ele também precisa 

retemperar-se na aquisição dos salutares preceitos da moral, no conhecimento dos 

deveres do futuro cidadão para com a sociedade e dos princípios higiênicos que 

concorrem para a robustez de seu organismo, ainda em incipiente desenvolvimento".60 

Valorizava-se, assim, a infância como uma fase da vida, importante tanto do 

ponto de vista social, como moral e biológico. Neste sentido, apontava-se para a 

necessidade de se iniciar a formação do cidadão o mais cedo possível, investindo-se, 
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inclusive, na educação dos pequeninos — de 4 a 7 anos. Esta educação seria pautada nos 

principios do ensino intuitivo, da educação dos sentidos e da experiência infantil, como a 

que vinha se desenvolvendo no jardim de infancia Emilia Erichsen, em Curitiba, cujo 

programa de ensino compreendia 

...ginástica racional de movimentos dos músculos, troncos, cabeça, pescoço, marchas, cânticos 
aprendidos exclusivamente por audição, exercícios sobre os órgãos dos sentidos, trabalhos 
manuais variados, ensino das letras do alfabeto, algarismo arábicos, leitura, cópia de palavras, 
variedade de desenhos e elementos de educação cívica. [...] esta utilitária instituição infantil, em 
vista de seus elevados intuitos, baseados nos métodos de FRÖEBEL, é digna de mais lato 
desenvolvimento.61 

Assim, apreendida enquanto resultado do processo constitutivo da modernidade 

burguesa, a infancia pode ser vista como um estado em si mesma; ela é aceita enquanto 

um sujeito presente nas relações sociais mas, ao mesmo tempo, é submetida a uma lógica 

discursiva que a molda e conforma. Assim posto, as crianças podem ser também aceitas 

como "débeis criaturinhas" para as quais alguém encontrou o caminho do amparo e a 

garantia da sobrevivência. Este alguém poderia, por que não, ser o próprio Estado que 

...presta auxílio à educação da sociedade, apanhando a criança nos mais tenros anos, quando no 
lar doméstico raramente será possível ministrar-lhes conhecimentos que sem sacrificá-la em seu 
desenvolvimento aproveitam esse tempo perdido em brinquedos muitas vezes nocivos. [...] 
Além do mais, o Estado deve valorizar a educação dos pequenos porque desde a saudação que o 
pequerrucho faz à sua preceptora chegando ao estabelecimento, começa o ensinamento de um 
bom polimento da vida em sociedade, cuja linha monótona quase sempre a criança quebra, 
abraçando-se à sua professora, oferecendo-lhe a testa a beijar. Depois, a entrada e a saída das 
salas de exercício, em colima e em marcha, com posição higiênica, reúne um ensinamento de 
ordem, disciplina, e de educação física do corpo, encaminhando-o para o aperfeiçoamento da 
linha nobre da estrutura humana.62 

Esta educação seria a primeira ação da sociedade, aproveitando a alma e o 

cérebro tenro das criancinhas para modelar os primeiros traços da sociedade de amanhã, 

que deveria viver pela ciência, pela ordem, pela paz, pelo trabalho e pelo amor. 
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A criança "tabula rasa", a submissão da infância à uma determinada lógica 

científica com vistas à construção de uma sociedade harmoniosa, laboriosa e solidária, 

compunham um conjunto orgânico de idéias constitutivas do projeto educacional 

respaldado no discurso da pedagogia moderna. Este projeto encontra guarida também 

em outras experiências que vinham sendo desenvolvidas em Curitiba, implementadas 

pelo governo do Estado do Paraná, como a realizada na Escola Xavier da Silva. 

Não podemos deixar de ensinar por intermédio das coisas, pelo que os mais comezinhos 
princípios da Pedagogia nos estão ensinando que o primeiro objetivo em matéria de ensino 
primário é — procurar excitar e desenvolver, nas crianças, o desejo de aprender, de conhecer, 
de descobrir quase por si mesmo, desenvolvendo-lhe fundamentalmente as faculdades latentes 
para mais tarde a criança compreender e assimilar outros assuntos mais complexos, partindo do 
conhecido e simples para o desconhecido e composto, do concreto para o abstrato, da análise 
para a síntese. 
Heis ai o maior defeito da educação popular ministrada em nossas escolas públicas. Devido à 
falta de lições das coisas o ensino público no Paraná é "peco", inútil, absurdo, 
prejudicialíssimo.63 

Na Escola Xavier da Silva, a experiência com novas concepções pedagógicas tem 

o seu fundamento nos estudos que os professores faziam das obras de Henrique 

PESTALOZZI, ROUSSEAU, Frederico FRÖEBEL, todos representantes da pedagogia 

moderna. 

Estes princípios da pedagogia moderna constituíam, ainda, referência para a 

construção do discurso pedagógico, cujo objetivo fundamental era "educar", "formar", 

"preparar"; bem como "preservar" e "reformar" a infância pobre e abandonada, como se 

pode observar na proposta do Patronato Agrícola, inaugurado em Curitiba, no ano de 

1919: 

Art. 3o — O ensino ministrado neste Patronato é intuitivo, prático e limitado à condição do 
pequeno cultivador ou do trabalhador rural, compreendendo noções rudimentares de agricultura 
em seus diferentes ramos, mecânico agrícola, criação, higiene, tratamento, alimentação dos 
animais domésticos e indústrias rurais. 
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Art. 4o — As noções teóricas sobre os assuntos referidos no artigo anterior serão ministradas 
objetivamente, sob a forma de lições das coisas, durante os trabalhos práticos, excursões a 
propriedades agrícolas, museus, fábricas, mercados, exposições, com o fim de melhor esclarece 
guiar os alunos nos mistérios da vida agrícola.64 

Assim, pode-se afirmar que, no momento em que ocorreu a Primeira Conferência 

Nacional de Educação, em Curitiba, existia uma polarização e um amálgama de 

expressões e referências culturais. Trata-se de um momento fundamental no processo de 

difusão dos princípios da Escola Ativa, também chamada Pedagogia Moderna ou Escola 

Nova. Estes princípios, por sua vez, constituem um discurso em torno da infância que 

está presente na sociedade brasileira e paranaense. 

A forma pela qual os intelectuais brasileiros presentes na Primeira Conferência 

Nacional de Educação apreenderam estes princípios tem uma especificidade própria, 

tendo em vista a originalidade do projeto modernizador para a sociedade brasileira. 

Eles se julgavam personagens fundamentais na instauração deste projeto 

modernizador. Além disso, consideravam-se partícipes de um momento especial, onde a 

crença no poder da educação e a valorização da infância são fatores exponenciais e 

norteadores do seu engajamento e de sua ação. Clamava-se para que a elite brasileira, 

por meio de seus intelectuais, assumisse o seu destino - a de educador responsável pela 

construção de uma infância necessária à nação brasileira: 

...referentemente à matéria-prima da escola, a criança, temos a construir uma pedagogia nossa 
[...]. Irmanados, neste ambiente promissor, pelos mesmos ideais que visam promover a 
felicidade da infância e o aperfeiçoamento das suas aptidões para o exercício posterior das 
atividades sérios da vida do adulto, professores públicos e particulares se reúnem hoje [...] para 
discutirem os problemas educacionais que as teses propostas apresentam e que formam as bases 
deste congresso.65 

O modo como os conferencistas se articularam ao projeto de construção da 

modernidade brasileira também pode ser analisado a partir da maneira pela qual eles 
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instituíram a sua diferenciação com o passado e com a tradição, como constituíram 

determinada inteligibilidade do presente, apontando a possibilidade de um novo futuro, a 

partir de seu compromisso com a educação da infância, numa perspectiva que supõe 

uma decolagem entre a opacidade silenciosa da realidade que se pretende dizer, e o lugar onde 
produz seu discurso, protegido por um distanciamento do seu objeto [...] a inteligibilidade se 
instaura numa relação com o outro; se desloca (ou progride), modificando aquilo que faz seu 
"outro — o selvagem, o passado, o povo, o louco, A CRIANÇA, o terceiro mundo [...]. No 
passado, do qual se distingue, ele faz uma triagem entre o que deve ser "compreendido" e o que 
deve ser esquecido para obter a reputação de uma inteligibilidade presente"66. 

Estes intelectuais que participaram da Primeira Conferência, cientes de serem 

instauradores de uma nova era, preocuparam-se em construir uma pedagogia nossa. E 

necessário compreender como, na busca de elementos para tecerem o seu projeto, eles 

dialogaram com o passado e com o presente. E preciso, ainda, entender como e porque 

eles recortaram e selecionaram o conteúdo do seu projeto, no sentido de viabilizar — via 

a educação da infância — a construção do novo cidadão. Finalmente, é fundamental 

reconhecer a quem creditaram a responsabilidade para a construção deste cidadão, ou 

seja, como seria o papel da escola na instituição desta infância-cidadã. 

Entre as 112 teses apresentadas na Primeira Conferência, foram selecionadas 80 

que diziam respeito à infância e à sua educação. As 80 teses que foram selecionadas para 

serem analisadas foram consideradas enquanto discursos, constituídos por indivíduos que 

interagem por meio da linguagem. Nesta perspectiva não foram tomados apenas como 

palavras "mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis [...] a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial" 67 

Este pressuposto aponta algumas questões importantes. De um lado, a 

possibilidade de se considerar os conferencistas a partir de um processo de interação 
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determinado historicamente, tendo como referência sua especificidade enquanto 

intelectuais e seu pertencimento orgânico a certo segmento social e cultural; de outro, o 

reconhecimento da não neutralidade de sua fala, ao mesmo tempo que delimita o 

conteúdo do seu discurso. 

Assim, a base referencial para a análise dos conferencistas e para a apreensão dos 

conteúdos das teses, tendo como essência a idéia de infância, deve levar em consideração 

o "horizonte social" deste grupo. Isto significa que: 

Realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e portanto também o signo 
lingüístico, vê-se marcado pelo "horizonte social" de uma época e de um grupo social 
determinados. [...] A cada etapa do desenvolvimento da sociedade, encontram-se grupos de 
objetos particulares e limitados que se tornam objeto de atenção do corpo social e que, por causa 
disso, tomam um valor particular. [...] para que o objeto, pertencente a qualquer esfera da 
realidade, entre no horizonte social do grupo e desencadeie uma reação semiótico-ideológica, é 
indispensável que ele esteja ligado às condições sócio-econômicas essenciais do referido grupo, 
que concerne de alguma maneira às bases de sua existência material.68 

Os conferencistas que participaram da Primeira Conferência podem, como já se 

analisou, ser designados como intelectuais, representativos da chamada geração de 

intelectuais brasileiros do período de 1920-1940. 

A função de intelectuais a eles atribuída respalda-se na própria caracterização 

profissional deste grupo, composto de: 
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TABELA 2 - Conferencistas das 80 teses selecionadas, segundo sua caracterização 
profissional 

CARACTERIZAÇAO 
PROFISSIONAL 

Número 

Professores de escola normal 12 
Professores primários 27 
Médicos 08 
Diretores de Escola 07 
Profissionais com cargos na ABE 09 
Advogados 03 
Engenheiros 01 
Outros 07 
TOTAL 80 

Entre os 80 conferencistas cujas teses foram objeto de análise, 59 eram do sexo 

masculino e 21 do feminino. Eles possuíam uma formação diversificada, e eram 

provenientes de várias regiões do Brasil: 

TABELA 3 - Conferencistas das 80 teses selecionadas segundo 
seu local de origem 

Cidades N.° de Participantes 
Rio de Janeiro - DF 28 

Alagoas 01 
Paraná 31 

São Paulo 06 
Rio Grande do Sul 01 

Rio Grande do Norte 02 
Santa Catarina 01 
Minas Gerais 02 

Outros 07 
Total 80 

Se sua formação profissional e origem eram diversificadas — eles representam 

diversas regiões do país, predominantemente o Rio de Janeiro - DF, e Paraná — nota-se, 
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entretanto que, em sua maioria, eles estavam ligados com a atividade do magistério — 

46 no total. 

A partir de sua inserção no contexto brasileiro da chamada Primeira República, 

constatou-se que estes intelectuais representavam um segmento privilegiado da 

sociedade brasileira, o qual tinha possibilidade de ascender a títulos universitários e 

cargos significativos no aparelho de Estado. Observe-se o caso dos profissionais ligados 

a cargos de Direção de Escola, por exemplo, 07 no total. 

No entanto, um elemento, em especial, conferia unidade a este grupo: a sua 

dedicação e preocupação com a causa da educação bem como a sua crença na infância 

como instância de viabilização do projeto republicano burguês. E esta preocupação que 

os leva a propor teses referentes a diferentes aspectos desta temática. A maioria delas era 

no sentido da necessidade do Estado assumir a formação da infância, quanto às questões 

da educação moral, higiênica e profissional. A defesa intransigente da obrigatoriedade do 

ensino primário aparece em várias teses, na perspectiva de que "a questão magna, 

palpitante e inadiável para ensino primário, que não viola, em absoluto, a liberdade de 

instrução que possui. E o Estado, considerado como função do organismo social, é 

responsável pela educação da criança, porque dessa educação dependem os interesses 

essenciais do indivíduo e da coletividade, e o homem é célula do organismo nacional".69 

No entanto, não bastava a necessidade do Estado assumir a obrigatoriedade da 

oferta do ensino primário, era preciso ir mais além. A unidade e a harmonia nacionais 

dependiam de uma campanha no sentido de tornar homogêneos os resultados deste 

projeto. Esta campanha dependia, também, da unificação dos programas das escolas, no 

ponto em que possibilitassem desenvolver em todas as crianças, de todos os lugares do 

Brasil, o amor ao país. Sem uma intervenção direta do Estado neste sentido, seria 

impossível vencer o analfabetismo e a ignorância do povo. "A intervenção direta do 
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Estado na instrução da infancia, a fim de a preparar para a luta da vida, é um fator de 

progresso, indo vitalizar aquilo que até hoje a natureza produziu de mais elevado, de 

mais perfeito e soberano, que é o homem, elemento primordial da nacionalidade, o qual 

não pode ficar abandonado a si mesmo para se educar, nem tampouco sob a auto e 

paterna, limitada dentro das exigências legais".70 

Ao analisar a posição da geração de intelectuais do período de 1920-1940, 

PECAULT71 apontou-os como dispostos a auxiliar o Estado "na construção da 

sociedade em bases racionais" e a criticar qualquer pensamento que fosse indiferente às 

realidades nacionais. Neste caso específico, aos problemas da realidade da educação da 

infância brasileira. 
i 

Este seria o compromisso político subassumido por estes intelectuais. Eles 

sabiam que tinham uma missão a cumprir, qual seja, a da modernização educacional do 

país: "uma modernidade ideológica e irônica, portanto, que mescla o cosmopolita e o 

nacional, mas que representa, sobretudo, uma opção pelo nacional".72 

O professor Renato Alencar, da Escola Normal de Maceió, na tese — 

"Antagonias da didática na unilateralidade de ensino" — apresentada à Primeira 

Conferência, expressou o seu temor ante o momento que vivia, considerado, em sua 

opinião, como de "transição". Para ele, o país vivia o choque entre a modernidade que 

chegava sob a forma da civilização tecnológica "civilização intuitiva, civilização de 

choferes, concebida na penumbra oleosa das garagens, chega de supetão diante do 

sertanejo zonzo de espanto, entra-lhe pelos olhos adentro, passa-lhe terreiros afora, 

penetra-lhe a casa, atravessa os seus sertões"73, e a população que vivia de acordo com 

os seus costumes simples e ingênuos. A modernidade chegava de forma apressada e 

entranhava em todos os espaços, até no mais profundo da alma do sertanejo, conforme 

ele pode entrever durante viagem pelo interior do Nordeste: 
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Em suas cidades (da Paraíba), pequenas que sejam, há de tudo que há de imoral no século XX: 
flirt, footing, cinemas, bolinagens, cabelos à l'homme, moças que sabem de cor Mlle Cinema, 
que dançam o fox, o shimny; há rapazes que vestem acinturados, falam fininho e usam pó de 
arroz. Há entre familias pequenos escândalos chiques e, nos alcoices zabaneiras que tomam 
cocaína. Com a incursão de tão belas coisas, os mofentos costumes fugiram para a alma dos 
velhos, dos sertanejos passados, mas que ainda não passaram de todo. Vivem, mas vivem como 
múmia, a remoer saudades e a nos contar histórias do tempo da Monarquia. O sertanejo, o vero 
sertanejo, o de que rezam as crônicas, está no seu ocaso. O que há de hoje é coisa parcelada, 
híbrida, heterogênea, mesclada, sem o todo integral do que existiu. Se ainda nos restam alguns 
perdidos naquelas caatingas, restos de uma raça como aquele mulato encontrado por Humboldt 
em terras da rica do sul, dentro em poucos tempos desaparecerão.74 

A solução para se prevenir contra os tumultos dos momentos de transição era o 

Estado assumir a educação deste povo, tendo como referência "os exemplos de amor à 

Pátria pelo trabalho, quer intelectual, quer social, quer administrativo, quer elaborado 

pelo altruísmo ou braçal".75 

O nacionalismo era um componente fondamental da modernização política e, 

para estes intelectuais, era importante ser co-partícipe na construção da identidade 

nacional, tendo como via um projeto educacional. 

Algumas teses evidenciam, de forma explícita, esta preocupação76. 

Delineando uma perspectiva instrumental da educação, estas teses propugnavam 

a construção da nação a partir, não somente de padrões cívico-nacionalistas, mas 

também da reconstrução social e regeneração moral. O país estava doente, mergulhado 

nas trevas e no caos, como observou o médico Belisário PENNA em sua tese. 

Quem percorre o território brasileiro e observa a apavorante condição patológica do povo, com a 
mentalidade envolta nas trevas da ignorância e do vício, chega fatalmente à conclusão de que o 
trabalho improdutivo, a miséria econômica, a falência financeiro e, pior ainda, a do caráter são 
conseqüências inevitáveis da doença multiforme e generalizada, da ignorância e do vício do 
povo, inapto para cumprir a finalidade biológica do homem, para constituir uma mentalidade 
equilibrada e firmar a consciência nacional.77 

Os caminhos para a consecução deste projeto eram, certamente, diferenciados. 

Isto pode ser identificado no próprio conteúdo das teses, acompanhando o debate que 



101 

vinha ocorrendo entre os intelectuais ligados à educação no período da Primeira 

República. Trata-se do debate entre os que defendiam a predominância do princípio da 

Constituição de 1891, determinador do ensino laico, e aqueles que reivindicavam a volta 

da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. 

Apesar de posições divergentes, estes dois grupos — católicos e não católicos — 

transformaram a criança no centro da educação moral, do futuro e da unidade da 

nação.78 

Não era de se estranhar, portanto, que a apresentação na Primeira Conferência, 

de uma tese que propunha "A Unidade Nacional pela Cultura Moral: A Educação 

Religiosa como melhor meio de Nacionalizar a Infância", provocasse grande polêmica 

entre os participantes e também repercutisse na própria imprensa da época. 

Esta tese foi apresentada pelo Dr. Roberto de Almeida CUNHA, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Belo Horizonte. O autor defendia a idéia da unidade 

nacional pela educação religiosa porque, segundo ele, o caráter traduz toda a complicada 

textura da psique humana e não preexiste à educação. Ao contrário, o escopo da 

educação é formá-lo, afeiçoá-lo ao aspecto modelar do homem bom. Ele define o caráter 

como constituído por palavras analisáveis, como hereditariedade, temperamento moral, 

saúde e temperamento físico, o meio e a educação através da qual podemos fazer e 

manipular livremente o caráter. 

Para justificar a sua tese, ele afirmava ainda, que 

...modelando uma educação brasileira, chegamos, pela conseqüente formação do caráter 
brasileiro, a uma coletividade homogênea, a sociedade brasileira [...] a educação moral 
comporta a elaboração da família, sobre a qual só indiretamente e lentamente podemos agir; 
comporta o auxílio literário e cívico que compete à Escola primária, que dele sabidamente faz o 
seu primordial desideratum: comportando, entretanto, um terceiro e importantíssimo aspecto 
que é a contribuição espiritual.79 
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Para o autor, a indagação das coisas sobrenaturais não pode ser excluída do 

espírito curioso da criança. Além disso, pesam no feitio infantil a hereditariedade e o 

meio. Desde que a humanidade transmite a sua história, transmite a sua noção de Deus e 

o modo de cultuá-lo. Para explicar melhor a sua idéia, ele fala da importância da religião 

na vida de todos os povos. Esta importância justifica a crítica ao laicismo da escola 

primária que conduz, virtualmente, nossas crianças para o dispersivo desnacionalismo e 

indiferentismo religioso. 

Além de defender o ensino religioso, a tese afirmava que o Estado deveria 

assumir a responsabilidade por ele, na medida em que "nenhum legislador moderno 

contesta que cabe ao Estado a educação do seu povo, mormente na infância quando se 

anula a capacidade aquisitiva individual".80 

Deixar a educação da infância nas mãos dos pais era considerado um crime 

nefando, segundo CUNHA. E mais nefando ainda, quando ela tornasse incompleta 

porque faltava a educação religiosa. 

Como formar-se uma inteligência, negando alimento ao principal de seus mananciais. A vida 
interior da criança é precisamente a que entra em maior percentagem na malga que lhe faz o 
caráter. Das cogitações a sós, na intimidade do próprio eu, o infante faz os nove décimos do 
acervo heterogêneo de seu espírito. Faz-se mister cogitem os responsáveis por sua formação em 
orientá-lo. E como pensar em fazê-lo, se o governo exige que não se toque ao menos no assunto 
religião?.81 

Ele defende duas premissas fundamentais: a de que cabe ao Estado a educação da 

infância e de que o sentimento religioso é parte primordial da educação. 

Ainda em sua tese, CUNHA considera o ensino laico solução claudicante e 

astuciosa porque "o povo brasileiro é, e ainda por muitos gerações será, católico, 

profunda e ardentemente católico! Faz-se mister, pois, nesse alicerce se fundamente o 

edifício nacional...! Pela unidade da educação, pela homogeneidade de feitio das 
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consciência, conduzo à homogeneidade de sentir, à igualdade de pensar, à analogia de 

agir".82 

A apresentação da tese provocou grande polêmica entre os intelectuais da 

conferência e da própria cidade de Curitiba. O jornal Gazeta do Povo, de 24 dezembro 

de 1927, publicou um artigo sobre o assunto. Segundo o artigo, um professor teve a má 

idéia de apresentar, ao ruidoso Congresso, uma indicação no sentido de se fazer o ensino 

religioso nas escolas, e diz "é incrível que ainda cogumelem por este mundo afora tais 

esporádicos e desorientados sebastianistas da oficialização religiosa, que revelem um 

deplorável apontamento intelectivo, uma obnubilação dolorosíssima de toda visualidade 

e imparcialidade mental".83 

O artigo considera a atitude do educador como calinesca, indefensável, aberrante, 

que contradiz as tendências deste século, onde a separação entre a religião e o Estado 

tem embasamento poderoso e sustenta-se em argumentos inexpugnáveis. O articulista do 

jornal põe em dúvida a inteligência do autor da tese e diz que "felizmente o Congresso 

de Ensino deu merecida lição à gaffe do professor, desaprovando-lhe fragorosamente a 

indicação".84 

Os debates em torno do ensino laico e religioso, que transparecem no período, 

permitem apreender os meandros do discurso daqueles que falam em nome, pela e para a 

Criança. 

No embate hegemônico de idéias aparentemente antagônicas, travado no 

contexto da Primeira República, este projeto regenerador e reconstrutor da nacionalidade 

continha uma proposta para a infancia que, paulatinamente, iria contribuir para a 

constituição de determinada representação da criança brasileira. Neste debate, os 

conferencistas participaram de forma efetiva. 
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Por sua vez, a consolidação do projeto nacionalista, no sentido da reconstrução e 

regeneração da pátria foi marcado, por parte dos conferencistas, por uma tendência 

elitista, com características predominantemente conservadoras, encaminhando na direção 

do "civilizar por cima"85, como sugeria uma tese: "a revolução que sugerimos com esta 

despretensiosa tese é uma revolução pacífica, sem a menor violência e sem o mínimo 

choque capaz de trazer qualquer perturbação na marcha dos negócios públicos, sem 

perigo para quem quer que fosse, porque, obra do tempo, se realizaria paulatinamente, 

sem o fervilhar das paixões que soem, em regra, macular a conquista liberal obtido em 

transição brusca".86 

Além disso, a preparação das elites e a educação das massas constituem-se em 

uma só coisa, mas a primeira deve ocorrer antes da segunda. 

Observou-se, também, que a vocação nacionalista dos conferencistas possuía 

matizes diferenciados, variando desde aqueles que acreditavam na força da religião 

católica como fundamento e base da nação, até os que entendiam estar este fundamento 

no saber científico. Havia ainda os que tinham a sua crença sustentada pelo entendimento 

de que estas bases estavam no sentimento, na afetividade e na constituição do caráter. 

Isto porque "para além dos estereótipos, tratava-se de se mostrar a existência de um 

vínculo social não-político que une até mesmo dentro da mais acentuada desigualdade".87 

Esta posição dos conferencistas contrapunha-se ao que ocorria neste momento na 

República Brasileira onde, ao invés de projetos universais, ditados pelo interesse da 

Nação, existiam projetos particulares, contradizendo os postulados da democracia 

liberal, baseada nos princípios da igualdade e liberdade. Estes projetos, particularizados e 

regionalizados, determinavam-se, principalmente, pelo fato de que "Coronéis e 

oligarquias subjugavam de maneira cabal os espaços públicos; greves e insurreições 

quebravam o equilíbrio cotidiano".88 



105 

De um lado estava a crise da República, provocada pelo poder e mandonismo 

local dos coronéis e oligarquias e, de outro, a ameaça cada vez mais real das classes 

perigosas, engrossada dia a dia pelo crescimento industrial e urbano do país. 

Assim, tendo como norte a modernidade política e social, bem como a 

constituição de racionalidade da produção capitalista, tornavam-se imperativos uma 

reinterpretação do Brasil e o fortalecimento do projeto nacionalista, à luz da educação 

moderna e da moralização do povo. É fundamentalmente a partir deste horizonte que se 

institui o discurso apresentado pelos conferencistas de 1927, porque "a educação 

apresentava-se como revolução dentro da ordem. Abandonava-se a coerção — atributo 

dos regimes despóticos — e buscava-se a via pacífica para uma revolução de cima para 

baixo ou simplesmente uma reorganização do social com a conseqüente incorporação do 

proletariado na modernidade capitalista".89 

"O mundo moderno pede paz!", assim começava uma das teses apresentadas na 

Primeira Conferência.90 O pós-guerra não excluiu das aspirações burguesas a crença no 

progresso da humanidade, mas acrescentou a reivindicação de que este deveria ocorrer 

dentro da paz e da solidariedade entre as nações, povos e classes sociais. A defesa da 

pátria e da unidade nacional não seria, desta forma, incompatível com a defesa da paz, 

desde que esta ocorresse dentro da "cooperação que deve trazer a união e nunca a 

competição. Desde a escola, devemos desenvolver na criança esta idéia; mais tarde ela 

compreenderá melhor, quando enfrentar os problemas sociais e universais".91 

Uma outra dimensão precisa ser incorporada para o entendimento do discurso 

destes intelectuais: a necessidade de se tornar realidade cotidiana os princípios da 

democracia liberal, além de engendrar, de forma expressiva, o homem novo. Como criar, 

na realidade, uma instância unificadora? Ou, ainda, como elaborar a consciência 
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nacional? É com estas preocupações que os conferencistas, de modo geral, buscaram nas 

idéias da chamada Pedagogia Moderna, os princípios para as suas proposições. 

A construção de uma nova sensibilidade e uma nova sociabilidade, ou seja, a 

realização cotidiana do processo civilizatório na perspectiva burguesa delimitou o objeto 

de interlocução dos conferencistas: se, de um lado, eles propunham uma interação com o 

Estado, de outro, eles o faziam por meio da interlocução com a infância. Somente a 

criança poderia tomar real o projeto regenerador, pois ela era a depositária do novo e da 

esperança. As crianças ainda poderiam ser salvas. Nas palavras de Femando de 

AZEVEDO: 

... eu falo em nome das crianças dos meios rurais e operários, filhos da rua e da miséria, 
brotadas em lares onde escasseia o pão e sobram provações e onde o agasalho do corpo e a 
própria subsistência não provém do solário certo, mas de expedientes aleatórios. Eu falo em 
nome dessas crianças enfezadas e anêmicas, quase maltrapilhas que enchem grande número de 
escolas públicas, bem perto do bulício e do Fausto dos grandes centros da cidade, e trazem, na 
tristeza apática, nas olheiras fundas e no olhar sem brilho, quando não as escolioses, e em toda 
espécie de estigmas, a marca do meio social em que definham, e todos os sinais de uma 
debilidade congênita agravada pelas taras hereditárias e pela penúria de meios malsãos, e 
oferecido como presa fácil à contaminação ambiente.92 

A idéia de "salvação pelo alto" e a missão civilizadora da escola faziam parte do 

projeto dos intelectuais que participaram da Primeira Conferência. Assim como Femando 

de AZEVEDO, cuja reforma educacional realizada no Rio de Janeiro - DF., em 1927, foi 

debatida e aprovada na Conferência, grande parte dos conferencistas — 23 no total de 

80, eram associados à ABE, entidade que também foi promotora do encontro. Alguns 

deles , 09, tinham cargos dentro da Associação. 

Pode-se afirmar que a ABE — Associação Brasileira de Educação, fundada em 

1924, exercia, nesta época, uma importante função enquanto viabilizadora de programas 

e projetos ligados à educação de modo geral e, em particular, à tarefa de educação da 

infância brasileira. E importante destacar a existência, na estrutura da Associação, de três 
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seções dedicadas especialmente a esta temática: a seção de Divertimentos Infantis, a 

Seção de Cooperação da Família e a Seção da Criança Abandonada. 

Estas seções eram estabelecidas no estatuto da ABE e 

privilegiaram um conjunto de práticas que, traduzindo cada uma a seu modo o que entendiam 
por "obra educacional", tinham como denominador comum o empenho na moralização dos 
costumes, proposto como obra de civismo: pregações; festas pedagógicas; controle do lazer por 
procedimentos vários que abrangiam a seleção e a censura de filmes, a elaboração de listas de 
livros recomendáveis e a organização de divertimentos infantis; constituição de Círculo de Pais 
destinado a alargar o raio de ação formativa da escola, etc.93 

Como instância viabilizadora de projetos, a ABE pode ser considerada um 

partido, na medida em que "tarefas partidárias não são monopólio de organizações que 

se denominam explicitamente "partidos". Sindicatos, associações, igrejas, jornais, são, 

via de regra, efetivamente partidos, seja formulando programas globais para a sociedade, 

seja buscando a organização daquilo que consideram sua base".94 

A própria fundação da ABE resultou 

do malogro na organização de um partido político devido à precipitação de um dos 
organizadores que, em julho de 1924, acreditando no sucesso da revolução paulista, chegou a 
entrar em contato com os revolucionários. Além disso, parcela significativa dos fundadores da 
Associação — a crer no veracidade das acusações que determinaram a prisão de alguns deles 
— esteve envolvido em movimentos militares. Finalmente, cerca da metade dos integrantes dos 
órgãos diretores da Associação foram os fundadores e organizadores do Partido Democrático do 
Distrito Federal, tendo composto a cúpula do partido nos anos de 1927 e 1928.95 

De sua fundação até a década de 30, a Associação não reuniu principalmente os 

chamados "profissionais da educação", mas congregou médicos, advogados, engenheiros 

e professores que acreditavam no papel regenerador da educação. Assim, a ABE 

cumpriu uma missão política de aglutinar os esforços daqueles que se empenhavam na 

modernização do país pela via da educação, bem como também teria sido uma instância e 

"um dos instrumentos mais eficazes de difusão do pensamento pedagógico europeu e 

norte-americano, e um dos mais importantes, se não o maior centro de coordenação e de 
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debates para o estudo de problemas educacionais, ventilados por todas as formas, em 

inquéritos, em comunicados à imprensa, em cursos de férias e nos congressos que 

promoveu nas capitais dos Estados" 96 

E por isto que os conferencistas insistiam em se designar como porta-vozes de 

um projeto pedagógico renovador, revolucionário, que estava acontecendo no mundo 

inteiro e ao qual o Brasil já estava efetivando a usa adesão: 

...pela sua profundeza, pelo seu alcance, pela subversão completo da metodologia em vigor, pela 
rapidez de sua difusão e pela simultaneidade de seu surto no espaço, essa renovação, 
transformação ou remodelação não tem simile na história. Nenhum dos grandes pedagogos da 
humanidade, de Aristóteles a Comenius, de Pestalozzi a Herbart aos metodologistas 
americanos, logrou o êxito dos Ovide Decroly, Maria Montessori, Ad. Ferrière, John Dewey e 
do obstinado Jorge Kerchensteiner. Até a Rússia, retaguardista indefectível de todas as 
estatísticas de instrução primária, já está avassalada pela onda reformista. E já encontrou na 
pessoa de Nadesha Krouspskaia uma organizadora possante e feliz. Certo, já ecoou até nós a 
trepidação dinamizante dessa febre reconstrutiva, ao lema bendito de que o século XX será o 
século da criança.97 

Está explícito que, a partir do horizonte em que se detinham, os conferencistas 

puderam incorporar o tema da infância como elemento principal do seu discurso. Ao 

dialogar com este tema, eles absorveram, a seu modo, o projeto político da ABE. 

O projeto político da ABE era nacionalista e tinha dois matizes bem definidos: o 

projeto de cunho católico que propugnava a relação povo-elite mediado pela religião e o 

catolicismo como fundamento da unidade nacional; e o outro projeto em que a relação 

povo-elite seria mediado pela razão. Em ambos, atribuía-se à elite o papel principal na 

formação da nacionalidade. 

Neste projeto político alguns temas encontraram guarida: o tema da profilaxia ou 

higienização, o tema da moral e o tema do trabalho "questões de saúde, de moral e 

relativas à organização do trabalho integravam as expectativas referentes à ação 

formadora da escola acalentadas no círculo da ABE. A educação cívica, amplamente 
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foijada por rituais de constituição de corpos saudáveis e de mentes e corações 

disciplinados, era recurso para garantir que a educação, "arma perigosa", não viesse a 

constituir-se em fator de desestabilização social.98 

A partir deste quadro de referências, a ABE realizou suas comemorações e 

eventos, como a Primeira Conferência. Muitos membros da ABE participaram deste 

evento, imbuídos da necessidade de levar ao povo a compreensão do papel da educação 

para a existência de uma sociedade moderna, e da missão de guiar a infância para um 

ideal de perfeição física, moral e intelectual. É neste sentido que, pelo conteúdo das 

teses, eles recuperaram o passado e projetaram o futuro, porque "a nação que melhor 

vele pela meninice dominará todas as outras em saúde, inteligência, moralidade, 

eficiência e felicidade. Alcançará os mais altos anos de prosperidade nacional, tanto 

material quanto espiritual".99 
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4. NÃO A CRIANÇA, MAS A CRIANÇA EM CONSTRUÇÃO: 
O PROJETO DE INFÂNCIA NAS TESES DA PRIMEIRA 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Tendo como referência o horizonte social dos intelectuais que participaram da 

Primeira Conferência, o conteúdo das teses foi tomado em sua diversidade, isto é, a 

partir da constatação da existência dos diferentes modos de falar e das muitas linguagens 

sociais que podem refletir a diversidade da experiência do social. A apreensão da 

pluralidade dos discursos contidos nas teses foi feita a partir da categoria bakhtiniana que 

é o caráter dialógico da interação verbal. Neste sentido, eles foram tomados a partir de 

sua relação com outros discursos do presente e do passado, na medida em que não há 

enunciado isolado, isto é, todo enunciado pressupõe aqueles que os antecederam e todos 

os que o sucederão. O diaiogismo "aborda o dito dentro do universo do já-dito; dentro 

do fluxo histórico da comunicação; como réplica do já-dito e, ao mesmo tempo, 

determinada pela réplica ainda não dita; todavia solicitada e já prevista".1 

Assim, partiu-se do pressuposto de que as relações dialógicas são amplas, 

heterogêneas e complexas e que os enunciados distantes um do outro, no tempo e no 

espaço, quando confrontados em seu sentido, podem revelar uma relação dialógica. Isto 

significa que estas relações são portadoras de sentido, quer seja entre os enunciados de 

um discurso real e específico, quer seja no âmbito mais amplo do discurso das idéias 

criadas por vários autores ao longo do tempo e em espaços distintos. 

Nesta perspectiva, as teses apresentadas na Primeira Conferência foram lidas a 

partir do diálogo que os seus autores realizaram com os chamados precursores da 

pedagogia moderna, principalmente, LOCKE e ROUSSEAU; e também com os 

expoentes deste movimento, como Adolphe FERRJERE, Alfred BINET, Maria 



Quadro: Retrato de Denise - 1961 
Cândido Portinari 



Conta-se que o diabo, descendo certa vez à terra, 
ficou admirado de que isto por aqui andasse no 
melhor dos mundos. Verificou que os homens 
apresentavam traços de caracteres comuns: eram 
bons, visto que acreditavam no bem; eram felizes, 
porque eram bons; eram calmos e equilibrados, 
porque se julgavam felizes. 
Não satisfeito, porém, com a sua descoberta, resolveu 
mudar a face das coisas. Pensou: "A infância é o 
futuro da humanidade: comecemos pela infância" 

(MORAES, Deodato.A Escola Nova. Tese apresentada 
na 1" Conf. Nacional de Educação. Curitiba, 1927) 
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MONTESSORI, Edouard CLAP AREDE, entre outros. Além disso, foi observado como1 

eles interagiram com a sua própria época, adequando as vozes do passado às 

necessidades do seu presente. 

A partir do horizonte social dos conferencistas, foram selecionados três temas e 

observado como estes foram privilegiados em seus discursos, tendo em vista a 

construção de uma determinada forma de se pensar a infância. Estes temas foram a 

Higiene, a Moral e o Trabalho. 

4.1. PRIMEIRO A SAÚDE, DEPOIS A SABEDORIA: 

O TEMA DA HIGIENE 

O discurso dos conferencistas evidenciou um diálogo com os precursores da 

pedagogia moderna, notadamente LOCKE e ROUSSEAU2, a partir do qual tomou-se 

como referência a necessidade de educar a criança para a normalidade biológica, a 

construção de hábitos de saúde; a necessidade da educação higiênica e sexual e o 

princípio de se entender a criança nela mesma sem compará-la ao adulto. 

Para John LOCKE, a saúde era condição necessária ao homem, para o manejo 

dos seus negócios e para a sua felicidade. No entanto, ele criticou o fato de que, em sua 

época, a boa saúde das crianças estivesse sendo prejudicada pelo excesso de zelo das 

mães. Para que a criança obtivesse uma saúde melhor e fosse mais endurecida, ele 

sugeria menos um conjunto de princípios filosóficos e mais uma síntese de experiências 

práticas e regras baseadas em conhecimento médicos e pedagógicos. 

Segundo LOCKE, para que a criança fosse fortificada e endurecida, era 

necessário, entre outras providências, que ela se acostumasse com o frio e o calor, a 

tomar banhos de água fria, a aprender a nadar e, principalmente, a andar ao sol e ao ar 
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livre, porque "se a colocarmos, cuidadosamente, ao abrigo das injúrias do tempo, e 

nunca a expormos ao sol, nem ao ar, por medo de manchar a tez do seu rosto, será este 

um bom modo de fazer um jovem lindo, mas não um homem de negócios".3 Acima de 

tudo, é preciso que as crianças incorporem os costumes como hábitos, porque a 

vigilância mediante bons princípios e hábitos é a mais segura. O hábito e o treino podem 

tudo, desde que comecem cedo. 

Nos seus fundamentos da educação, LOCKE ainda estabelecia regras claras e 

definidas sobre a necessidade de se proibir o uso de roupas apertadas pelas crianças, pois 

elas prejudicam a respiração, podendo provocar doenças no pulmão e impedir a boa 

circulação dos alimentos pelo organismo. Em relação à alimentação, ele defendia a 

proibição de usar o açúcar, os condimentos de modo geral; pedia a diminuição da carne 

na alimentação das crianças e de tudo mais que excitasse o seu sangue. 

As inatas eram aconselhadas como principal alimento, desde que não fossem após 

as refeições, mas antes ou durante. Quanto às bebidas, as crianças podiam usar a cerveja 

leve e aconselhava que não se bebesse água fria quando estivesse com o corpo suado, 

nem se usasse qualquer bebida com estômago vazio. 

O sono era valorizado como componente importante para a saúde das crianças. 

Elas deveriam dormir e acordar cedo, perfazendo, necessariamente, 8 horas de sono. O 

leito devia ser duro, com colchões que não fossem de plumas, porque "o leito duro 

fortalece os membros, mas uma cama branda, onde se sepulte todas as noites na pluma, 

liquida e submete todo o corpo, causa debilidade e pressagia uma morte precoce".4 

A normalidade biológica, para ROUSSEAU, dizia respeito à saúde do corpo, 

intimamente relacionada com a sua concepção da "condição humana". A educação do 

corpo servia para ajudar o homem a melhor suportar os bens e os males da vida. 
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Para ROUSSEAU, a educação da criança tem como princípio a atividade física, 

porque 

dado a mobilidade das coisas humanas, dado o espírito inquieto e agitado deste século que tudo 
transforma a cada geração, poder-se-á conceber um método mais insensato que o de educar uma 
criança como nunca devendo sair do seu quarto, como devendo sem cessar achar-se cercada dos 
seus? Se o infeliz dá um só passo na terra, se desce um só degrau, está perdido. Não é isso 
ensinar-lhe a suportar a dor; é exercitá-lo a senti-la.5 

Ele valorizava a educação dos sentimentos, propondo que a criança fosse 

ensinada a viver na riqueza ou na pobreza, no calor ou no frio porque o homem que mais 

vive é aquele que mais sente a vida. Para ele, a educação do corpo não é completa nem 

tem significado, se não passar pela educação dos sentidos: "Educar os sentidos não é 

somente fazer uso deles, é aprender a bem julgar por eles, é aprender, por assim dizer, a 

sentir".6 

A época de ROUSSEAU as crianças, desde que nasciam, eram quase que 

totalmente impedidas de sentirem o próprio corpo porque eram enroladas em faixas e 

amarradas. Ele criticava este costume, pois impedia as crianças de se desenvolverem 

livremente, perturbava a circulação do sangue e dos humores, alterava a constituição das 

crianças, impedindo-as de fortalecer e crescer. Além disso, defensor intransigente do 

dever que as mães tinham de cuidar e amamentar seus filhos, ROUSSEAU acreditava na 

necessidade de se recuperar este costume, mas sem que houvesse um excesso de zelo por 

parte das mães. 

Assim como LOCKE, ROUSSEAU defendia o fortalecimento e o 

desenvolvimento da robustez das crianças e acrescentava ser esta uma condição 

imprescindível para fortalecer a alma, porque um corpo débil a enfraquece. 

Em outro aspecto ROUSSEAU também compartilhava as idéias de LOCKE: era 

no que dizia respeito à critica que faziam sobre assistência médica à infância. Em ambos, 
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a utilização da medicina científica no tratamento das crianças era prejudicial. 

ROUSSEAU ainda acreditava na utilidade do ensino científico da higiene, "menos como 

uma ciência, do que uma virtude".7 Os remédios para uma longa vida seriam os trabalhos 

manuais e os exercícios do corpo. 

Como LOCKE, ele estabeleceu algumas orientações práticas para a saúde da 

infância, como: evitar que as crianças permaneçam nas cidades, pois estas são 

"verdadeiros báratros da espécie humana. Ao fim de algumas gerações as raças morrem 

ou degeneram; é preciso renová-las e é sempre o campo que procede a essa renovação".8 

Sugeria também o banho diário, roupas soltas, e os mesmos cuidados propostos por 

LOCKE com relação ao sono e alimentação da criança, enfatizando que: "É 

principalmente importante não corromper seu gosto natural e não tornar as crianças 

carnívoras; se não por sua saúde, por seu caráter; pois como quer que se explique a 

experiência, o fato é que os grandes comedores de carne são em geral cruéis e ferozes, 

mais do que os outros homens"9 

Constituindo-se em uma lacuna no pensamento de LOCKE, na perspectiva de 

ROUSSEAU existia um espaço importante para indicações acerca da educação sexual. 

Ele partia da constatação de que a força do instinto sexual é mais forte entre os povos 

instruídos e policiados do que entre os ignorantes e bárbaros. Assim, entendia que as 

crianças percebem a malícia que existe na linguagem, quando se refere às questões da 

sexualidade, bem como chama atenção para o fato de que, quanto mais se faz mistério 

sobre a matéria, mais se estimula e excita a curiosidade da criança. Não prescreve uma 

forma ou uma idade para se iniciar a educação sexual porque o momento em que a 

criança adquire a consciência do seu sexo varia devido à educação e à ação dá natureza, 

e aconselha. 
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Destas reflexões tiro a solução dessa questão tão amiúde posta, se convém esclarecer as crianças 
desde cedo acerca dos objetos de sua curiosidade ou se se deve iludi-las mediante pequenos 
erros. Acho que não se deve fazer nem uma coisa nem outra. [...] Essa curiosidade não lhes 
ocorre sem que se lha proporcione. Logo é preciso agir de modo que não a tenham. [...] É 
melhor impor silêncio que responder mentindo [...] em tomando o partido de responder, que o 
façamos com a maior simplicidade, sem mistério, sem embaraço, sem sorrir. Há muito menos 
perigo em satisfazer as curiosidades da criança do que em excitá-la. Que vossas respostas sejam 
sempre graves, curtas, decididas, e sempre sem hesitação. Não preciso acrescentar que devem 
ser verdadeiras.10 

O ideal rousseauniano é de que as crianças sejam mantidas em absoluta 

ignorância acerca de certas matérias, mas ele mesmo admite que isto é impossível e 

também não se pode deixar ao acaso. É preciso fazê-lo de acordo com a idade e os 

preceitos da sociedade, usando linguagem simples, sem longos discursos ou termos 

grosseiros. 

As idéias dos precursores da pedagogia moderna fundamentaram o discurso do 

médico e sanitarista Belisário PENNA, na Primeira Conferência, quando ele defendeu a 

saúde ou normalidade fisiológica como condição da eficiência, aperfeiçoamento 

incessante e rendimento útil do homem. Dialogando também com a realidade brasileira 

do seu tempo, PENNA considerou fundamental o desenvolvimento da educação 

higiênica e eugênica, tanto do povo quanto da elite, dada a ignorância de ambos quanto 

às questões de higiene, profilaxia, eugenia e medicina social. Para ele, a criança precisava 

ser educada nestas questões, porque, só assim, "formaremos a consciência sanitária 

nacional, isto é, um estado de espírito coletivo consciente, convencido e firme, sobre a 

importância de problemas higiênicos e eugênicos na vida do indivíduo e da sociedade".11 

A partir deste discurso ele creditou à saúde ou normalidade biológica um valor 

étnico, moral e social, e, portanto, preconizava ser necessário educar a inteligência e a 

vontade das crianças para defenderem o melhoramento da vida, da família e da espécie. 

PENNA conclamou o Estado a assegurar à todas as crianças a educação primária, cujo 

objetivo seria instaurar a saúde organopsíquica e a unidade nacional. Para ele, as 
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doenças, os vícios e a ignorância influenciavam no psiquismo das crianças e produziam 

mentalidades caóticas, passivas, sem crenças e sem capacidade para criar a consciência 

nacional. A ausência da educação eugênica e higiênica e da medicina social produzia 

cidadãos entregues ao vício alcóolico, à anarquia mental, improdutivos, sem caráter, 

incapazes de desenvolver a unidade do país. 

Assim, segundo PENNA, os fundamentos de uma educação moderna das 

crianças deveriam ser baseados no aspecto biopsicossocial (conhecer as práticas e 

preceitos higiênicos e eugênicos, para que aprendessem a cumprir a finalidade biológica 

do homem); no conhecimento dos deveres individuais (o interesse pelo conhecimento 

próprio e melhoramento psicofísico, para maior eficiência no organismo social); no 

conhecimento dos deveres interindividuais (o respeito à saúde e vida dos outros homens, 

de que resultam o altruísmo e a solidariedade); nos deveres com relação à espécie ou 

moral familiar, com a constituição eugênica da família (casamento, constituição e criação 

da prole); nos deveres sociais (a assistência social aos sãos e doentes); e nos deveres para 

com a pátria (defesa contra os criminosos, associais e anti-sociais). 

Os meios propostos por ele, para se conseguir a educação com vistas à 

normalidade biológica das crianças, eram o exemplo do professor e o fortalecimento da 

vontade ou formação de hábitos, como queria LOCKE, "porque os hábitos se adquirem 

e se modificam pela ação do exemplo, da imitação e de uma vontade educada".12 

Assim como para LOCKE e ROUSSEAU, também para os educadores da 

Pedagogia Moderna, a saúde e as perfeitas condições de saúde e de higiene eram as 

condições fundamentais da existência, da felicidade, da prosperidade do indivíduo e da 

comunidade humana. Neste sentido, 
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..para consegui-la, devem contribuir perseverantemente todos os fatores da sociedade: a família, 
a comunidade, o município, o Estado. Os meios principais com o que se pode assegurar o estado 
normal do organismo são o conhecimento da higiene e a formação de bons hábitos higiênicos. 
Ambos os propósitos se servem de um poderoso instrumento de educação individual e social: a 
escola em todos os seus graus.13 

A lei biogenética de que a criança deveria ser um bom animal para ser mais tarde 

um bom civilizado, era a base da Pedagogia Moderna, proposta pelos conferencistas. 

Eles defendiam, ainda, a idéia de que "ninguém pode ensinar uma criança doente. Saúde 

em primeiro lugar e, depois, sabedoria".14 

Para MORAES, um dos conferencistas, tão importante quanto o ensino dos 

cuidados para com o corpo, noções de alimentação, valor da recreação, da luz do sol e 

do ar puro, do descanso e do sono, era ensinar a relação de todas estas coisas com "a 

educação do espírito e da mão, com o desenvolvimento do caráter e da conservação da 

própria vida e com o aprender a 1er e escrever".15 

Este conferencista defendia o ensino de higiene pela escola porque "toda criança 

deve ser posta primeiramente na melhor condição de robustez, de modo a poder auferir a 

maior soma possível dos benefícios escolares. Antes de saber o que convém ensinar à 

criança, é necessário saber o que ela está apta a aprender".16 

Segundo MORAES, na Escola Nova o professor deveria ser higienista e 

pedagogo, para não contrariar as necessidades da criança, que variam conforme o lugar, 

sexo, condições econômicas, étnicas, climáticas e biológicas. Assim, é preciso que o 

professor esteja atento às condições fisiológicas da criança, como altura e peso — que 

indicam o desenvolvimento geral; o perímetro toráxico — que determina a robustez; a 

dinamometria (desenvolvimento muscular) — que aponta o índice, de poder físico e 

mental; os desvios de coluna — que orientam atitudes; o diagnóstico mental e acuidade 

sensorial — que abrem possibilidades espirituais. 
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Além de cuidados médicos e higiênicos, a Escola Nova deveria propor, ainda, 

jogos desportivos moderados, com o objetivo de dar robustez à criança e regenerar a 

raça. Além disto, deveria incluir os brinquedos, pois estes são a modalidade característica 

da atividade infantil, porque "criança que não brinca é criança doente".17 

Neste sentido, seria importante fomentar na escola exercícios saudáveis que dão 

vida à criança e vigor à raça. Para isto, ela deveria ser construída em locais aprazíveis, 

ter bons espaços de recreação, salas arejadas, alimentação adequada e fornecer boa 

assistência médica às crianças. 

Com o objetivo de construir uma infância saudável, alguns conferencistas viram 

na educação e assistência médica escolar à criança os fatores fundamentais "da correção 

e soerguimento da raça".18 

Para eles, a escola deveria providenciar assistência médica à criança, 

principalmente se estivesse situada na cidade, devido às precárias condições de vida 

causadas pelo acúmulo excessivo de habitantes e pela presença das indústrias que lançam 

na atmosfera seus detritos. Isto se justificava porque nas grandes cidades, a maioria das 

crianças vivia sem condições de higiene. Como as suas mães trabalhavam elas ficavam 

abandonadas ou entregues a terceiros, vivendo na promiscuidade e imundície. 

Em sua tese, o conferencista Muniz de ARAGÃO sugeriu a criação de jardins de 

infância — os kindergarten — tendo como referência a proposta pedagógica de 

FRÖEBEL. Nestes poder-se-ia dar assistência médica às crianças das cidades. Além 

disto, propôs que, nas escolas, cada criança tivesse sua "Caderneta Sanitária", que seria 

preenchida com o acompanhamento médico: "Com essa medida, fácil se torna a 

vigilância e observação proveitosa das crianças, dando-lhes uma assistência perfeita e, 

adequada, aliando-se uma educação favorável, tornando-as para o futuro fortes e 

abnegadas, com a compreensão perfeita dos seus deveres".19 
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Esta caderneta sanitária conteria dados pessoais da criança, medidas do crânio, 

tórax, antecedentes de hereditariedade, exames clínicos e de laboratório. 

Outra medida seria a criação de fichas médicas, com os dados antropométricos, 

por meio dos quais poder-se-ia conhecer com precisão qual o tipo da criança e se ela 

estaria no padrão normal de desenvolvimento. Esta medida seria muito eficaz para se 

conhecer, acompanhar e dar assistência médica, principalmente às crianças pobres.20 

A preservação e a educação preventiva explicitavam-se claramente nestas teses. 

Mas os cuidados com a saúde infantil não eram apenas estes. Havia ainda a necessidade 

de respaldá-los em um profundo conhecimento científico da criança. 

A pedagogia moderna fundamentou o conhecimento da saúde da criança 

principalmente na análise baseada nos princípios da psicometria e fisiometria. Estes 

princípios foram considerados uma base científica para se estabelecer relações entre o 

desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento físico das crianças. 

Os conhecimentos da psicometria e fisiometria têm a sua origem nos princípios 

da necessidade da normalidade fisiológica como referência para a educabilidade da 

criança e foram desenvolvidos particularmente pelos estudos de Alfred BINET e 

Theodore SIMON, na França. Discutindo com os filósofos educacionais de sua época — 

BINET, falecido em 1912, marcou o conflito entre o pensamento científico sobre a 

criança, baseado em pesquisas e medidas estatísticas, e o pensamento filosófico, que se 

servia dos fatos para provar um sistema a priori.21 A partir dos seus estudos, a 

necessidade do mestre conhecer cientificamente seu aluno tornou-se imprescindível, pois 

"que infortúnios, que dissabores se evitariam, se o mestre pudesse discretamente instruir 

cada aluno das suas capacidades, e lhe mostrar o caminho onde ele pode se engajar sem 

perigo! Haveria menos desclassificados, menos descontentes; menos revolucionários, 

haveria sobretudo menos mortalidade".22 
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Muitos educadores, médicos e filósofos acreditavam na existência da relação 

entre a inteligência da criança e a sua força corporal, que se exprimia em linguagem 

vulgar, no aforismo — mens sana in corpore sano. As respostas das pesquisas e as 

estatísticas levantadas por BINET, em seus testes para medir a capacidade das crianças, 

apresentaram respostas contraditórias com relação a esta afirmação. Ele aplicou dois 

tipos de métodos para conhecer a criança. O primeiro, que denominou de subjetivo, 

resultou da apreciação dos professores e o segundo, que considerou mais científico, 

levou em conta a idade das crianças e a seu grau de instrução. Segundo BINET, existe 

uma correlação entre a medição corporal da criança e sua capacidade de inteligência, 

mas ela é bastante complexa e influenciada por uma série de fatores. Portanto, não 

devem ter significado em si mesmas pois, "O exame e a medida do desenvolvimento 

físico das crianças não tem apenas um interesse pedagógico; todas estas questões; 

quando a compreendemos bem, superam o interesse próprio da escola e tomam uma 

verdadeira importância social; pois elas colocam em jogo o futuro da nossa raça e a 

organização da nossa sociedade"13 

BINET instituiu o que ele próprio chamou de "uma verdadeira antropologia 

escolar" segundo a qual, para proceder à análise da criança, começar-se-ia com um olhar, 

onde se perceberia se ela era robusta ou não. Além disso poder-se-ia observar se ela 

tinha músculos bem constituídos, por meio da análise de sua atitude corporal. 

Estes estudos seriam completados com a medição do desenvolvimento corporal 

da criança, utilizando-se os seguintes instrumentos: a toesa, para a altura; a balança, para 

o peso; o dinamómetro; para a força muscular; o espirómetro; para a capacidade vital. 

Os métodos de estudo, sugeridos por BINET para registrar o desenvolvimento 

corporal eram de duas categorias diferentes: os anatômicos, que prescindiam da 

cooperação do indivíduo e os fisiológicos, que supunham uma função em atividade semi-
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voluntária. A medição, baseada neste último, tinha sua fonte não somente num estado 

psicológico, mas também sobre um elemento moral. Assim, o conhecimento corporal da 

criança combinava três fatores: a força dos músculos, a habilidade, a aprendizagem e a 

vontade, porque "o que nós valemos fisicamente não depende somente do nosso peso, de 

nosso músculo, mas de nossa energia moral. É nossa energia moral que comanda nossos 

músculos, os obriga ainda a se contrair, mesmo que estejam obstruídos e doloridos pela 

fadiga, é ela que fixa os limites práticos de nossa resistência".24 

No início do século, BINET fez experiências de medição de crianças em escolas 

abertas do povo, em Paris, auxiliado pelo seu colaborador, Dr. Theodore SIMON. Eles 

observaram a existência de muitas crianças em estado do que chamaram "verdadeira 

miséria fisiológica". Esta miséria seria a expressão de uma grande miséria social, "quer 

dizer, de uma miséria altamente profunda que se deve à constituição mesma de nossa 

sociedade".25 

A pesquisa apontou para o fato de que a maioria das crianças, que possuíam um 

desenvolvimento corporal abaixo de sua idade, eram crianças cujos pais possuíam uma 

condição pobre ou mesmo miserável; crianças que sofriam privações de alimentos e 

higiene: 

O que há de mais grave ainda é que esta diminuição do vigor físico não é um fenômeno 
individual, produzido apenas nas crianças, e que poderia ser amenizado por uma assistência 
atenta; não, é realmente da miséria hereditária, que caracteriza a família pobre; pois não é 
somente a criança que pela medição física se mostra inferior à média; a mesma inferioridade 
existe em seu pai e sua mãe.26 

A questão era mais complexa e grave, porque nas classes pobres e miseráveis, a 

degenerescência física era acompanhada da degenerescência intelectual e moral. Algumas 

variáveis explicavam esta situação, como os pais serem extremamente ocupados e não 

terem tempo para cuidar de suas crianças e vários deles não verem a mínima importância 



126 

ou utilidade na instrução. No entanto, para BINET, a decadência social era sobretudo 

uma conseqüência da decadência física: 

"Tudo se localiza dentro do organismo; se a parte física sofre uma regressão, a parte mental 
deve sofrer, gradativamente, uma regressão análoga. Ou, é a partir do abaixamento do nível 
físico que o indivíduo apresenta menos inteligência, menos atenção, menos memória e, 
sobretudo, que pensa menos, que sacrifica constantemente o futuro ao presente, que satisfaz sem 
medidas as necessidades imediatas; cede à sugestão do prazer, do álcool e dissipa num dia ou 
dois o gasto de uma semana. A verdadeira definição moral do miserável não é um ser que 
precisa de dinheiro; é um ser que é incapaz de economizar. E todos os efeitos mentais da 
decadência física são conseqüências naturais da falta de higiene e alimentação.27 

O conhecimento científico da criança, do ponto de vista do desenvolvimento 

corporal, era acompanhado das medidas de sua inteligência. Neste sentido, a obra Testes 

para a medida do desenvolvimento da inteligência, resultado das pesquisas de BINET e 

seu assistente T. SIMON, estabeleceu um novo padrão de referência para os educadores 

elaborarem o seu conhecimento acerca da infância, pois "foram o primeiro exemplo de 

medida direta do valor psicológico dos indivíduos. Reafirmaram a desigualdade dos 

homens sobre outra base que não a de vago sentimento. Permitiram demonstrar seu 

papel universal, e tomaram a si medir essa desigualdade".28 

A obra de BINET, especialmente essa, foi recebida com entusiasmo no Brasil. 

No prefácio da tradução brasileira, escrito pelo educador moderno LOURENÇO 

FILHO, estes estudos traziam pontos de referência objetivos, como a norma bio-

estatística de avaliação do nível mental, relativo à idade. As medidas propostas pelos 

autores tinham o significado de uma avaliação objetiva, que permitiria a graduação ou 

ordenação das crianças segundo um padrão médio. Este padrão médio, na opinião de 

LOURENÇO FILHO, foi a admirável descoberta de BINET, porque ele permitia 

estabelecer a capacidade média da comportamento de crianças, de um grupo 
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homogêneo, em face de certas e determinadas provas. Além disto, estes padrões 

poderiam ser revistos a partir dos locais onde eles seriam aplicados. 

Assim, no Brasil, poder-se-ia fazer uma adaptação destes padrões, porque uma 

escala de testes para medidas de desenvolvimento da inteligência usada em São Paulo 

não serviria para o Norte do pais, a Bahia ou o Ceará. 

Essa perspectiva foi adotada pela conferencista Lucia MAGALHÃES, quando 

apresentou a sua tese, "Seleção e Escalonagem das Classes Infantis pela Psicometria e 

pela Fisiometria". Em sua opinião, os estudos de BINET e SIMON eram importantes, 

mas eles não podiam, simplesmente, serem traduzidos e adaptados fielmente no Brasil. 

Era preciso elaborar uma visão brasileira destes testes, pois em nosso país "interessa 

menos o coeficiente de ciência aritmética ou geográfica da criança do que suas aptidões 

29 

naturais para adquirir essas e outras ciências". 

Para MAGALHÃES, as crianças brasileiras eram diferentes das crianças 

parisienses estudadas por BINET e SIMON, por suas determinações raciais e devido às 

suas condições de vida. Por isto, elas não seriam medidas segundo o que sabiam ou 

segundo a sua condição física, mas poderiam ser analisadas tendo como horizonte a 

possibilidade de que poderiam "vir a ser" crianças incididas no padrão da normalidade de 

inteligência e saúde. 

A adaptação deveria ser feita, inclusive, no sentido de classificar as crianças 

segundo a nacionalidade, devido à forte presença da imigração no Brasil. Neste caso, 

poder-se-iam verificar as vantagens do cruzamento das raças estrangeiras para o 

aperfeiçoamento da raça brasileira. 

O conhecimento da criança, na visão dos conferencistas, passava também pela 

educação higiênica e sexual. Neste sentido, a questão da saúde das crianças, na forma 

pela qual foi abordada pelos conferencistas incluía o tema da higiene e da educação 
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sexual, o que revela um diálogo próximo à pedagogia moderna. No discurso da 

pedagogia moderna, o tema acerca da educação higiênica teve grande importância, não 

só para o conhecimento e cuidados, para com o corpo e a saúde, mas também porque 

este conhecimento influenciava a formação moral e espiritual da criança. Entendia-se a 

higiene na perspectiva de ROUSSEAU, enquanto virtude; uma higiene física e moral que 

contribuía para o desenvolvimento da vida da criança e para a sua elevação espiritual, 

sendo este um fator primordial para a regeneração da raça e da sociedade. 

Assim, nas três primeiras décadas do século XX, o tema da educação higiênica da 

criança estave presente, não só em obras de diferentes intelectuais, como médicos e 

professores, mas também em pesquisas que eram feitas para detectar a situação das 

escolas, do ponto de vista da higiene. "Artistas, médicos, pedagogos, todos, numa 

comunhão de vistas e numa colaboração inteligente, procuram salvaguardar o futuro da 

juventude, o que equive a vigiar, defender os destinos da própria raça".30 

Creditou-se à escola a função de auxiliar a criança na formação de sua vitalidade 

e do seu porvir. Além de uma cuidadosa educação higiênica e sexual, era preciso cuidar 

para que as salas de aula fossem arejadas, com bastante luz, para que a criança fizesse o 

menor esforço visual possível. O mobiliário deveria ser feito adequadamente, para que as 

crianças não viessem a sofrer de escoliose, e os professores deveriam ficar atentos na 

observação da acuidade visual, capacidade auditiva e condições dos nervos das crianças. 

Além disto, "o ensino da higiene nas escolas e desde o curso primário, feito pelo médico 

inspetor ou por alguém, sob as suas vistas, é uma necessidade premente para a felicidade 

humana. Assim, desde pequena, a criatura aprenderá a evitar o mal, conhecerá a maneira 

de dirigir-se sã, salva e feliz".31 
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Na Primeira Conferência, pelo menos 10 teses32 foram apresentadas versando 

especificamente sobre este tema. Defendia-se a necessidades da educação higiênica como 

fundamento da pedagogia moderna: 

A pedagogia moderna tem que defender a saúde e a vida, combatendo os tóxicos, ensinando a 
ginástica, a higiene tem que pregar os princípios do método e da sobriedade, aparelhando a 
criança para a vida ambiente. A verdadeira pedagogia ensinará os meios práticos de vencer na 
vida pela preparação técnica, pela educação da vontade, pelo saneamento do corpo e do espírito; 

33 pelo estudo do meio físico e moral. 

Nota-se a importância da educação higiênica, alçada ao mesmo patamar que a 

própria formação técnica, por exemplo. A valorização deste ensino é ressaltada, 

inclusive, quando se propõe que ele seja feito de forma dogmática e por todos os 

educadores: 

Haverá de combater-se sem tréguas qualquer manifestação de toxicomania: o fumo, o álcool, os 
demais entorpecentes; não se abrirá exceção nem para o licor, o vinho, o champagne; não se 
tolerará o tabaco sob qualquer forma que se manifeste; guerra de morte, a qualquer 
entorpecente. Em compensação abrir-se-á franca cidadania ao café, ao mate, ao guaraná, aos 
refrescos feitos de frutas sem álcool. O café fica erigido em auxiliar poderoso da moralidade, 
capaz de fazer esquecer qualquer daqueles vícios. [...] O mate e o guaraná, pelas experiências 
empíricas, desde os indígenas até os nossos atuais observadores de laboratório, ficam 
recomendados como ótimos para a saúde física e mental.34 

O autor da tese "Necessidades da pedagogia moderna" sugeriu, ainda, que se 

retirasse o emblema do fumo das armas da República. A bem da moralidade, este deveria 

ser substituído pelo pau-brasil, pelo algodoeiro, pelo milho ou pelo cacau. 

A educação higiênica das crianças poderia ser o caminho possível para a 

regeneração da raça. Um dos educadores35 que apresentou sua tese — "Pela perfeição da 

raça" — mostrou-se entusiasmado com esta questão, acreditando até que o progresso da 

nação estaria na educação higiênica para o aperfeiçoamento da raça, e não nos exércitos 

e armas. 



Segundo ANGELIS, na atual situação de degenerescência do povo brasileiro, o 

ensino da higiene e da educação sexual das crianças, pela escola, é o que se deveria 

fazer, pois "é necessário zelar pela saúde pública e cuidar da perfeição da raça brasileira, 

que amanhã há de integralizar o país em seus mortais destinos; é o que nos dita a voz da 

razão, a advertência da religião, o amor ao nosso semelhante, o amor á Pátria".36 

Somente a educação higiênica, incutida desde a infância, poderia contribuir para a 

regeneração física da raça e para servir de combate às doenças: "É preciso a educação 

como o maior recurso para os milagres da regeneração física. A educação higiênica se 

impõe como um postulado da razão, como necessidade inadiável e imprescindível, 

como um dilema de sobrevivência ou iluminação. Deve ser a peleja de hoje, a luta de 

amanhã, o combate de sempre" 31 

O médico Eurico Branco RIBEIRO, em sua tese "A Higiene nos Internatos: 

Estudo das Condições Sanitárias dos Internatos de São Paulo", apresentou relato de 

pesquisa feita em 10 estabelecimentos paulistas que funcionavam sob o sistema de 

internato. Como reflexão conclusiva, ele lamentou a ausência da inclusão do ensino de 

higiene nos programas dos cursos, bem como o modo como este ensino estava sendo 

feito, de forma assistemática, dependendo da boa vontade e das ocasiões criadas pelos 

professores. De forma enfática, ele condenou a substituição do ensino de higiene pelo de 

civilidade, porque "visando apenas o modo de portar-se para com o próximo e para 

consigo mesmo é natural que se esqueça de dar razão por que é condenado este ou 

aquele costume, que não se diga o motivo exato de condenar qual ou tal prática. O 

aluno precisa saber que tal costume não é somente feio, mas também anti-higiênico, 

perigoso para si e para a sociedade" n 

Para explicitar melhor a sua indignação e a necessidade de se substituir este tipo 

de ensino, ilustra o seu pensamento com uma citação retirada do livro Compêndio de 
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Civilidade, cujo item 29 diz: "Ama e conserva a limpeza em tudo nas salas, nas estantes, 

nos baús, na roupa, nos livros e cadernos, etc. A ordem e a limpeza facilitam o trabalho, 

poupam dinheiro e agradam a todos".39 

Para RIBEIRO, o erro em se passar o ensino de civilidade para as crianças é que 

ele não estabelecia a relação entre a importância da limpeza e a saúde. Neste caso era 

imprescindível incluir o ensino de higiene. 

Se a escola deveria auxiliar a família na educação higiênica das crianças, 

ensinando-lhes preceitos de higiene alimentar, higiene de habitação, higiene corporal e de 

trabalho, neste ensino, a função do professor deveria ser diferente da função da 

professora.40 Caberia ao professor orientar os alunos quando houvesse epidemias ou 

doenças contagiosas. Não lhes caberia substituir o médico mas educar as crianças no 

combate aos vícios "que degradam o homem e degeneram a raça, principalmente o 

alcoolismo, que tantos males traz ao nacional e à sua prole".41 

Segundo MORAES, a educação higiênica das crianças deveria ser feita com fino 

trato para não contrair o que já foi ensinado pela tradição. Às professoras estava 

destinada uma outra função na educação higiênica das crianças: "É a elas que incumbe 

propagar, no seio da família, as noções de puericultura e de economia doméstica, a 

escolha da alimentação, o corte e a costura e o remendo, o "crochet", a renda e o 

bordado, as conservas e os doces, tudo, tudo deve ser praticamente ensinado",42 

Apoiando-se nos ensinamentos de LOCKE e ROUSSEAU, este conferencista 

sugeria que a professora deveria ensinar, também, como usar e graduar os alimentos, 

para que as crianças aprendessem desde cedo que 

...uma alimentação forte, em que entrem matérias condimentadas, azotadas, carnes diversas, 
álcool, faz daquele coração de anjo um caráter azedo, um temperamento sanguinário, selvagem, 
amigo das lutas, das diversões brutais e perversas, um indivíduo de baixos hábitos e de 
organismo estragado. Ao contrário, uma alimentação fraca, que se compõe em grande parte de 
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mingaus, chás e caldos, produz organismos débeis, temperamentos fleumáticos indivíduos sem 
energia, apáticos, indiferentes.43 

Segundo um dos precursores da pedagogia moderna, A. FERRIERE, um dos 

capítulos mais importantes e delicados da higiene, é a higiene sexual. Este tema, também 

caro a ROUSSEAU, foi abordado com relevância no discurso da Pedagogia Moderna, à 

moda Rousseauniana, como se pode observar: "Prevenir as conseqüências desfavoráveis 

de uma curiosidade em relação com o erotismo nascente, deve ser um dos primeiros 

cuidados do educador".44 

A pedagogia moderna indicava caminhos para se realizar a educação sexual das 

crianças, como a proposta de FERRIERE, que sugeria que ela fosse dividida em etapas: 

Lições de ciências naturais — estudo dos fenômenos da reprodução das plantas e 

animais; instrução individual, feita pelo professor, diretor da escola ou médico escolar; 

estudo dos fenômenos fisiológicos normais da reprodução nos seres humanos, colocando 

as crianças em guarda contra quaisquer perigos; abrir os olhos das crianças sobre os 

aspectos patológicos do assunto, para resguardá-las dos perigos da vida.45 

Na Primeira Conferência, a apresentação de teses sobre a educação sexual pode 

ser demonstrativa da preocupação com este tema, por parte dos intelectuais 

comprometidos com a educação da criança brasileira. O médico Renato KEHL, 

especialista em doenças venéreas, apresentou uma tese sobre "O Problema da Educação 

Sexual: Importância Eugênica, Falsa Compreensão e Preconceitos - Como Quando e Por 

Quem Deve Ser Ministrada".46 O próprio título da tese aponta a preocupação e a 

perspectiva pela qual o tema foi tratado. Ele defendeu as vantagens eugênicas e 

higiênicas da educação sexual e criticou aqueles que a ela se opunham, pois baseavam-se 

em referências equivocadas. Para estes, as crianças não possuíam instinto sexual, uma 



postura que foi criticada, segundo KEHL, desde os estudos de Freud. Eles também 

acreditavam que as crianças não possuem curiosidade por este tema. 

A partir da leitura de ROUSSEAU, sobre a noção de curiosidade infantil no que 

diz respeito às questões sexuais, e na perspectiva da Pedagogia Moderna, KEHL 

defendeu o fato de que seria favorável às crianças terem uma educação sexual baseada 

nos estudos médicos, de higienistas e pedagogos, tal qual foi sugerido na reunião da 

American Medicai Association (1903), no Congresso do Bund Fuer Mutterschutz, de 

Berlim (1905) e no Congresso Internacional de Higiene, realizado em Paris, em 1923. 

Defendeu ainda a idéia de que a educação sexual "é imprescindível para a defesa do 

indivíduo, da sociedade e progresso biológico da espécie"47 

Assim como ROUSSEAU, ele acreditava que não existia uma idade determinada 

para a educação sexual, mas ela devia ser dada, tendo por base a sagacidade da criança, 

ou seja, pelas oportunidades evidenciadas por sua inteligência e curiosidade, em ocasiões 

fortuitas, não provocadas. Os conteúdos deveriam ser trabalhados a partir de exemplos 

retirados da natureza, de preferência por professores de História Natural e dados 

separadamente, para meninos e meninas, adaptados ao interesse dos respectivos sexos. 

Os conferencistas olhavam com preocupação o conservadorismo que existia na 

sociedade brasileira, a respeito da educação sexual das crianças. Celina PADILHA, em 

sua tese "Sobre a Educação Sexual"48, criticou o tipo de educação das crianças, que 

confundia ignorância sexual com a inocência. Leitora de ROUSSEAU, ela entendia que, 

à medida em que a criança desenvolve suas atividades intelectuais, ela aumenta a sua 

curiosidade a respeito dos fatos sobre a questão sexual. Além do mais, acreditava que 

esta curiosidade era estimulada pelo mistério que se cria a respeito destas questões: 
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E ora uma frase que ficou de uma conversa interrompida pela chegada de uma criança; são 
olhares de entendimentos trocados entre adultos, lembrando-lhes a presença, quando alguém 
dela se esquece e envereda por assunto que não convém ouvir; é uma ordem retirada para não 
perceber a conversa dos grandes, depois de começada, são finalmente, ralhos se ela 
inocentemente se manifesta sobre qualquer fato comum na vida caseira — um animal 
doméstico que tem filhotes, por exemplo, que se procura esconder cautelosamente das 
crianças.49 

PADILHA criticou também o fato de que as questões do sexo estivessem sendo 

tratadas como "isto é feio, não se fala", em situações criadas pelos próprios professores 

"fazendo, pelo segredo, da ciência o fruto proibido, aguçando a curiosidade, a ânsia de 

saber, e contribuindo para que se desenvolva o desrespeito pela natureza nas suas 

manifestações mais sagradas".50 

Educadora e diretora de Escola Normal, PADILHA defendeu a educação sexual 

com bases cientificas, ofertada pela escola e dado por professores bem preparados. O 

estudo deveria ser feito como parte das noções de anatomia e fisiologia, necessários para 

o conhecimento do corpo e preservação da saúde. 

Em sua opinião, este ensino deveria começar a partir dos 11 anos, com aulas 

regulares. Seu primeiro princípio deveria ser "nunca mentir para a criança", seja de que 

idade for, o segundo era que deveria ser feito em linguagem simples e para meninos e 

meninas conjuntamente, porque "se o separarmos por sexos para tais aulas, fatalmente 

estabeleceremos a maldade, quando assim não deve ser".51 

No entanto, não bastava apenas o ensino sério e científico das questões sexuais. 

Os professores deveriam estar constantemente vigilantes para que seus educandos se 

conservassem puros: 

.. .vigiar e vigiar incessantemente sem ser percebido, impedi-los de terem as mãos no colo ou no 
bolso, aconselhá-los a saltar da cama assim que despertarem, desenvolver neles o gosto pelos 
esportes, e estabelecer que, por medida de higiene, não devem andar abraçados, conservando 
sempre livres os movimentos; no recreio, fazê-los brincar, evitando habilmente que se agrupem 
para conversar. E todas essas noções devem para serem eficazes, repousar em cuidar da 
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educação da vontade e em sólidas bases da moral, sem o que a educação sexual poderá 
constituir até um perigo.52 

A questão do conservadorismo também foi ressaltada por RIBEIRO, por ocasião 

da pesquisa que fez em São Paulo, sobre as condições dos internatos. As perguntas 

relativas ao que se fazia sobre a Educação Sexual foram recebidas com aridez por parte 

de alguns e repulsa por outros. Além disso, "houve até censuras: a expressão que usamos 

de "educação sexual" devia, por forte demais, ser substituída pela de "educação 

moral".53 

Ante o conservadorismo, RIBEIRO sugeriu que este tipo de ensino fosse feito 

exclusivamente para os meninos, estudando aspectos sobre a origem do homem, 

características da mulher que os meninos vão encontrar e os perigos deste encontro, 

como as doenças venéreas; estudo da fisiología dos órgãos genitais, aplicada à 

moralidade. Além disso, propôs uma orientação para "ser casto, procurar no trabalho e 

nos divertimentos físicos o derivativo para os arrebatamentos; pensar naquela que vai ser 

a companheira da vida e casar-se cedo".54 

Pode-se afirmar que o conteúdo da Higiene, no discurso dos conferencistas, 

incorporado a partir do diálogo com os ensinamentos de ROUSSEAU articulou os 

propósitos da pedagogia moderna com a realidade brasileira do seu tempo. A partir desta 

perspectiva, eles fundaram uma proposta de educação higiênica das crianças, cuja base 

repousava acima de tudo, nos princípios da moralidade e regeneração social. Nos 

conferencistas, o tema da moral perpassava o discurso da eugenia e da higiene, além de 

propor uma forma específica de educação moral para a infância brasileira. 
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4.2. CABEÇAS FEITAS E NÃO CABEÇAS CHEIAS: 

O TEMA DA MORAL 

O conteúdo moral esteve presente, de forma expressiva, nas teses apresentadas 

durante a Primeira Conferência, seja de forma direta, como objeto principal de 

preocupação de alguns conferencistas, seja apenas como componente de algumas teses. 

Várias teses apresentadas apontaram a preocupação com este tema.55 

A compreensão destas teses enquanto discursos permitiu que o seu conteúdo 

pudesse ser visto como carregado de intenções, sentidos, tons e valores definidos, que 

possibilitaram "deste modo, criar a palavra-slogan, a palavra-injúria, a palavra-louvor, 

etc".56 

É a partir desta perspectiva que pode ser entendida a intenção que os 

conferencistas tinham de construir uma infância, dentro de certos padrões moralmente 

definidos e aceitos, constitutivos de determinados pontos de vista sobre o mundo, nem 

sempre harmoniosos. A forma como eles dialogaram com diferentes vozes do passado 

explicita, algumas vezes, uma aparente desarmonia ou desarticulação. Esse fato, de 

modo algum, desautoriza os seus objetivos, já que pode ser considerada uma 

característica própria do discurso, pois: "orientado para seu objeto, o discurso penetra 

neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamento e 

de entonações. Ele se entrelaça com ele sem interações complexas, fimdindo-se com uns, 

isolando-se de outros, cruzando com terceiros".57 

Apreendido em seu movimento dialógico e plural, o discurso moral dirigido à 

infância brasileira, no momento da Primeira Conferência, tinha como princípios a defesa 

da educação frente ao predomínio da instrução; a preocupação com a moral infantil e a 
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definição de uma determinada educação moral e dos meios para concretizá-la junto às 

crianças. 

Uma das questões fundamentais encontradas na maioria das teses analisadas foi a 

necessidade de estabelecer a diferença entre educação e instrução e afirmar a primazia da 

primeira sobre a segunda. Esta seria a necessidade premente da sociedade brasileira para 

a qual "de nada valerá o ensino sem base econômica e moral".58 

A primazia da educação frente a instrução teve como referência o preceito de 

MONTESQUIEU, segundo o qual deve-se ter "cabeças bem feitas e não cabeças bem 

cheias".59 

Para os conferencistas, esta perspectiva era essencial no momento da conjuntura 

brasileira que estavam vivendo, na qual não só a ignorância em que vivia grande parte da 

população, mas também a difusão da instrução sem a educação, não estava contribuindo 

para diminuir a criminalidade ou a subversão. 

Para impor a educação frente a instrução, e fazer com que ela não se tornasse 

uma arma nas mãos dos criminosos, eles defendiam a necessidade de privilegiar o seu 

conteúdo moral e estético, no lugar do científico e intelectual. Só a educação moral 

podia fazer com que a criança não viesse a se tornar um revoltado contra a sociedade ou 

um resignado, que abaixa a cabeça e segue os revoltados. 

A preocupação com a unidade nacional, presente em várias teses, definiu a opção 

de se imputar, também ao Estado, a responsabilidade pela educação moral das crianças, 

para evitar que elas crescessem em situações de particularismos estreitos. Além disto, só 

o Estado, segundo os conferencistas, poderia manter as melhores tradições nacionais e 

impedir toda educação manifestadamente antipatriótica e imoral. Neste sentido, "todo 

ensinamento não deve ser jamais um fato de memória, erudição, de puro saber, mas uma 

questão de cultura intelectual, moral e cívica".60 
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O conferencista João ARRUDA61 chegou a sugerir a criação pelo Estado, de uma 

'"Liga para instrução popular", onde um dos objetivos seria "a educação moral e cívica, 

de maneira a tornar o cidadão capaz de influir no destino da pátria".62 » 

Em outra tese, defendia-se a idéia de que o povo brasileiro não poderia prescindir 

de uma sólida educação moral, porque "aquecido pela sol dos trópicos, possui um 

cérebro ardente e tendência acentuada pelas coisas da imaginação e fantasia do que pelas 

coisas mais de utilidade da vida prática".63 Esta educação deveria, prioritariamente, 

começar desde a infância, de forma tal que não estimulasse a fantasia e a vaidade, pois 

"não seria preferível incutirmos na espírito da criança o amor à simplicidade das 

maneiras, dos gestos, dos movimentos, da beleza doce, suave e encantadora da modéstia, 

flor cujo perfume atrai logo a simpatia de todo o mundo?"64 

Para BUSSE, conforme apresentou em sua tese, uma das influências que as 

crianças brasileiras vinham recebendo era dos livros de literatura que pioravam, ano a 

ano, impregnados de uma literatura inferior "e não raras vezes de toxinas e essências que 

embriagam a inocência da infância sem lhe perfumar e fortalecer a inteligência com 

leituras sadias".65 

Esta influência perniciosa da má literatura era tão mais poderosa quanto menos se 

valorizava a educação, enfatizando-se a instrução. Era necessário "cuidar da educação 

do caráter, da educação do sentimento, moral cívica, da moral social, da moral privada 

da criança".66 Caberia à escola primária a função de realizar a iniciação literária das 

crianças, de forma a contribuir para a formação da alma do povo. Este seria um meio de 

superar a educação meramente intelectual, afirmava RUGAI, em sua tese: "Não devemos 

dar tudo à inteligência; é preciso reservar uma parte ao coração, à cultura das faculdades 

afetivas".67 
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A busca da equidade entre educação intelectual baseada na razão e educação do 

sentimento, baseada na moral da criança, foi um aspecto destacado por MACEDO68. Ele 

criticou Gustave LE BON69 no que se refere à sua idéia sobre a diferença entre educação 

e instrução. Ao contrário de LE BON, que entende o saber como formador da 

inteligência e a moralidade como formadora do sentimento, MACEDO achava que a 

educação das crianças deveria abarcar os dois na mesma medida, porque "o saber, 

mesmo que não crie moralidade e virtude em ninguém, como o exemplificam os grandes 

gênios, tem todavia, o dom de esclarecer e determinar o porquê da boa conduta, tanto 

individual como coletiva".70 Em sua perspectiva, a educação das crianças deveria 

abranger a inteligência — que desvenda a verdade; a vontade — que se concretiza na 

ação e o sentimento - que procura o bem. Esta educação deveria conter 

predominantemente a norma ética, para a integração do caráter. 

Na opinião deste conferencista, a criança nasce egoísta e com tendência à 

perversidade, por isto é necessário incutir-lhe bons hábitos, à medida em que vai 

desenvolvendo. Reporta-se à opinião de "filósofos" para justificar a necessidade de se 

formar, na criança, uma "segunda natureza". O autor não cita J. LOCKE, mas a sua 

opinião encontra guarida neste autor e nos seus princípios educacionais, particularmente 

no que se refere à formação do cidadão de hábitos virtuosos e necessários à nação. 

Ambos defendem o princípio de que a educação nos hábitos da virtude constitui a 

verdadeira riqueza, na medida em que 

...até com pouca instrução, mas com uma dose forte de moralidade, o homem; afastando-se do 
mal; constitui um baluarte contra o vício, contra o roubo; contra a crime, contra a falsificação e 
contra a mentira. Muito se enganam, pois, aqueles que julgam ser o progresso a expansão das 
riquezas materiais. Estas dão, sem dúvida, o luxo; o conforto e os prazeres sensuais, que 
corrompem as consciências; apagando-lhes o altruísmo. Por isso, uma nação que tenha milhões 
de moedas-ouro em seus cofres gastar-los-á insensivelmente e cairá na mais tremenda das 
misérias, senão tiver homens que conservem e zelem por todo esse dinheiro.71 
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A defesa da superioridade da educação sobre a instrução, da educação moral 

como fundamento da unidade e da riqueza da nação, além da formação do cidadão 

socialmente útil e virtuoso, encontra-se especialmente referenciada na obra de LOCKE72, 

para quem a superioridade da educação sobre a instrução deve-se, principalmente, ao 

fato de a primeira ter um caráter moral e seu objetivo ser o de formar cidadãos que 

tenham consciência de sua dignidade, providos de bons hábitos. 

Em seus fundamentos, esta perspectiva educacional afirma que as qualidades 

morais são mais importantes do que as intelectuais porque, além de manter o corpo forte 

e vigoroso, elas podem contribuir, ainda, para que as crianças aprendam a obedecer e a 

executar as ordens do espírito. 

É a educação e não a instrução que tem chance de promover a igualdade entre os 

homens; por isto, ela deve se servir sempre dos bons exemplos, evitando expor a criança 

às más influências do meio social. Da mesma forma que LOCKE, ROUSSEAU73 

defendeu a idéia de se postergar o máximo possível a exposição da criança à sociedade, 

fonte de todos os males e vícios. 

Frente à necessidade da educação moral das crianças, os autores das teses 

divergiram em relação ao seu princípio ou ponto de partida. Teriam as crianças uma 

natureza divina, pervertida, egoísta? Ou seriam elas seres moralmente amorfos? 

Os princípios e os procedimentos referentes à educação moral aparecem nas teses 

a partir destes diferentes pontos de vista. No entanto, no que se refere ao objetivo a ser 

alcançado, existe uma unidade de pensamento entre os conferencistas: todos desejam 

educar a criança para torná-la um homem livre, favorecendo a autonomia da consciência 

a partir da própria criança, isto é, procurando saber as suas próprias disponibilidades e, a 

partir deste princípio ativo, realizar a sua educação moral. 
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Com relação à natureza moral da criança, o princípio da natureza divina foi 

defendido por LOCKE, para o qual a criança nasce sem qualquer predisposição para o 

bem ou o mal e a sua constituição em um homem virtuoso dependerá da educação e 

formação de hábitos virtuosos. 

No seu discurso pedagógico, COMENTO74 também assumiu a perspectiva da 

bondade inerente à natureza humana, da finalidade divina do homem e da 

responsabilidade da educação para a formação dos bons pensamentos, bons desejos, boas 

inspirações e boas obras. Graças à educação moral "todos saberão para onde devem 

dirigir todos os atos e desejos da vida, por que caminhos devem andar e de que modo 

cada um deve ocupar o seu lugar. Além disso, todos se deleitarão; mesmo no meio dos 

trabalhos e fadigas, meditando nas palavras e nas obras de Deus; e evitarão o ócio, 

causa de pecados carnais e de delitos de sangue",75 

Essa natureza divina da criança foi o princípio que norteou o pensamento de 

vários educadores da pedagogia moderna, que podem ser considerados como referência 

para o discurso dos conferencistas. Entre educadores citados destacam-se principalmente 

PESTALOZZI, FRÖEBEL, HERBART e Maria MONTESSORI. 

Estes mestres reconhecem que a natureza divina da criança é mais importante e 

entendem que a finalidade da educação é o desenvolvimento do caráter moral, estando 

na criança a possibilidade de realizá-lo. Acreditam também que a criança tem, dentro de 

si, uma alma espontaneamente ativa, um elemento de divindade, o ser ou individualidade 

da criança e que esta se desenvolve sendo estimulada. Enquanto HERBART defendeu a 

necessidade de se modelar moralmente a criança, FRÖEBEL, PESTALOZZI e 

MONTESSORI defenderam a necessidade de apenas gerar o seu desenvolvimento em 

direção à perfeição moral. 
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Nesta perspectiva, a educação moral deveria se apoiar no princípio de que as 

crianças precisam ser colocadas em situação de descobrir de dentro para fora. Nunca se 

deve impor uma vida moral de fora para dentro, mas é preciso esperar que as crianças, 

pelas suas experiências de vida, sintam a necessidade da ordem e do bem. Para que 

suijam estas experiências é importante colocá-las sempre em um meio ambiente saudável 

e estimulante. A criança, ponto de partida da educação moral, deve ser educada tendo 

como princípio o fato de que "e/w todos os domínios de sua atividade; salvo no da 

ordem social, cujo princípio geral é a obediência à regra, a criança se acostumará a 

conduzir-se por si mesma, a ser livre e digno de sua liberdade. Respeitar sua 

individualidade, não é respeitar seus caprichos, mas contribuir para o desenvolvimento 

das boas tendências que possui" 76 

É neste sentido que algumas teses da primeira Conferência pensaram a criança e a 

sua educabilidade na virtude e no bem. DECHANDT77, preocupado com a construção da 

grandeza do Brasil, propôs a formação e o aperfeiçoamento do seu povo, começando 

pela educação do caráter da criança. Em seu ponto de vista, o caráter é a alma do 

indivíduo, a sua ordem moral. No caso brasileiro, o tamanho e a diversidade do país 

exigiam que se encaminhasse o aperfeiçoamento do caráter infantil em uma só direção. 

Para educar o caráter infantil, DECHANDT propôs que as crianças construíssem 

o seu ideal, a partir de exemplos que lhe induzissem o desejo para o bem, o grande e o 

útil. Entendia que a criança é um ser sincero e não manchada pela hereditariedade. Desta 

forma, ela pode formar o seu caráter pela imitação e pelo hábito. Tendo como referência 

o pensamento de LOCKE, o autor da tese afirmava que se deveria produzir na criança o 

sentimento do bem aliado à alegria, porque "o homem de bem, consciente de seus 

deveres e com tranqüilidade de consciência, é um homem feliz, um homem alegre, 

porque a alegria é a condição necessária à felicidade humana. Formemos na criança o 
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caráter alegre, porque a tristeza é moléstia da alma, e o homem triste é propenso aos 

atos maus"1* 

A educação do caráter passaria, também, pela formação do hábito, segunda 

natureza. Assim, a criança teria que ser educada, levando-se em conta a paciência e a 

perseverança. Deveria aprender a falar devagar, ser pontual, ter ordem, limpeza e asseio, 

pois "a criança cujo caráter foi bem formado será bom elemento na classe e na 

sociedade".79 

A natureza divina da criança também era um ponto de partida para a educação 

necessária à unidade da pátria brasileira, na tese defendida por ALBUQUERQUE: "há 

no interior de cada homem, um jardim maravilhoso, onde tudo, misteriosamente se 

reflete: o amor e o ódio, a gratidão e a ingratidão, o perdão e a vingança. [...] Somente 

neste terreno é que se pode fazer germinar e florir a semente do ideal moral".80 

Para este autor, era preciso definir que tipo de moral seria necessária para se 

garantir a paz universal e unir a criança à humanidade. Não seria a moral fundada na 

ciência, pois esta conduzia ao diletantismo, pessimismo e ceticismo moral: "o princípio 

em que se baseia a Moral não vai buscar nas enganadoras teorias científicas modernas o 

alimento necessário ao seu desenvolvimento, encontra-o no próprio homem, no mistério 

de sua origem, na sua razão de ser, no mistério da finalidade das coisas".81 

Isto significa que o princípio da moral não estaria na sociedade mas na própria 

criança, é apanágio da alma infantil. A criança só poderá cumprir os preceitos morais se 

tiver os seus olhos voltados para um ente superior. Assim, para ALBUQUERQUE, a 

moral que se ligasse à religião seria a única capaz de garantir a harmonia entre os 

homens. 

A relação entre a natureza divina da criança e a moral religiosa foi também 

apresentada por MELLO.82 Para ela, a Moral era a ciência das ciências e todos os seus 
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preceitos se resumiam nos Dez Mandamentos da Lei de Deus. Esta moral seria a base 

para a formação do caráter da criança. Para justificar o seu ponto de vista, baseava-se 

nas concepções de HERBART83, notadamente, quando ele afirma que a moral dirige, 

nobilita e santifica o caráter individual. Assim, de acordo com MELLO, "sendo as 

crianças de hoje o futuro esteio da Nação, sendo as crianças de hoje toda a nossa 

esperança de amanhã, devemos prepará-las física, intelectualmente e sobretudo 

moralmente, para que um dia, unidas, formem o mais sólido alicerce de um povo que se 

quer impor pelo desenvolvimento das ciências, letras, artes e bons sentimentos" u 

A adesão aos princípios da moral cristã, por parte deste grupo de conferencistas é 

indicativo de sua articulação com os intelectuais católicos. Por seu lado, a diversidade de 

pontos de vista com relação à moral da criança pode também ser apreendida pela 

presença de teses que defendiam a idéia de serem as crianças moralmente amorfas. Este 

pensamento respaldava-se nas reflexões que ROUSSEAU fez sobre a idéia de moral e da 

educação moral da criança. 

Na pedagogia de ROUSSEAU é preciso estudar a sociedade pelos homens e os 

homens pela sociedade, não se podendo separar política e moral.85 Esta pedagogia partia 

do princípio de que a criança é naturalmente boa, mas a sociedade a deprava e perverte. 

Da mesma forma entendia que a primeira fonte do conhecimento da criança não é Deus 

porque este princípio é estranho à infância e "toda criança que crê em Deus é portanto 

necessariamente idolatra, ou pelo menos antropomorfista".86 

Na proposta de educação de ROUSSEAU, dever-se-ia abolir do dicionário as 

palavras obedecer, mandar, dever, obrigação, porque elas não têm significado para a 

criança. Isto porque antes da idade da razão, que ROUSSEAU entende começar a partir 

dos 12 anos, as crianças não têm idéia dos seres morais. Neste período ou idade da 
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sensação, elas só percebem o mundo físico. Neste sentido, para entender o mundo moral, 

as sensações não são suficientes. A educação moral deve ser dada na idade certa. 

Segundo ROUSSEAU, na idade das sensações, as lições de moral não valem 

nada e não produzem efeito nas crianças, porque: "conhecer o bem e o mal, sentir as 

razões dos deveres do homem não é da alçada de uma criança".87 

Além do mais, para ROUSSEAU, as crianças não colocam moralidade em suas 

ações, por isto não podem fazer nada que seja moralmente mal. Neste sentido, é 

importante que a linguagem da razão passe antes pelo sentimento. Este sentimento, 

inerente à criança, pode ser visto como uma "força ativa", responsável pela capacidade 

que a criança tem de julgar e comparar o julgamento e, para julgar, é necessário antes 

sentir e este é o trabalho que cabe fazer junto à infância. A criança precisa ser ensinada a 

exercitar os sentidos do corpo, por isto a educação moral precisa passar pela educação 

dos sentidos e dos sentimentos. 

A possibilidade de uma educação moral sem o recurso à religião foi assumida 

também por BINET.88 Tendo como referência a pedagogia de ROUSSEAU, BINET 

acreditava que a educação moral da criança não deveria apelar à razão, numa idade em 

que não existe a razão. Esta educação consistiria em provocar ações úteis, hábitos e, por 

conseqüência, fazer funcionar principalmente a faculdade do julgamento. Para ele, a 

moralidade da criança não se constrói com idéias, ela não resulta de argumentos que lhe 

são apresentados, e quando lhes são apresentadas razões elas não servem senão para 

fortificar tendências morais já formadas. 

Segundo BINET, as tendências morais nas crianças seriam resultado de dois 

elementos: o primeiro é o respeito que elas têm por seus pais e professores, é o elemento 

da autoridade, a idéia da obrigação, necessária a todo sistema moral para que ele seja 
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eficaz; o segundo é o sentimento de altruísmo, de bondade, de caridade, de simpatia, de 

afeição que provem do próprio coração da criança. 

A idéia da criança moralmente amorfa mas possível de ser educada do ponto de 

vista moral, foi acrescida a idéia de que a criança, assim compreendida, pode ser 

persuadida a fazer o bem ou o mal. A possibilidade da persuasão baseia-se no princípio 

da sugestão defendido por GUY AU que afirma: "o estado da criança no momento em 

que ela vem ao mundo é mais ou menos comparável ao de um hipnotizado. Mesma 

ausência de idéias, mesma dominação de uma só idéia ou 'monoideísmo' passivo. De 

mais, todas as crianças são facilmente hipnotizáveis. Enfim, elas são particularmente 

abertas à sugestão e à auto-sugestão".89 

GUY AU entendia que tudo o que a criança poderia sentir seria uma sugestão 

transformada em hábito, esta sugestão poderia durar a vida inteira. A sugestão seria, 

assim, a introdução, na criança, de uma crença prática. A arte moral da sugestão poderia 

ser definida como "a arte de modificar o indivíduo, persuadindo-o que é ou pode ser 

alguém ou algo que ele não é".90 

Nesta perspectiva, toda educação moral deveria ter o objetivo de convencer a 

criança que ela é capaz de fazer o bem e incapaz de fazer o mal; de fazê-la sentir-se 

moralmente livre, professora de si mesma. Tornava-se essencial fazer a criança sentir 

confiança em si mesmo, ter fé em si, em seu próprio poder. O fundamental na educação 

moral era de criar, seja pela sugestão direta, seja pela repetição de ações, uma série de 

hábitos duráveis, capazes de fortificar os impulsos herdados ou mesmo substituí-los, 

dirigindo e fortificando a vontade da criança por meio da autoridade. 

Para GUYAU, a autoridade compunha-se de três elementos: a afeição e o 

respeito moral; o hábito de submissão e o medo. O elemento predominante deveria ser a 

afeição, recompensa que a criança deve merecer e receber graças à sua conduta, "sejas 
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bom e serás amado".91 O objetivo do exercício da autoridade na educação moral era 

fazer com que na criança se construa o homem, porque 

...existe uma profissão universal, a profissão de homem; um papel comum a todos, o papel de 
ser sociável: é preciso então fazer com que a idéia de sociedade e de sociabilidade seja, desde a 
infância, sugerida; transformada em algo vivo, de maneira que a criança se adapte a ela 
inteiramente; é preciso que o ideal da humanidade atual se coloque acima dos instintos 
hereditários e os modifique pouco a pouco.92 

Da mesma maneira, o uso da autoridade poderia ajudar a combater algumas 

tendências infantis, como a tendência para o enfado, o capricho e o mau humor. Seria 

bom acostumar a criança à alegria, a um bom humor sólido de alguém que não tem nada 

a reprovar a si mesmo e aos outros, pois: "A criança feliz é mais bela, mais amada e 

espontânea, mais aberta e mais sincera".93 

A preocupação com o equilíbrio entre as tendências inatas e a aquisição de 

hábitos94 por meio da educação estava presente em algumas teses que apresentaram 

propostas de educação. FREIRE95 admitiu a coexistência, na criança, de tendências 

inatas que constituem o "caráter psicológico", obra da natureza. 

Reportando-se à realidade brasileira, esta conferencista considerou problemático 

que o progresso do caráter, isto é, o progresso moral, estaria ficando aquém do 

progresso científico. A educação moral, realizada pela escola e pela família teria o 

objetivo de plantar as sementes que contém em germe o futuro da criança. Assim, 

"quanto lucraria a sociedade, se todos os que se destinam à educação de criaturas 

moralmente ainda amorfas soubessem compreender integralmente a beleza da seu 

cargo"96 

Se o ponto de partida de FREIRE era a natureza moralmente amorfa da criança 

que tem como referência a pedagogia de ROUSSEAU, sua proposta de educação moral 

impunha a religião como fundamental para a formação da criança, porque "As noções 
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isoladas do Bem, da Verdade, do Belo e da Perfeição acham-se, pela religião, 

admiravelmente sintetizadas na idéia de Deus"97 

Esta articulação com o pensamento rousseauniano é peculiar e expressa uma 

adequação ao próprio horizonte social da autora que sugeria ainda, ao propor a cultura 

moral com educação religiosa como melhor meio de nacionalizar a infancia, que as idéias 

educacionais fossem, prioritariamente, baseadas nos ensinamentos de FRÖEBEL e Maria 

MONTESSORI, ambos educadores católicos.98 

A educação moral das crianças tendo como base os sentimentos foi proposto por 

PIMENTA.99 Como ROUSSEAU, este conferencista concordava que a energia das 

ações morais da criança residia no sentimento. Só o sentimento seria capaz de lançar e 

fazer germinar as sementes do bem na criança, porque a razão não possui virtude. Assim, 

era importante analisar e descobrir essa fonte de energia moral que é o sentimento e 

educá-lo para a prática das virtudes fundamentais. 

Entendidas a partir desta perspectiva, todas as ações da criança passariam a ser 

morais na aparência e egoístas no fundo. Ela agiria a partir do temor do castigo e da 

esperança da recompensa. Por isto, os castigos deveriam ser abolidos, pois eles não 

regulam mas deprimem o caráter da criança. 

Com relação às propostas de educação moral, contidas nos discursos dos 

conferencistas, encontra-se a preocupação em apresentar a criança como criança, isto é, 

como ela mesma e como um ser em que existe a possibilidade de se tornar moralmente 

educada, a partir dele mesmo. Estes princípios, comum às teses, estão conjugados com a 

justificativa da necessidade da educação moral enquanto instituidora do caráter, como 

base da unidade nacional. A partir destas questões, várias teses apontaram meios de 

como realizar esta educação moral, tendo como referência autores como GUY AU, 
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BINET, COMENIO, HERBART, Maria MONTESSORI, ROUSSEAU, FERRIERE e 

esporadicamente DÜRKHEIM.100 

A necessidade da educação moral era, inclusive, um componente nas discussões 

que se travavam, durante as primeiras décadas do século, entre os intelectuais 

preocupados com a educação em vários países. De modo geral, eles acreditavam na 

impossibilidade da existência de uma moral sem uma educação moral. Na Europa, vários 

congressos de educação moral foram realizados neste período, com a participação de 

intelectuais e de pedagogos, o que demonstra a preocupação da sociedade européia por 

esta questão. 

Participando do III Congresso de Educação Moral, realizado em Genebra, em 

1921, Adolphe FERRIERE, expoente da Pedagogia Moderna, declarava-se crente que 

vivia uma "Nova Era", onde a educação, centrada na autonomia da criança, poderia 

contribuir para uma humanidade "mais eqüitativa, mais moral, mais pura".101 

Segundo FERRIERE, a educação moral das crianças seria necessária para a 

construção desta "Nova Era" devido a vários motivos. Em primeiro lugar ela seria 

responsável pelo fim do egoísmo que reinava na sociedade e poderia criar na criança um 

espírito de solidariedade e ajuda mútua. Para isto, FERRIERE sugeria a aplicação, pela 

escola, do self-governement ou governo por si mesmo e de si mesmo: 

O governo por si mesmo supõe a capacidade de bastar-se a si mesmo; de ter iniciativa própria, 
de ordenar e disciplinar sua vida até um fim geral; o governo de si mesmo é a esquisita virtude 
de dominar o impulso das paixões e as grandes exaltações perturbadoras do ânimo, e haver 
instaurado no coração o império do altruísmo e haver matado o egoísmo. Como na sociedade 
nem todos podem ser governantes, existe o governo de si mesmo nos governados, no ato de 
saber obedecer, em saber deixar-se governar pelo império da sabedoria e do direito.102 

Além do self-governement, ele também propunha desenvolver na criança o 

espírito de critica, a prática e a técnica da vida social — saber organizar-se em 
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associações, por exemplo, e a orientação profissional. A necessidade de uma educação 

moral com estas características justificava-se para combater a educação que a escola 

vinha realizando e que estimulava a obediência passiva. Esta educação havia conduzido 

os povos ao adestramento e eles não souberam insubordinar-se contra os maus 

governantes e chefes militares, não puderam resistir às seduções da má imprensa e não 

souberam tomar iniciativas que envolvessem medidas de solidariedade e cooperação 

possíveis, muitas vezes, de salvá-los da miséria e da fome. 

Aliás, a defesa do saneamento da imprensa brasileira foi indicado por ROSA103 

que, em sua tese, sugeria a necessidade de se combater a presença "de um inimigo, um 

monstro que destrói radical, tenaz e irremediavelmente toda a educação moral e cívica 

— o jornal torpe".104 

A questão da educação moral da criança tornou-se, assim, não só um problema 

da escola, mas um medida necessária, capaz de resolver os próprios problemas sociais, 

donde a sua importância e complexidade, mesmo porque "a educação hoje deve antes de 

tudo conservar e desenvolver, este produto da educação mesmo: a moralidade. E 

preciso, entre as crianças, acumular a força moral pelos bons hábitos".105 

Esta capacidade que a criança teria de "acumular a força moral" existe, segundo 

HERBART106, porque o espírito humano teria uma tendência à "maximização", isto é, se 

a consciência moral não existe na alma da criança, ela se desenvolveria à medida em que 

ela fosse estimulada a agir. Neste sentido, os meios que forem utilizados para a educação 

moral da criança não deveriam ensinar máximas, mas deixar que as crianças pudessem 

formular, elas mesmas, as regras de conduta, de acordo com hábitos virtuosos: 

A educação moral não consiste somente em sugerir idéias justas, grandes e humanitárias; ela 
não consiste somente em fazer nascer, por meio de palavras apropriadas, sentimentos louváveis. 
Nem as idéias nem os sentimentos são suficientes; é preciso ainda que a ação se realize. Um ser 
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bem educado moralmente é aquele que se comporta de maneira moral. Um ser franco não é 
aquele que acredita na franqueza, que a valoriza e aprecia da fundo do seu coração, é aquele que 
a pratica.107 

Frente aos graves problemas sociais que se vivia, ante as mudanças rápidas que a 

industrialização estava promovendo e, principalmente, devido à necessidade de se 

enfrentar a ameaça do materialismo e da subversão, era imprescindível, segundo estes 

educadores, procurar meios de elevar moralmente a criança e, junto com ela, a sociedade 

e a pátria. A hora era de "agir e não discursar".108 

MARTINS criticou, em sua tese, a falta de educação moral do povo, devido à 

ignorância e à influência do anarquismo. Propôs a ênfase na educação moral porque "Por 

toda parte percebe-se o espírito de insubordinação — na família — não se respeitam os 

pais, na sociedade não se respeitam as convenções, no Estado não se respeitam as 

leis".109 

Em lugar de justificar esta insubordinação a partir do contexto de crise que vivia, 

para MARTINS, o problema surgiu com a educação leiga, porque ela desenvolveu nas 

crianças o costume de tudo achar natural. Além do mais, alguns pretensos governos 

republicanos valorizaram a educação da cultura física e isto só contribuiu para estimular 

os prazeres dos sentidos, a aceitar tudo o que era escandaloso, a achar tudo natural. O 

importante era conjugar as necessidades do corpo com as necessidades da alma porque a 

derrocada moral seria também a derrocada do povo: 

Ginástica, dança e outros começam na idade escolar e continuam em voga com maior atenção 
na sociedade; e os esportes vão exigindo cada vez menos roupas, para que não sejam tolhidos os 
movimentos, e a moral leiga não acha mal em que banhem juntos todos os meninos, de todas as 
idades, nus, porque assim, sendo uma coisa natural e a curiosidade não ficando aguçada, a 
criança não vê com malícia [...] é criança começa não achando mal na nudez e acaba não 
achando mal em tudo quanto exige a sua natureza. Se não há mal na nudez, por que fazem os 
governos, os próprios governos sem crenças, vestir os índios.110 
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Para MARTINS, o problema era a inexistencia de um controle sobre a vida nas 

cidades, onde as crianças estavam sendo expostas a toda sorte de imoralidades: quadros, 

postais, vitrinas, manequins, enfim, tudo o que era exposto e estimulava a sensualidade 

das crianças: 

...vedamos aos menores o mau cinema, e continuam à mostra nas portas; nos frontais dos 
bondes, nos folhetos de propaganda, todos os títulos imorais, todas as cenas desonestas, todos os 
comentários repugnantes. Damos conselhos de moral aos nossos meninos, levantamo-lhes o 
espírito para o ideal, e as danças e as praias de banho ai estão a atrai-los para a matéria, 
acendendo-lhes os mais baixos instintos. E passam as crianças da infância para a idade viril 
com o caráter deslustrado e preparados para todas as perdições.111 

Ante esse avassalador quadro de perdição que descreve, seria, a seu ver, 

necessário que se tomassem providências contra os interesses provocadores da 

desmoralização geral. Urgia que à educação higiênica fosse acrescida a educação moral, 

inclusive com o controle dos divertimentos infantis, verdadeiras escolas de perdição, 

porque "Muitos caminhos levam a Roma, mas só um leva à prosperidade de um povo; o 

caminho da moral, o caminho da virtude".112 

Entre os conferencistas, havia um verdadeiro compromisso messiânico com a 

regeneração do povo brasileiro e com a unidade nacional. Tratava-se da unidade 

brasileira construída pela cultura moral acima de tudo, porque acreditavam que o dever 

cívico era decorrente da formação moral. Para eles, se os brasileiros não haviam ainda 

conseguido erigir a grandeza e a unidade da pátria devia-se, também, ao fato deles serem 

herdeiros de uma cultura onde mais se destacaram os conflitos entre as normas da 

moralidade e a finalidade dos atos humanos. Para Isabel LACOMBE, a história da 

colonização brasileira explica este fato. 

Contra o utilitarismo assanhado do colonizador português, que pretendia haurir daqui todas os 
proveitos e gozos e extorquir da terra e da gente toda a pujança, se não fora a austeridade 
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desassombrada dos padres da Companhia de Jesus, ricocheteava a altivez belicosa do indígena 
ludibriado. Mesquinho no braço para amanhar a terra, arrancou o colonizador, além do 
Atlântico, raça que melhor colaborasse no seu propósito. E veio o pobre negro roído de 
saudades, desempenhar papel preponderante na novel colônia.113 

Nesta análise, a formação pluriracial teria feito surgir um elemento novo, o 

brasileiro, mas causou problemas para a unidade nacional. Para corrigir esta situação a 

conferencista considerava necessário a intervenção moral na educação da criança: "É 

preciso que o gérmen da moralidade, que o amor à terra, que o sonho de comunhão 

nacional, que a prática sincera e perseverante de sua religião seja tudo instilado no 

coração inocente do pequenino brasileiro. Assim, quando a criança despertar para a 

vida, já trará nas veias da alma o influxo vivificador do patriotismo .vão".114 

A preocupação com a necessidade da educação moral das crianças fazia com que 

os conferencistas procurassem sugerir os meios de concretizá-la. Na construção do seu 

discurso, pode-se apreender múltiplas maneiras de dialogar com autores, cujos 

pressupostos são diferenciados, no que tange à origem e aos próprios meios de educação 

moral. De um lado, propostas baseadas na existência de uma natureza infantil divina, 

embora manchada pelo pecado original. De outro, aquelas que partiam de uma infância 

cuja natureza era definida parte pela hereditariedade e em parte pelo contato com a 

própria sociedade. No entanto, apoiando-se sobre determinada moral religiosa ou sobre 

determinada moral laica, a preocupação, em todas as teses, era com que esta educação 

fosse fornecida à criança e nelas se incorporasse para sempre. Desta forma estariam 

prevenindo a infância de ser maculada pelas misérias sociais. 

O diálogo com LOCKE e COMENIO115 foi referência para as primeiras 

propostas. Estes autores consideravam a natureza humana como inicialmente boa, 

corrompida posteriormente pelo pecado original e que a educação moral deveria servir 

para fazê-la retornar ao estágio inicial. 
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A virtude era, para LOCKE, a primeira e mais necessária qualidade que deveria 

ser dada à criança por meio da educação. O fundamento da virtude era "imprimir no 

espírito da criança uma noção verdadeira de Deus".116 Deus deveria ser apresentado à 

criança como um ser supremo, autor e criador de todas as coisas, que deve ser amado e 

respeitado. Depois que estabelecesse o fundamento da virtude a partir de uma noção 

exata da divindade era necessário ensinar a criança a dizer a verdade e nela estimular a 

bondade, por todos os meios imagináveis. Na pedagogia de LOCKE, a criança é dotada 

de uma natureza não necessariamente boa, mas que pode ser modificada, desenvolvida e 

reformada pelo hábito. 

Nesta perspectiva, o método para o ensino da moral para as crianças seria 

acompanhado do ensino da piedade, meio pelo qual a criança poderia se elevar acima das 

outras criaturas e melhor se aproximar de Deus. As crianças deveriam aprender 

ensinamentos de moral nas escolas, porque as escolas são "oficinas de homens". Esta 

pedagogia instituiu uma verdadeira arte de formar os costumes nas crianças, tendo como 

base a moral, composta pela implantação nas crianças de todas as virtudes, começando 

pelas fundamentais: prudência, justiça, fortaleza, temperança que devem ser observadas 

no comer, beber, dormir, trabalhar, divertir, na palavra e no silêncio. 

Era necessário aprender a adotar a máxima: "nada em excesso". Aprender a 

fortaleza, vencendo a si mesmo, refreando a impaciência, murmuração e ira, proceder de 

acordo com a razão e não a paixão porque as crianças não são ainda capazes de proceder 

assim deliberadamente e assim racionalmente, será de grande proveito que se lhes ensine 

a maneira de exercitar a fortaleza e de se dominarem a si mesmas, habituando-as a fazer 

a vontade dos outros que a própria.117 

Os outros elementos seriam o aprendizado da justiça, a sinceridade, a 

amabilidade, a franqueza, a perseverança; virtudes a serem praticadas porque a vida se 
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deve passar a conversar e a trabalhar; importa ensinar às crianças a não ter medo nem 

das faces humanas nem de nenhum trabalho honesto, a fim de que não se tornem ou 

morcegos ou misántropos, mandriões e pesos inúteis sobre a terra. A virtude cultiva-se 

com atos, e não com palavras.118 

É preciso, ainda, que as crianças aprendam a praticar as regras de conversação, a 

raciocinar todos os dias sobre todas as coisas, a trabalhar a sério ou com divertimento. 

As crianças precisam ser mantidas ocupadas pois "Assim como se aprende a fazer 

fazendo, assim também se aprende a trabalhar trabalhando".119 

Segundo COMENIO, as crianças devem aprender que não nasceram somente 

para si próprias, mas também para Deus e para o próximo, para a comunidade do gênero 

humano. Esta seria uma forma de melhorar as coisas privadas e públicas pois todos 

estariam cooperando nos interesses comuns e se ajudando mutuamente. O ensinamento 

da moral deveria começar cedo pois "é muito importante habituar bem as crianças, desde 

a mais tenra idade, pois se um odor consegue infiltrar-se num vaso novo, ai permanece 

durante muito tempo".120 

Se as virtudes se aprende praticando, isto é, se aprende obediência, obedecendo, 

veracidade dizendo a verdade, é importante que a criança tenha bons mestres que lhes 

propiciem bons exemplos, pois "as crianças são como macaquinhos impacientes por 

imitar tudo o que vêem, o bem como o mal, sem que precise mandar-lhe; por isso 

aprendem a imitar antes de aprender a conhecer. Se os professores forem realmente 

homens de eleição, admiráveis pelos seus costumes, teremos o meio maravilhoso de 

impelir fortemente os alunos para uma vida honesta".121 

Além dos exemplos, as crianças deveriam também aprender preceitos e regras de 

vida para saberem se preservar da inveja, dominarem a ira, afastarem-se de amores 

ilícitos, não se deixarem contaminar pelas más companhias. 
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Mas, para que a aprendizagem da virtude se concretize seria necessário, segundo 

LOCKE, que as crianças fossem ensinadas a se submeter à autoridade dos seus 

superiores. No entanto, a autoridade não deveria se fazer reconhecida, nem por meio de 

castigos - pois estes não contribuem para formar um homem prudente, bom e ingênuo 

nem por meio de recompensas - porque comprometem a virtude e ensinam o orgulho e a 

avareza. Em lugar do castigo e da recompensa, seria importante que se estimulasse na 

crianças o sentimento da honra e da reputação, fazendo-as sentirem-se estimadas e 

apreciadas. Elas deveriam aprender que "as coisas que são agradáveis pertencem e estão 

reservadas unicamente aos que possuem boa reputação".122 

Uma segunda perspectiva, construída a partir do pensamento de ROUSSEAU, 

entendia a criança como moralmente boa e que a educação moral deveria seguir a lei da 

própria natureza. Para ROUSSEAU, existiam alguns problemas, como a mentira 

cometida pela criança, que só acontecem porque o adulto submete a criança às leis da 

obediência, que não são naturais. 

A pedagogia de ROUSSEAU partia do suposto que a educação moral também 

deveria ser realizada por meio do exemplo. Esta pedagogia era contra as lições de moral 

que são dadas às crianças, principalmente quando acompanhadas de ameaças, elogios ou 

promessas porque, em lugar de ajudar as crianças, ensinam-lhes a ser dissimuladas para 

evitar o castigo e conseguir recompensas. 

A moral em seu principio laico encontra seu fundamento também na obra de 

DÜRKHEIM, para o qual os elementos constitutivos da moralidade e fundantes da 

educação infantil são: 

Primeiro, o espírito de disciplina: a moral é um sistema de regras que se impõem à consciência 
e é necessário habituar a criança a respeitar as regras. Depois, a adesão ao outro: a moral 
implica o laço social e é necessário cultivar a solidariedade na criança. Finalmente, a autonomia 
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da vontade. Como a regra se impõe ao indivíduo por meio da pressão social, ser autônomo não 
significa liberar-se desta pressão, mas compreender a sua necessidade e aceitá-la livremente.123 

O principal meio para realizar esta educação moral seria que a criança fosse 

submetida à autoridade do professor e às regras da escola. As sanções seriam necessárias 

para fazer com que as leis fossem respeitadas e para que as crianças se tomassem 

autônomas: 

uma vez que a criança tenha sentido, graças ao seu altruísmo espontâneo e à disciplina 
adquirida, a unidade e coerência das sociedades que se chamam família e escolas, lições 
apropriadas devem conduzi-la a descobrir a existência de grupos mais vastos aos quais deverá 
adaptar-se: a cidade, a nação, a humanidade. Por outro lado, a autonomia se adquire por meio 
de um ensino que faça a criança compreender a natureza da sociedade e o porquê das regras 

• 124 morais. 

As idéias de Dürkheim constituíram a base das experiências como a do self-

government ou governo por si mesmo, que foram difundidas por F.W. FOERSTER; 

principalmente em sua obra A escola e o caráter,125 Estas experiências contestaram a 

perspectiva unilateral da autoridade moral, isto é, que a criança deveriam ser totalmente 

submetidas à autoridade do adulto e também aquelas que deixam a criança entregue a si 

mesma. De acordo com esta última, se a criança fizesse uma ação má para si ou para os 

outros, ela deveria ser deixada livre e submetida às conseqüências naturais de sua ação. 

A perspectiva unilateral propunha que se produzisse na criança uma impressão 

desagradável e dolorosa toda vez que ela fizesse uma má ação para si ou para os outros, 

para que ela não a repetisse. Desta perspectiva, decorriam alguns procedimentos de 

educação moral, como as lições de moral, as conversações morais, sejam sob a forma de 

relatos, de comentários sobre grandes ou pequenos exemplos históricos ou literários; 

além destes havia o ensino da moral, incluído nas várias disciplinas escolares ou sob a 

forma de disciplina específica ministrada por professores idôneos e virtuosos. Autores 
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como FOERSTER e Julio PAYOT126 compartilhavam destas propostas. Estes autores 

foram amplamente nomeados nas teses dos conferencistas. 

Uma terceira perspectiva repousava sobre a idéia de que a educação moral não 

deveria ser imposta de fora, mas seu conteúdo deveria ser descoberto pela criança, 

mediante uma verdadeira investigação e uma atividade espontânea, o que significa uma 

oposição à mera receptividade. Trata-se da perspectiva da educação moral ativa na qual 

a criança é considerada como portadora da capacidade de realizar experiências morais, 

principalmente se orientadas pelo exemplo do professor. 

Neste caso, a educação moral não se constitui em matéria ensinável, uma 

disciplina especial. Além disto, a educação do caráter deveria ser uma experiência vivida 

e não seria necessário, para desenvolver hábitos e formar crianças livres e autônomas, 

recorrer a meios artificiais. 

Os procedimentos ativos da educação moral foram amplamente analisados e 

difundidos por FERRIERE. Suas idéias sobre os meios da educação moral da criança 

fundamentavam-se, especialmente, no pensamento de Roger COUSINET127. Ambos, 

FERRIERE e COUSINET, foram nomeados nas teses analisadas. Na esteira destes 

autores, a moral não poderia ser objeto de lições porque é ação e "no domínio da ação 

não é possível colocar-se no terreno da lógica e admitir que o cérebro da criança é uma 

tábula rasa; há que colocar-se no terreno da ação e reconhecer que a criança já tem uma 

moral no momento em que o professor começa a ocupar-se dela. Conhecer esta moral, 

basear-se nela e partir dela para aperfeiçoá-la é o caminho a seguir".128 

Nesse caso, o exemplo do professor passava a ser um precioso meio de educação 

moral da criança. Ele teria mais influência do que os próprios pais, mas precisava ser um 

professor absolutamente idôneo e confiável para as crianças. MENDES129, em sua tese, 

afirmava que, para melhorar a ensino da moral nas escolas era necessário selecionar o 
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professorado e escolher os mais abnegados sacerdotes e patriotas sinceros; não ter como 

critério de seleção a competência intelectual mas o caráter, pois 

...o objetivo do professor é ensinar a distinguir o bem do mal; fazer os seus alunos fugirem deste 
e praticarem aquele; criar hábitos de trabalho honestos, da prática das virtudes, de respeito 
mútuo e de altruísmo, mas com a condição fundamental de se erigir em exemplo vivo desses 
predicados, para que a sugestão dos seus atos lembrem a todo instante às crianças os 
ensinamentos que doutrinou. Todo o ensino da moral que não tiver por base este lema é inútil, 
podendo até ser pernicioso.130 

Neste sentido, as crianças devem aprender com o professor que a moralidade do 

homem reside no seu caráter e nos seus sentimentos. Este deve ser um exemplo de boa 

moralidade: ser pontual, ter hábitos de asseio, ordem, disciplina, urbanidade, caridade, 

para formar estes hábitos em seus alunos. Com o exemplo do professor, a criança deve 

aprender os deveres para consigo mesmo, a família, a Pátria e a sociedade, a bondade, a 

paciência, a tolerância, a caridade, a justiça, os bons costumes, as regras de conduta 

social. 

Esta tese é a mesma defendida por MACEDO131, que afirmou a importância da 

escola desenvolver a personalidade moral da criança e o seu caráter, tendo como 

referência a exemplo do professor. Para isto, o professor deveria aplicar a disciplina sem 

repressões ou castigos corporais. Professores são importantes porque são, acima de 

tudo, "os modestos obreiros do patrimônio moral da nossa pátria. Pelo seu trabalho, os 

brasileiros do futuro serão espíritos iluminados, aptos para a realização dos mais altos 

ideais que a mente humana possa conceber".132 

Entre os procedimentos "ativos" para a educação moral, difundidos pela 

pedagogia moderna, estavam a experiência do self-government, experiências que 

desenvolvem a caráter e a bondade das crianças; a educação cívica e social e o 

movimento da escotismo. Este último, bastante difundido nas teses da Primeira 
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Conferência, valorizava principalmente o princípio da atividade e da mutualidade, o 

apelo à honra para a formação do caráter e o equilíbrio entre a saúde física e moral. 

O grande sucesso do escotismo pode ser atribuído ao fato de que Baden 

POWELL, além do exemplo, apontava as relações entre as pessoas como constitutivas 

da verdadeira fonte da educação moral, o que agradou sobretudo aos educadores 

modernos, porque atendia aos princípios do respeito mútuo, da solidariedade e da 

cooperação. 

Neste sentido, três teses foram apresentadas durante a Primeira Conferência, 

defendendo e propondo a difusão do escotismo como fator de unidade nacional e do 

progresso do Brasil. 

A tese de LACOMBE133 & LACOMBE sugeria a criação de grupos de 

escotismo, pois seriam fundamentais para o desenvolvimento e a prática de virtudes 

civico-morais, além do que, poderiam contribuir para o desenvolvimento moral 

fundamentado na honra e na posse e consciência dos seus atos. Já OLIVEIRA, defendeu 

a escotismo como escola de educação completa, porque propõe o desenvolvimento 

moral pela prática da virtude. Sua maior vantagem seria o fato de formar homens que 

honrem sua família e glorifiquem sua pátria. O escoteirismo, qual anjo tutelar, afasta a 

mocidade de tudo o que é nocivo ao corpo e ao espírito sendo este seu intuito, combate 

a depravação de costumes, a efeminação, a falta de caráter, o uso de bebidas alcoólicas, 

de fumo, etc...134 

Para estes conferencistas, o escoteirismo seria uma forma excelente de garantir a 

unidade nacional pela unificação do caráter da criança. A educação dada às crianças 

brasileiras não estava contribuindo para esta unidade porque era predominantemente 

intelectual. A difusão do escoteirismo seria uma excelente forma de mudar esta situação. 

Esta era também a opinião de PEREIRA.135 Para ele, os ensinamentos morais contidos 
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no código do escoteiro seriam essenciais para a unificação moral das crianças brasileiras, 

contribuindo, assim, para a unidade nacional. Entre estes ensinamentos, estariam colocar 

a honra acima de tudo; aprender a obedecer e a compreender que a disciplina é uma 

necessidade de interesse geral e que isto não significa resignação passiva; aprender a ter 

iniciativa e ser empreendedora, sem prejudicar o próximo; aprender a ser responsável 

pelos seus atos. Além destas, destacava ainda a necessidade da criança desenvolver a 

capacidade de ser leal, cortês, generosa, valente, jovial, entusiasta, econômica, 

respeitador do bem alheio, preocupada com a sua dignidade e respeito a si mesma. 

O aprendizado da moral poderia ser realizado, também, pelas experiências que 

pressupunham métodos de colaboração no trabalho, como jogos ou divertimentos, bem 

como as que possibilitavam a educação das tendências instintivas. 

A preocupação com os divertimentos infantis que possibilitavam experiências 

enriquecedoras e moralmente sadias às crianças foi matéria da tese de AZEVEDO.136 Em 

sua opinião, a recreação seria fundamental para a formação cívica e moral da criança, por 

isto, deveriam ser proibidos livros e imagens perniciosas, particularmente as veiculadas 

pela moderna tecnologia do cinema, "abismo em que se afogam os bons costumes e a 

inimiga acerba da infância, que nela vê, revestidos de fausta sedução, os ignominiosos 

vícios humanos".137 

Assim, a fiscalização e vigilância sobre o cinema, teatro, literatura, pinacoteca, 

museus e todos os tipos de diversões destinadas à criança foram consideradas 

fundamentais para que a infância e o seu futuro fossem preservados. 

Na mesma tese, AZEVEDO faz referência à campanha saneadora do cinema 

infantil que vinha sendo desenvolvida pela Associação Brasileira de Educação, desde 

1926, e que contava com o apoio dos importadores de filmes sediados no Rio de Janeiro, 

entre eles: Marc Ferrez e Filhos, Fox Film Corporation, Universal Pictures, Paramount, 
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Cia Brasil. Cinematográfica, Metro Goldwin Mayer Ltda., First National, Matarazzo e 

U. F.A. 

A tese destacava, ainda; a necessidade de modernizar as bibliotecas infantis 

porque a literatura infantil havia passado por uma transformação radical após a 

divulgação das teorias de Freud: 

Das asas da fantasia viemos bater nas portas da realidade. Isto não quer dizer que devemos, de 
chofre, mostrar à criança a que a vida tem de triste na sua dura realidade, mas nem tampouco 
alcatifar unicamente de flores as pequenas pedras que há nas estradas a trilhar. Os contos de 
fada morreram com a aviação e os submarinos, e as quiméricas visões de Júlio Verne são hoje 
atestados de sua extraordinária concepção dos inventos modernos.138 

Além de sugerir visitas programadas a museus e pinacotecas, AZEVEDO 

propunha a realização e participação das crianças em festejos ao ar livre que, em sua 

opinião, seriam os divertimentos mais adequados à infância. Como exemplos cita as 

festas cívicas e comemorativas e as festas juninas, particularmente importantes para o 

"ressurgimento de nossas tradições". Na opinião da autora, o teatro era o divertimento 

que estaria servindo, com mais presteza, às altas qualidades da educação, e citou como 

exemplo a experiência realizada no Rio de Janeiro, quando, durante os festejos 

carnavalescos, conseguiram substituir danças como o charleston e o maxixe, por danças 

clássicas ou regionais em diversos vesperais infantis, inclusive com a participação de 

inúmeras crianças "desprotegidas da sorte", que obtiveram entradas gratuitas. 

A importância da fiscalização do teatro infantil também era defendida por 

SILVA139 que criticou o fato deste tipo de divertimento estivesse servindo, 

principalmente, para a perversão dos costumes porque fazia "tábula rasa" das 

convenções e preconceitos sociais, contribuindo para corromper a criança, a família e a 

sociedade que nela assenta. 
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A necessidade da escola primária realizar a iniciação literária nas crianças foi a 

tese de RUGAI.140 Esta necessidade se justificava porque a literatura, além de contribuir 

para a formação da alma do povo, ensinava a criança a olhar, ver, observar, compreender 

tudo que a rodeava, enfim, proporcionava uma verdadeira experiência e contato das 

crianças com a alma das coisas. Assim, os temas literários deveriam ser aqueles onde 

"palpitem a ternura de um afeto, a beleza de um sacrifício, o prêmio da trabalho, a 

sublimidade de um martírio, onde fulgure a luz da verdade, onde cante, chore, sorria a 

uma alegria, uma saudade, uma esperança onde resplandeça, na plenitude do seu fulgor, 

a virtude - luz da alma".141 

A literatura, segundo RUGAI, era importante para a educação moral porque 

permitiria desenvolver os sentimentos e valores latentes no espírito infantil, porque 

instruía o espírito, alimentava o coração e formava o caráter. Isto tornava a seleção da 

literatura infantil importante porque "tudo o que é destinado à infancia deve encerrar um 

tesouro de estímulos, de perfeição moral, intelectual e afetiva, o bastante para burilar 

caracteres, empolgar corações e almas e disciplinar vontades. Portanto, a literatura é um 

auxiliar preciosíssimo da moralidade de um indivíduo.142 

O controle das tendências instintivas da criança também era um procedimento 

considerado adequado para uma boa educação moral. A tese de MORAES143, criticava a 

educação moral clássica, que orientava o conhecimento da criança baseada no estudo e 

educabilidade de sua alma. 

Em sua opinião, a educação da criança deveria levar em conta os conflitos entre 

o inconsciente e o mundo real, isto é, os conflitos com os preceitos da moral e da lógica. 

Só desta forma, sugeria MORAES, a educação poderia contribuir para o progresso da 

civilização e da cultura. Para realizar uma boa educação moral com base na educação 

dos instintos, deveriam ser levados em conta a questão sexual, os sonhos e a simbologia. 
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Articulando uma leitura muito particular das idéias de Freud e da pedagogia 

roussemana, MORAES144 entendia que não se deveria proibir ou desviar as crianças das 

atividades sexuais. Além disto, não se deveria mentir ou adiar as respostas sobre 

questões sexuais desde que as crianças manifestassem sua curiosidade sobre o assunto. 

Quanto aos sonhos, o conhecimento de como eles se manifestam nas crianças, 

poderia levar a orientações importantes a respeito dos desejos, inclinações, vocações e 

do seu caráter, para uma melhor aplicação dos métodos do ensino da moral. Finalmente, 

o conhecimento dos símbolos poderia ajudar na análise do espírito infantil. Neste sentido, 

MORAES defendeu a importância de se evitar dar às crianças "contos de fadas, lendas, 

mitos, tudo aquilo que possa despertar as fontes hereditárias dos instintos sexuais. Por 

que, de fato, despertar a fera que dorme?"145 

Era importante, para MORAES, que os impulsos inconscientes fossem orientados 

e dirigidos para fins morais. A isto ele chamava de sublimação, "uma energia mental que 

deve ser desviada de certos interesses primitivos, associáveis e indesejáveis, de impulsos 

sexuais interditas, para ser concentrada sobre interesses não sexuais e socialmente 

aceitáveis e satisfatórios".146 Enquanto fonte e energia do pensamento infantil o autor 

considerava a sublimação a mais poderosa e eficaz. 

A educação moral por meio de procedimentos ativos não aceitava a idéia da 

utilização de sanções expiatórias nas crianças, porque partia do pressuposto de que a 

disciplina e o sentimento da responsabilidade poderiam se desenvolver sem castigo 

expiatório algum. Além disto, apontava a necessidade de se eliminar toda a recompensa 

pois, tanto o castigo como a recompensa eram sinais de heteronomia moral e o esforço 

autônomo rechaça tais procedimentos. Da mesma forma, a recompensa estimularia a 

emulação e não a solidariedade entre as crianças. 
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A tese de PRADO147 apresentava uma critica veemente contra o castigo como 

punição, o medo e o prêmio como recompensa, porque "No futuro não existirão mais 

prêmios; a criança deverá ser aplicada e ter boa conduta por dever".148 

Segundo PRADO, a noção de dever deveria ser incutida na criança porque ela 

formaria o caráter e o cumprimento do dever levaria à perfeição moral. A moral deveria 

ser ensinada por meio do desenvolvimento do amor à Pátria e de lições de civismo, e a 

criança deveria aprender com o exemplo dos grandes vultos. Também poderia ser feito 

pelo ensino de todas as religiões que ensinam o bem, a perfeição e a bondade como 

virtudes "que nos conduzirão ao selo do Criador" pois, se a alma é um reflexo de Deus, 

o desenvolvimento do patriotismo na criança "é o meio mais belo para desenvolver a sua 

natureza espiritual".149 

Preocupado com a educação moral das crianças, PIMENTA150 fundamentou-se 

em ROUSSEAU e concordou que a energia das ações morais residia no sentimento. As 

opiniões contidas em sua tese defendiam que só o sentimento seria capaz de lançar as 

sementes do bem, porque a razão não tem virtude. Assim, era preciso analisar e 

descobrir essa fonte de energia moral que é o sentimento e educá-lo para a prática das 

virtudes fundamentais. Tomando a criança como referência para a educação moral, 

argumentava que ela age a partir do temor do castigo e da esperança da recompensa. 

Neste sentido, posicionou-se a favor da abolição dos castigos, pois eles não regeneram 

mas deprimem o caráter da criança. A recompensa deve ser usada, porque ela é essencial 

na formação do caráter. Mas ela deve ser usada de acordo com a sua natureza. Segundo 

PIMENTA, existem dois grupos de recompensas: as materiais e as imateriais. As 

materiais — dinheiro, objetos, honoríficas — atingem os sentidos e acordam o 

sentimento. Elas poderiam provocar interesses egoísticos inferiores e subalternos; não 

despertariam o sentimento puro e teriam influência maléfica sobre as crianças. 
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A tese de PIMENTA defendia a recompensa imaterial porque era domínio 

exclusivo da consciência e sua expressão mais elevada, correspondendo à satisfação 

íntima do dever cumprido. Esta recompensa do prazer íntimo satisfeito provocaria 

maiores audácias e geraria maiores energias, seria mais educativa e, portanto, poderia ser 

chamada de recompensa moral. 

Para que as recompensas morais criassem bons hábitos nas crianças, PIMENTA 

dava quatro sugestões: 

(1) Suprimir todas as ações sobre a sensibilidade física, quer sejam castigos corporais, quer 
sejam recompensas materiais; (2) procurar agir sempre sobre a sensibilidade moral, quer por 
demonstrações de respeito e admiração dos mestres e dos colegas em homenagens, sem prêmio 
material de qualquer natureza, mesmo honorífica, quer despertando o prazer intimo do 
cumprimento do dever pelo raciocínio, a persuasão e o exemplo; (3) render sempre mais 
homenagem aos que revelam virtudes morais, aos que procedem bem, do que aos que revelam 
maior aproveitamento no estudo, demonstrando; assim, que a virtude, vale mais do que a 
instrução, a dignidade vale mais do que o saber; (4) estimular o quanto possível o espírito de 
fraternidade, cooperação e solidariedade, suprimindo tudo o que possa hipertrofiar o sentimento 
personalista, como as hierarquias, os diferentes graus das notas da aula ou de exame, etc, 
fazendo não um escolar competir com outro, senão criando competições entre escolas, de sorte 
que todos se esforcem para o engrandecimento e elevação da coletividade de que faz parte.151 

Ao apresentarem propostas de educação moral para a infância brasileira, os 

conferencistas da Primeira Conferência Nacional de Educação deram claro sentido ao 

objeto do seu discurso — o de construir a infãncia-cidadã brasileira. Esta palavra de 

ordem ou "palavra-slogan" apesar de subentendida, tornou-se explícita a partir de dois 

elementos: o seu conteúdo e sua existência enquanto virtualidade, isto é, enquanto 

possibilidade de realização futura. 

Do ponto de vista do conteúdo, o objeto do discurso, isto é, a infância brasileira, 

foi tomando consistência, à medida em que, tese por tese, foram se delineando as suas 

qualidades morais: uma infância virtuosa moralmente sadia, disciplinada, obediente e 

boa. Ao mesmo tempo, uma infância autônoma, ativa, capaz de governar a si própria, de 

vir a ser o cidadão do futuro, o cidadão necessário à uma nação moderna. 
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A possibilidade do futuro estava contida no projeto da educação moral da 

infancia. Educada a partir dos verdadeiros, embora divergentes preceitos morais, a 

criança poderia tornar-se o homem capaz de unificar o Brasil e contribuir para o 

progresso da pátria, eliminando as desigualdades sociais dentro de um espírito solidário 

da fortaleza, do caráter e da harmonia. Um cidadão assim poderia construir a nação, com 

um trabalho honesto e dentro dos princípios da honradez. E esta infancia que se deveria 

construir, é este trabalhador que se queria. 

4.3. CRIANÇA ATIVA, CRIANÇA LABORIOSA: 

O TEMA DO TRABALHO 

A partir do horizonte social dos conferencistas, bem como do reconhecimento 

que eles possuíam da especificidade da infância, foi recortada, nas teses, a compreensão 

da construção da infância pelo trabalho. 

O discurso da pedagogia moderna via a criança como um organismo ativo e, 

neste caso, a obrigatoriedade da aquisição de um oficio passou a ser algo inerente à 

própria natureza da criança. Esta perspectiva já era defendida por LOCKE152, para quem 

se tornava necessário que a criança aprendesse pelo menos um oficio. Ele considerava os 

trabalhos manuais importantes quando, para serem aprendidos, exigiam o trabalho do 

corpo. Desta forma, poderiam aumentar a habilidade da criança, além de fortificar a sua 

saúde. Assim, a aprendizagem de ofícios como horticultura e agricultura, além de 

utilidade prática, poderia servir para descanso saudável àqueles que estudavam ou para 

os homens de negócios: "o recreio consiste, não em permanecer sem fazer nada, senão 

em aliviar com a variedade do exercício o órgão fatigado".153 O que guiaria a seleção dos 
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ofícios para a criança deveria ser a sua idade e as suas inclinações para este ou aquele 

oficio. 

Além de ser considerado algo inerente à natureza da criança, o princípio ativo do 

trabalho era também considerado o elemento fundante da sua vida em sociedade. Esta 

era uma das principais preocupações de ROUSSEAU, quando ele apoiou a idéia da 

criança aprender um ofício, não porque ela seria forçada a trabalhar para viver, mas 

trabalhar por prazer. Tratava-se de aprender um ofício ou arte, principalmente mecânica, 

"em que as mãos trabalham mais que a cabeça, e que não leva à fortuna, mas graças à 

qual podereis dispensar essa fortuna".154 

ROUSSEAU discordava de LOCKE quanto à importância do ofício. Para ele, 

além de honesto, o ofício teria de ser útil e exercido com boa qualidade de alma; deveria 

também ser escolhido de acordo com as tendências das crianças, porque: "Fazendo 

passar em revista, diante de uma criança, as produções da natureza e da arte, irritando 

sua curiosidade, seguindo-a aonde ela a leva, tem-se a vantagem de estudar seus 

gostos, suas inclinações, suas tendências e de ver acender-se a primeira fagulha de seu 

gênio, se é que tem algum bem marcado",155 

Para ROUSSEAU, os principais ofícios seriam aqueles que colocariam a criança 

mais próxima da natureza, como a agricultura e a marcenaria, ou outros escolhidos de 

acordo com as suas tendências. O objetivo principal da aprendizagem de um ofício não 

era a utilidade imediata ou interesses econômicos, mas atender à necessidade da própria 

criança, pois "infelizmente não podemos passar a vida à banca de trabalho. Não somos 

aprendizes de operário, somos aprendizes de homem".156 

A construção da criança que viveria em uma sociedade urbana industrial, teria 

que atender às suas necessidades e deveria ser aberta a todos aos seus talentos. A criança 

não deveria ser educada para uma profissão ou classe social, mas aberta a todas as 
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possibilidades que lhe eram inatas. Tratava-se de uma forma específica de construção da 

infância "na perspectiva da racionalidade burguesa".157 

O ensino de um oficio ou o ensino de trabalhos manuais tornou-se, assim, no 

discurso da pedagogia moderna, uma necessidade intrínseca à própria criança, como foi 

justificado por FERRIERE.158 Para este representante da pedagogia moderna, o ensino 

de trabalho manual era necessário para o progresso corporal, psicológico, moral e social 

da criança. 

Do ponto de vista do progresso social era importante, porque a criança teria 

necessidade de mover seus músculos, aumentar a sua força e dar uma destinação natural 

às suas energias musculares. No que se refere ao progresso psicológico, o trabalho 

manual desenvolveria os conhecimentos de ordem física, de ordem industrial elementar e 

das ferramentas. Produziria também o progresso nas faculdades intelectuais, por meio do 

desenvolvimento da observação, da associação mental, da imaginação e da reflexão, 

contribuindo para inculcar na criança o método científico. Além disso, contribuiria 

também para o progresso das faculdades psicológicas em geral, desenvolvendo a 

facilidade de adaptação e o senso estético. 

Quanto ao progresso moral e social, os trabalhos manuais contribuiriam para 

incentivar a sinceridade, a emulação saudável, a estima, o altruísmo e o senso de 

solidariedade, que agiriam na conformação do caráter da criança. Assim, a aprendizagem 

dos trabalhos manuais não deveria ter outro objetivo senão o da formação do caráter e a 

educação do espírito da criança. 

Na perspectiva da pedagogia moderna, nas escolas, o trabalho manual deveria 

constar do aprendizado no uso das principais ferramentas, do ferro e da madeira. Ele 

deveria ser introduzido na educação geral, para desenvolver na criança "as suas 
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faculdades intelectuais, estéticas e físicas; seu conhecimento real das coisas e sua 

destreza".159 

O ensino dos trabalhos manuais deveria começar pelo jogo, porque este seria o 

primeiro trabalho das crianças e permitiria desenvolver o seu caráter, dentro do senso da 

perseverança e da energia ativa. O jogo e o trabalho manual são meios que atuariam 

sobre a função intelectual da criança porque estão baseados no princípio da atividade 

espontânea infantil que se manifesta na necessidade de movimento. Assim, 

os jogos são a livre manifestação da tendência da criança para a atividade que não mira a 
nenhum fím prático, mas ao simples exercício, e por isso se servem de ficções e de 
extravagâncias que satisfazem uma exigência imperiosa daquela idade toda dominada pela 
fantasia construtiva; o trabalho pelo contrário, é a manifestação da atividade que visa a atingir 
um intento real. Ambos são meios muito importantes para a educação moral, porque também 
desenvolvem poderosamente o sentimento de amor e de solidariedade social.160 

Nesta concepção pedagógica, o ensino de trabalhos manuais para as crianças, na 

medida em que tinha o objetivo de atingir uma finalidade real, poderia contribuir para 

canalizar a atividade infantil, de forma harmônica, para as necessidades sociais. 

Desta forma, 

educar a mão não tem só importância técnica e pedagógica, mas também importância social, 
porque faz compreender a dignidade e o valor do trabalho manual, e destrói os preconceitos que 
as chamadas classes cultas têm, desde a Antigüidade, contra os trabalhadores. Por isso, essa 
matéria deveria ser obrigatória especialmente nas escolas onde afluem os filhos das classes 
médias e superiores, que se preparam para as profissões liberais, porque assim eles exercitariam 
e desenvolveriam os músculos, compreenderiam as dificuldades e as canseiras da vida do povo e 
amariam e respeitariam as classes laboriosas. Além disso; o trabalho implica o uso de materiais 
e de instrumentos, que são o produto da cooperação social, e é feito juntamente com os outros e 
com o seu auxilio, sendo, por isso, um meio poderoso para levar a reconhecer a solidariedade 
social e para produzir as tendências altruístas em cada um dos indivíduos, os quais devem 
cooperar harmoniosamente para um fim comum.161 

Para CESCA, o ensino de trabalhos manuais para as crianças burguesas 

contribuiria para a harmonia e solidariedade social. Preocupado com a educação das 

crianças das cidades brasileiras, ALENCAR162, em sua tese, buscou referência nas idéias 
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deste autor para propor um ensino teórico e prático a estas crianças. Um ensino que 

pudesse contribuir para que as crianças da cidade conhecessem a importância do trabalho 

ligado às atividades práticas da indústria pastoril e agrícola e que lhes despertasse o 

sentimento de solidariedade com relação à situação do trabalhador rural: 

...aos alunos da cidade, aos que conhecem os cereais apenas pelas gravuras e suas presenças 
culinárias, devia ser subministrada instrução teórica e prática; com o fim de instrui-los na forma 
por que se obtém tais produtos, de lhes mostrar o trabalho que dá a roça ao homem do campo, o 
penoso trabalho da enfiada; desde a exaustiva broca; passando pela coivara ao abrir das covas, à 
plantação, à primeira limpa até a colheita; às influências da seca, suas conseqüências; [...] o 
quanto sofre o agricultor pobre; asfixiado pela grande proprietário, a miserável situação do 
trabalhador de eito, do desgraçado morador, eternamente escravo apesar de viver protegido por 
leis de um país liberal!163 

Este seria o ensino ideal para as crianças da cidade e que contribuiria para que 

elas se tornassem solidárias para com o homem do campo, para torná-las indivíduos 

conscientes dos seus deveres morais que "cultivariam o campo introduzindo processos 

modernos, dotariam o trabalhador de conhecimentos úteis, de higiene, instrução, morada 

sadia. E uma nova pátria se desdobraria diante de todas, sob outros auspícios que não 

estes do atraso, ignorância, miséria, pessimismo..."164 

Ao dialogar com a perspectiva da educação da criança, pelo ensino dos trabalhos 

manuais, defendida pela pedagogia moderna, GUIMARAES165 propôs, em sua tese, a 

necessidade de que este tivesse, além dos objetivos pedagógicos, também objetivos 

econômicos ou profissionais. Ele também admitia a tendência inata da criança para o 

trabalho manual porque a necessidade de o homem manusear é, por assim dizer, inata, e 

só a vaidade e a ignorância o levaram, em dado momento histórico, ao repúdio dessa sua 

mais eminente fonte de força e virtude. 

Graças ao aprendizado dos trabalhos manuais, todas as crianças seriam iguais, 

conscientes de sua pátria e bem preparadas para transformá-la, desenvolvê-la. Aprender 
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a trabalhar era um imperativo da natureza infantil. Mas, além da tendência inata para a 

atividade manual, havia a necessidade do momento histórico de crise e revoluções, que 

requisitava o ensino de trabalhos manuais para as crianças. Tratava-se de uma época de 

insegurança e, quando isto ocorria, era necessário preparar as crianças para enfrentarem 

a sociedade. Esta situação de crise teria que ser enfrentada, porque ela não era novidade. 

Para justificar a sua proposta, GUIMARAES citou ROUSSEAU: 

Vós confiais na ordem da sociedade sem sonhar que essa ordem está sujeita às revoluções 
inevitáveis, e que é impossível de prever ou de prevenir quem pode olhar vossas crianças. Os 
grandes tornam-se pequenos, os ricos tornam-se pobres, os monarcas tornam-se súditos. 
Aproximamo-nos do estado de crise e do século das revoluções. 
O que vós podeis responder ao que vos demandará então? De todas as condições, a mais 
independente da fortuna dos homens é a de artífice. O artífice não depende senão do trabalho, 
ele, é livre...166 

Para ROUSSEAU, o momento de crise e revoluções era o momento em que 

vivia, da luta da burguesia francesa contra o poder absolutista dos reis. Ele próprio, em 

nota de esclarecimento no seu texto, afirmou: "Considero impossível que as grandes 

monarquias da Europa ainda possam durar muito tempo; todas brilharam e todo estado 

que brilha se acha no seu declínio. Tenho razões mais particulares do que é esta máxima, 

mas não é o momento de enunciá-la e são mais que claras".167 

GUIMARAES falava, a partir do contexto brasileiro da segunda década do 

século, quando se vivia a crise da República brasileira paralelamente à ameaça das classes 

perigosas e da revolução social. Época de insegurança, de mudanças rápidas, 

provocadas, principalmente, pelo processo industrializante. 

Neste contexto, a instituição da criança cidadã passava, necessariamente, pelo 

seu preparo para o enfrentamento desta crise, donde a importância do aprendizado do 

trabalho manual. 
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No entanto, as contradições da modernidade brasileira, dividida entre a 

industrialização e o agrarismo, evidenciavam-se no discurso pedagógico. Assim, o ensino 

de trabalhos manuais não poderia ser unilateral, isto é, igual para as crianças da cidade e 

do campo. Todas as crianças, apesar de terem a mesma natureza, eram determinadas 

também pelas influências da meio em que viviam. 

A determinação do meio na constituição da infância foi incorporada pelos 

conferencistas principalmente pela leitura de PIFFAULT.168 Para este autor, o meio 

produziria a criança, lhe daria hábitos particulares de pensar, agir, sentir. Além disso, os 

pais, irmãos, amigos, vizinhos e até a massa anônima das cidades contribuiria, também, 

para a sua formação mental. A língua, o andar, a vestimenta, os gostos, o tom, o humor, 

até os pensamentos refletiriam em alguma medida, o meio. 

Ao dialogar com a perspectiva da infância do seu tempo, os conferencistas o 

fizeram tendo como referência a sociedade brasileira e suas contradições. Neste caso, era 

necessário buscar soluções educacionais que atendessem às reivindicações de uma 

sociedade que se urbanizava mas que, ao mesmo tempo, tinha profundas raízes e 

dependência econômica do rural. 

Em sua tese, ALENCAR169 explicitou a importância de se pensar de forma 

diferenciada, a criança do campo e da cidade, bem como a sua educação. Para ele, a 

ausência de propostas pedagógicas que organizassem o ensino no interior do país era a 

causa da emigração da população rural para as cidades e da formação de indivíduos 

inimigos do trabalho do campo. Assim, era preciso renovar a educação que vinha sendo 

dada às crianças do meio rural, bem como às da cidade. A forma pela qual ela estava 

sendo feita no meio urbano, estaria formando crianças preparadas para as conquistas 

intelectuais, sem preocupação em vencer pelo seu próprio esforço: "Se as profissões 

liberais lhe forem inacessíveis, então sonhará com a doce malandria de sinecurista, 
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ingressando na burocracia pelas descaradas ogivas da afilhadismo providencial. E não 

mais se preocupará com o vencer pelo trabalha, pelo esforço, pela competência, pela 

conquista. Mais um que se nulifica. Braços perdidos. E este geralmente o resultado do 

ensino subministrado à população infantil da cidade"170 

A solução proposta por ALENCAR era criar escolas aparelhadas para a instrução 

profissional, aplicadas ao meio, organizadas a partir dos preceitos da pedagogia científica 

moderna. Assim, as crianças do campo seriam preparadas para o trabalho, sendo 

educadas desde a pré-escola a partir dos ensinamentos da pedagogia montessoriana.171 

Maria MONTES SORI, como outros representantes da pedagogia moderna, via 

na criança, não um período do qual se deve sair, mas um momento no desenvolvimento 

do ser humano que tem sentido nele próprio. Na sua visão, não são as condições 

ambientais que favorecem ou não o desenvolvimento da criança, mas a liberdade que ela 

terá de dar vazão às suas próprias potencialidades, como justifica: "a criança não cresce 

porque se nutre, porque respira ou porque se encontra em condições térmicas e 

barométricas favoráveis: cresce porque a vida potencial nela se desenvolve, em 

expressões ativas, porque o germe fecundo, que lhe deu a vida, desenvolve-se segundo 

um destino biológico fixado pela hereditariedade" 112 

O importante, para MONTESSORI, é dar liberdade para que a criança se 

manifeste espontaneamente, é disciplinar a criança para que ela exerça sua atividade, para 

que ela trabalhe, para que ela pratique o bem e não para a imobilidade, a passividade ou a 

obediência cega. Neste sentido, seria necessário colocar sempre a criança em situações 

adequadas, para que sua atividade se coordene pelos interesses naturais. 

No entanto, para ALENCAR, a proposta montessoriana seria apenas uma base 

para se criar um sistema dirigido às crianças do campo no Brasil. Isto porque, "para os 

pais roceiros seria impossível, dentro de qualquer tempo imaginado pelo mais ameno 
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otimista, conquistar-lhes a confiança sobre a eficiência, a utilidade do método 

MONTESSORI".173 A adaptação dos princípios montessorianos à construção da infância 

rural brasileira seria feita no sentido de garantir condições para que a criança do campo 

desenvolvesse as suas potencialidades. Na visão de ALENCAR, as crianças do meio 

rural teriam potencialidades próprias e caberia à educação estimular o meu 

desenvolvimento. 

Por isto, a proposta de educação das crianças do campo, feita por ALENCAR 

dividia-se no ensino de generalidades e no ensino profissional. O ensino de generalidades 

seria preparatório ao profissional, onde a criança aprenderia as lições de coisas, o ensino 

da língua adaptado às necessidades do homem do trabalho, a aritmética comercial 

aplicável à vida real, a história do Brasil com características sociológicas que ajudassem 

o homem a auxiliar o homem, a geografia do meio e os preceitos de higiene domésticas, 

todos "exemplificados com fatos concretos, de forma que o homem rural creia porque 

viu".174 Assim, o ensino profissional seria o mais importante para as crianças rurais, 

porque dele "sairá o homem, o trabalhador, que não veja na mão calejada um labéu 

infamante, que tenha a consciência do fator produto, do poder que tem o homem de 

intervir em os domínios da natureza e, com sua arte, com sua ciência, modificá-la, 

corrigi-la em seu prol, em prol de sua Pátria".175 

Em outra tese, sem negar a necessidade da modernização industrial, MORAES 

defendia a idéia de que o futuro do Brasil estaria no desenvolvimento da indústria, mas 

da indústria agrícola. Para que isto se consubstanciasse seria imprescindível preparar as 

crianças do meio rural para compreendê-las e senti-las. Para ele, um erro do Brasil estava 

no fato de que a maior parte da população rural não possuía conhecimento que a riqueza 

da Nação exigia e o trabalho do campo não era considerado "uma ocupação honesta e 

nobre".176 
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A solução, para MORAES, seria instituir uma proposta de educação popular, 

com escolas onde se ensinasse as crianças a explorar os campos, a adubar a terra, a 

descobrir as águas, a criar o gado, ave, abelha, a fazer queijo e manteiga, a extrair, 

preparar, armazenar e vender o que a natureza dá ao trabalhador humilde mas 

incansável".177 

Ao contrário de ALENCAR que propunha uma fase onde a criança primeiro 

aprenderia generalidades e depois a formação profissional, MORAES entendia que a 

criança deveria aprender, desde cedo, a tradição agrícola e o prestígio do trabalho da 

roça, da profissão agrícola, para que ela aprendesse a amar a vida campestre e a praticar 

as nobres tarefas de valorização do solo. A moda de ROUSSEAU, entendia que a 

criança em pleno ar, em plena natureza, em plena vida, iria aprendendo a plantar 

plantando, a criar criando, a vender vendendo. 

Neste sentido, o professor deveria combater, de forma sistemática, qualquer 

tendência que a criança tivesse ao urbanismo. Ele deveria mostrar à criança que a 

agricultura nos rodeia por toda a parte e que "a indústria agrícola é a principal fonte de 

riqueza do país, que a terra é a galinha de ovos de ouro, que os trabalhos rurais, 

calejando a mão, santificam a alma".178 

Segundo MORAES, esta aprendizagem poderia começar com o desenvolvimento 

de hortas e jardinagem escolar que, apesar de não representarem um estudo sistemático 

de agricultura, serviriam para despertar nas crianças o interesse pelo trabalho da 

natureza. Este ensino seria feito de forma a levar a criança a "se afastar dos livros e ir 

buscar no trabalho diário da classe, na curiosidade inata da criança em tudo querer saber, 

as bases para o ensino do preparo da terra, da escolha da semente, irrigação, poda, 

enxertia, etc.".179 
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A construção da infância pela via de uma educação diferenciada no meio rural e 

urbano também foi vista como solução por LOURENÇO FILHO, para quem isto seria 

basicamente de responsabilidade do Estado, que deveria educar as crianças, preparando-

as "nos diversos meios naturais, segundo as suas aptidões, à mais rápida e eficiente 

capacidade de produção. Tal é o espírito da moderna concepção de ensino primário: 

formar o homem; formar o cidadão, encaminhar a formação do braço produtor".180 

Esta era uma forma de se instituir a criança cidadã, enquanto possibilidade de vir 

a ser um trabalhador útil à sua pátria, sem esquecer, é claro, que a educação viria 

simplesmente desenvolver potencialidades já preexistentes em cada criança. Esta também 

era uma exigência da sociedade brasileira do início do século, da instituição do 

capitalismo industrial e de uma forma urbana e burguesa de viver. Segundo 

LOURENÇO FILHO, 

Nos meios urbanos, onde se torna possível mais extenso currículo escolar, deve-se tender a um 
tipo de escola pré-vocacional, encaminhando-se os alunos para profissões normais, artes e 
ofícios, combatendo-se destarte o ensino verbalista e com tendência literária, quase exclusiva. A 
escola primária deve encaminhar, por maior extensão do "manualismo", às escolas 
profissionais, onde as houver e às fábricas e ateliers. [...] Nos meios rurais, a escola deve tender 
a um aprendizado agrícola, quando mais não seja para aguçar a curiosidade dos meninos da 
roça para a técnica agrícola racional. Nas escolas femininas do mesmo meio, ampliar, tanto 
quanto possível, o ensino vocacional doméstico, instituindo-se o aprendizado prático da higiene 
e puericultura.181 

A construção da infância laboriosa não somente era justificada com base na 

moderna teoria pedagógica, como também deveria ser obrigatória nas escolas porque a 

educação da criança para o trabalho seria o ponto fundamental para o desenvolvimento 

do destino brasileiro: o de um país capitalista urbano, industrial e rural. Para realizar este 

destino, não precisava mais de tantos doutores, literatos, bacharéis, burocratas, como 

afirmava a tese de PARODI; era importante também "formar lavradores, criadores, 



178 

pequenos industriais, bons artificies".182 Para ele, estes profissionais teriam que ser 

formados desde crianças, educados pelo trabalho, em escolas urbanas e rurais. 

Se a pedagogia moderna defendia uma concepção de infância que tinha por base 

a natureza ativa das crianças, ela também exigia um tipo de educação, na qual o trabalho 

tornava-se constitutivo intrínseco e fundante. Mas não era qualquer educação pelo 

trabalho que deveria ser dada às crianças. Teria que ser o trabalho manual na sua forma 

pedagógica, diferente da forma como era pensada nas workhouse-schools, onde as 

ocupações a serem ensinadas às crianças não tinham caráter pedagógico, mas tão 

somente a forma de exploração do trabalho infantil com fins lucrativos.183 

Para os educadores da pedagogia moderna, a educação pelo trabalho manual, 

enquanto princípio pedagógico, passou a ser o meio mais adequado ao desenvolvimento 

completo da criança, principalmente porque estaria exercitando todas as suas 

potencialidades. O trabalho manual, além de ser fonte de conhecimento, passou a ser 

também uma forma da criança fazer a si mesma. 

Os princípios da pedagogia moderna subsidiaram a constituição da chamada 

escola do trabalho: do trabalho pessoal, do ensino pelo trabalho.184 Segundo estes 

princípios, o sentido dado ao trabalho não seria de uma atividade mecânica, imposta de 

fora, pois 

...o verdadeiro trabalho é uma atividade espontânea e inteligente que se exerce de dentro para 
fora. Mesmo se a ocupação à qual nós somos obrigados não é objeto de nossa escolha livre. 
Mesmo se uma força exterior ou as circunstâncias nos colocam uma necessidade, esta ocupação 
não será um trabalho digno deste nome senão na medida em que nele nos colocarmos a nós 
mesmos, nossa clarividencia, nosso esforço, nosso coração. É por isto que, desde a tenra 
infância será necessário trabalhar, nesta perspectiva mais superior que dei a esta palavra, fato é, 
em outros termos, para que a escola da vida seja a escola do trabalho, ela deverá conduzir a 
criança em frente, quer seja no domínio das especulações desinteressadas do espírito ou 
daquelas menos interessantes e mais interessadas das especulações econômicas.185 
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Neste discurso pedagógico, a educação para o trabalho era, portanto, uma 

necessidade inerente à própria criança, "uma necessidade por assim dizer, inata, e só a 

vaidade e a ignorância levaram o homem, em dado momento histórico, ao repúdio dessa 

sua mais eminente fonte de força e virtude".186 Esta posição foi também defendida por 

GUIMARAES187 em sua tese, onde ele propôs que fosse destacado o ensino de 

trabalhos manuais nas escolas, dentro de dois sistemas: o sistema econômico e o sistema 

pedagógico. Como outros conferencistas, GUIMARAES se preocupava, não só com as 

crianças ricas, mas também com as milhares de crianças brasileiras que precisariam ser 

preparas para o futuro. O sistema econômico era aquele que se preocupava em dar às 

crianças uma profissão e lhes asseguraria um meio de vida. GUIMARAES baseou-se na 

pedagogia de KERSCHENSTEINER para defender a sua proposta de ensino de 

trabalhos manuais cujo objetivo era formar crianças que contribuíssem para a economia 

nacional. 

Segundo KERSCHENSTEINER188, em sua fase mais moderna, o trabalho 

manual deveria possibilitar que as crianças criassem produtos úteis, para que sejam 

incluídos na economia nacional. Este ensino deveria ser feito de acordo com a natureza 

da criança, adequando a cada individualidade uma coisa diferente: a um, a arte; a outro a 

ciência; ao terceiro, um ofício ou indústria; ao quarto, um aspecto da agricultura e assim 

por diante. A escola deveria ser a escola do trabalho e escola do trabalho deveria ser 

uma escola que coloca o máximo possível de sua atividade educadora à disposição dos alunos, 
desenvolve e multiplica de todos os lados possíveis estas inclinações e interesses, mediante uma 
atividade constante nos respectivos campos do trabalho; é uma escola que trata de conformar as 
forças morais do aluno, fazendo com que ele examine constantemente seus atos de trabalho para 
ver se estes expressam com maior plenitude possível o que o indivíduo sentiu, pensou, 
experimentou e quis, sem enganar a si mesmo nem aos demais; uma escola de comunidade de 
trabalho em que os alunos bem como seu desenvolvimento é suficientemente alto, se 
aperfeiçoam, ajudam e se apoiam reciprocamente e socialmente a si mesmas e às finalidades da 
escola, para que cada indivíduo possa chegar à plenitude de que é capaz por sua própria 

1 CO natureza. 
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A segunda proposta de ensino dos trabalhos manuais defende a sua inserção na 

escola, como um meio essencialmente educativo da vista, das mãos, da democracia, da 

educação em si. Este sistema é baseado nas idéias de FRÖEBEL.190 

A pedagogia de FRÖEBEL tomava como ponto de partida, o fato da criança ser 

eminentemente um ser criativo e produtivo. Assim, as ocupações baseadas no trabalho 

manual "dão emprego profundo à atividade da criança e desenvolvem seu poder 

inventivo, sua habilidade artística e seu poder construtivo, em uma palavra, 

proporcionam meios de expressão para as concepções originais da criança e revelam a si 

mesmo e aos professores, seu poder inato".191 

Assim, o sistema pedagógico, baseado em FRÖEBEL, entendia o significado 

puramente intelectual do trabalho manual pois "a representação material plástica na 

vida e mediante o fazer, muda a pensamento e a linguagem, desenvolve o cultiva muito 

mais do que a representação meramente verbal das idéias. A vida da criança tem, 

verdadeiramente; outro propósito que a representação exterior do seu eu, sua vida é, 

em verdade, somente uma representação externa do seu próprio ser interno, de seu 

poder, particularmente e mediante o materiaF.192 

Nesta perspectiva fröebeliana, o trabalho manual tinha o significado de produzir o 

caráter da criança pois seu objetivo era, além de revelar novos conhecimentos, ampliar e 

fortalecer as faculdades da criança; desenvolver e coordenar seu poder cerebral mas, 

principalmente, ser o fundamento realizador de sua evolução espiritual. Em sua proposta 

do kindergarten (jardim de infância), FRÖEBEL propõe o trabalho manual como meio 

de desenvolver a cabeça e o coração das crianças, como uma forma delas expressarem 

suas idéias por meio dos objetos, tomando como referência a idéia de que "somente pode 
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converter-se em ação intelectual o que foi antes uma operação mecânica, quando a 

ocupação da mão é, ao mesmo tempo, a ocupação do espírito".193 

A proposta de GUIMARAES foi de conciliar os dois sistemas, satisfazendo "em 

parte às justas aspirações do sistema econômico, sem fugir aos preceitos do sistema 

pedagógico".194 

Pode-se observar que, em suas teses, os conferencistas apontavam em direção à 

construção de uma determinada criança, utilizando-se de princípios que consideravam 

científicos e, portanto, universais. Um deles era o princípio ativo do trabalho. 

Além de ser uma necessidade inerente à criança e que deveria ser desenvolvida de 

acordo com as suas tendências inatas para que ela produzisse algo socialmente útil, a 

educação pelo trabalho era, também, uma necessidade da própria conjuntura mundial. 

Para MORAES195, as agitações e transformações provocadas pela guerra influíram sobre 

os métodos e processos educacionais. Devida à difusão da indústria e à necessidade de se 

preparar o futuro operário mais inteligente e capaz, a escola deveria adotar o princípio 

do learn by doing (aprender fazendo) como ideal educativo, porque "o trabalho é o meio 

de acentuar as aptidões econômicas dos escolares e de dar a cada um a preparação 

técnica precisa para ocupar o posto que na sociedade corresponde ao seu valor".196 

O learn by doing tem sua origem no pensamento pedagógico de John 

DEWEY197, cuja base é a experiência da criança. Enquanto resultado da experiência o 

saber é, em primeira instância, uma habilidade inteligente — a de poder fazer as coisas. 

Este é o saber que primeiro se adquire e que fica mais profundamente gravado na 

criança: o de como fazer as cosias. Assim, a educação deveria fugir da concepção 

escolástica do saber e, ao invés disto, entender que "o conhecimento do curso natural do 

desenvolvimento sempre se vale de situações que implicam aprender por meio de uma 

atividade, aprender fazendo. As artes e ocupações constituem o estágio inicial do 
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currículo, porquanto correspondem à fase em que a criança deseja saber como proceder 

para a realização de seus fins".198 

A pedagogia de DEWEY condenava a educação das crianças que valorizava 

apenas os três "R" (1er, escrever, contar), porque baseava-se na ignorância das coisas 

essenciais, requeridas para a realização dos ideais democráticos. Isto significava que, no 

passado e no futuro, as crianças, para adquirirem um meio de vida, seriam obrigadas a 

fazer coisas não importantes nem livremente escolhidas ou gratificantes, coisas cujas 

finalidades seriam desconhecidas para aqueles que as fazem e que seriam executadas sob 

a direção de outras pessoas, tendo em vista uma recompensa pecuniária. Esta educação 

poderia servir "para a preparação de grande número de indivíduos para essa espécie de 

vida, e só com este intuito, é que é essencial a eficiência maquinai no 1er, escrever e 

contar, juntamente com a obtenção de certa destreza muscular".199 

A chamada pedagogia científica de DEWEY, baseada no learn by doing partia da 

observação da vida mental, evidenciando o valor fundamental das tendências inatas da 

criança para a exploração, manipulação de instrumentos e materiais para construções, 

para a expressão de alegria, ao contrário da educação dos três "R", "quando exercícios 

sugeridos por estes instintos entram num regular programa de estudos, o aluno dá-se a 

eles totalmente, reduz-se a separação artificial entre a vida na escola e fora da escola".200 

Para DEWEY, caberia à escola preparar a criança para o trabalho porque os 

tipos de trabalho a que as crianças se dedicavam fora da escola, principalmente nas 

cidades, eram totalmente anti-educativos. Por isto dever-se-ia proibir os menores de 

trabalhar. Ainda mais, era função da escola conseguir um ambiente em que o trabalho 

orientasse para o desejável desenvolvimento mental e moral. 

Nesta pedagogia, as atividades de trabalho desenvolvidas na escola, tais como 

jardinagem, tecelagem e manipulação de metais não poderiam ter somente a utilidade de 
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preparar as crianças para o seu ganha pão, isto é, de serem somente utilitárias. Para 

DEWEY, se as crianças viam no trabalho um mal a ser aceito em prol da própria 

sobrevivência, não era culpa do trabalho em si, mas das condições em que ele era feito. 

Isto significava que 

A importância continuamente crescente dos fatores econômicos na vida contemporânea torna 
mais necessário que a educação lhes revele o conteúdo científico e o valor social. Pois nas 
escolas não se dedicam os alunos àquelas ocupações com o intuito de lucros pecuniários e sim 
por seu próprio conteúdo. Livres de associações estranhas e da premência da necessidade de 
ganhar os salários, elas fornecem modalidades de experiência dotadas de valor intrínseco, são 
em verdade qualitativamente liberais e humanas.201 

Pode-se observar uma relação entre o que era mais humano com o que era mais 

liberal, o que significava uma determinada visão de sociedade. Ademais, na pedagogia de 

DEWEY, o trabalho era importante na educação da criança devido, também, à sua 

função social. 

Não era indispensável, por exemplo, que se ensinasse a jardinagem com o intuito 

de preparar futuros jardineiros ou como um agradável passatempo. Ela deveria 

"proporcionar meios de conhecer o lugar que ocupavam a agricultura e a horticultura na 

história da humanidade e o que ocupam na presente organização social" 202 

Neste sentido, desde pequenas, as crianças devem ser acatadas em suas 

tendências à realizar atividades que exigem esforço para atingir determinados fins; como 

seres que naturalmente gostam de ajudar as pessoas e anseiam por praticar atos que 

provoquem modificações exteriores, como: pôr a mesa, lavar pratos e cuidar dos 

animais. Também gostam de fazer seus próprios brinquedos e objetos, porque "os 

resultados concretos são necessários para habilitar a pessoa a ter a consciência e a 

medida de suas próprias aptidões".203 
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A partir desta pedagogia, o trabalho deveria diferir da atividade dos jogos 

porque, além de requerer um esforço que está subordinado a um resultado exterior, a 

idéia de um resultado a conseguir ocasionaria uma atividade mais duradoura, requereria 

mais continuidade de atenção e maior emprego da inteligência para a escolha e adaptação 

dos meios necessários. Esta atividade deveria ter como fim a democracia, porque em 

situações de coação, a atividade não satisfaz por si mesma: 

...ela é um simples meio de evitar-se algum castigo ou de ganhar-se, com a sua conclusão, 
alguma recompensa. Suporta-se o que é desagradável para evitar-se outra coisa ainda mais 
desagradável ou para garantir-se uma paga prometida por outrem. Em condições econômicas 
não livres, sempre existirá este estado de coisas. O trabalho manual ou industrial apresenta 

~ ?04 pouca coisa em que se empreguem os sentimentos ou a imaginaçao. 

Percebe-se uma crítica à situação do trabalho na indústria, mas a solução para 

problemas como a falta de liberdade do trabalhador estaria na educação. Esta concepção 

de educação das crianças poderia ser útil à sociedade brasileira, segundo alguns 

conferencistas. Ao defender o ideal da pedagogia moderna no Brasil, como escola do 

trabalho, MORAES205 vislumbrou uma escola adaptada às necessidades decorrentes da 

época, onde se valorizaria a iniciativa e a virilidade moral. A sua concepção do learn by 

doing estendia-se em direção à valorização do trabalho industrial e agrícola, onde a 

criança poderia receber uma educação que 

não só adestra a mão do futuro operário como lhe educa o cérebro e fortalece o corpo. De seus 
novos métodos e processos de atividades produtivas, ao mesmo tempo que se adaptam melhor às 
tendências espontâneas da criança, contribuem para democratizar a educação pública e, ainda 
mais, para aumentar o seu valor como preparação às atividades industriais e agrícolas. O 
trabalho na Escola Nova constitui um verdadeiro sistema pedagógico, de cultura geral e 
integral, exercitando a atenção, a percepção, o raciocínio, o juízo, provocando desenvolvimento 
harmônico de todas as faculdades.206 

Baseando-se na mesma análise de DEWEY, MORAES criticou a função que a 

escola brasileira tinha no passado, de apenas ensinar a 1er, escrever e contar. Frente às 
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mudanças pelas quais vinha passando a sociedade brasileira, seria hora de mudar a 

escola, pois, a criança, "para vencer na vida, triunfar na formidável concorrência de 

atividades diárias, é mister possuir uma capacidade elevada de trabalho em que 

entremeie como fatores preponderantes as disposições inatas do corpo e do espírito e 

uma certeza técnica precisa. O saber passa, assim, de fim supremo da vida a meio 

eficaz de se conseguir os recursos necessários de combate e vitória"201 

Isto significava, para ele, que a criança moderna deveria desenvolver as suas 

habilidades e aptidões, para que pudesse exercer uma arte ou profissão especial, porque 

a profissão estaria ligada à capacidade de cada órgão, à força de cada função; seria 

resultante de disposições congênitas da criança. 

Assim, é necessário conhecer a natureza da criança, completar e melhorar suas 

tendências, ativar suas energias, "orientá-la, enfim, no desempenho do papel que lhe cabe 

na vida. É preciso, também, conhecer as necessidades do meio porque uma carreira ou 

profissão que não tenha futuro não deverá ser aconselhada".208 

A relação educação-meritocracia, isto é, a idéia de que a educação é fator de 

promoção social, cara ao liberalismo, está presente na proposta da relação educação-

trabalho para a construção da infância, entrevista no diálogo que os conferencistas 

fizeram com a pedagogia moderna. Ademais, ela também se insere, fundamentalmente, 

na perspectiva da necessidade de superar a dicotomía teoria e prática, escola do 1er e 

escola do fazer, com vista à eliminação das desigualdades sociais. 

De um lado, frente à modernidade da indústria, do desenvolvimento das 

capacidades produtivas sociais, os conferencistas estavam preocupados em preparar 

todas as crianças porque "precisa fazê-las produzir de acordo com as máquinas, precisa 

colocar algo de novo no velho aprendizado artesanal, precisa de especializações 

modernas".209 Afinal, enquanto partícipes da construção da modernidade brasileira no 
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decorrer dos anos vinte, os conferencistas, eles próprios "modernos" declarados, 

estariam anunciando o novo. 

Por outro lado, a educação para o novo mundo do trabalho teria que se pautar 

nas características inerentes à própria criança, como a espontaneidade, o autogoverno, a 

cooperação e a livre atividade.210 

Aparentemente antagônicos, a necessidade da indústria e a necessidade da criança 

"visam o mesmo objetivo formativo: o homem capaz de produzir ativamente"211 e não o 

homem em sua totalidade, que pudesse "apoderar-se da natureza de um modo universal, 

consciente e voluntário, modificá-la e, ao modificar a natureza e o próprio 

comportamento para com ela, modificar-se a si mesmo, ao homem".212 
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Quadro : Menino morto - 1944 
Cândido Portinari 



"O filho menor está morrendo/As filhas 
maiores soluçam forte/Caem lágrimas da 
pedra. Mãe querendo/ Levar menino 
morto: feio de sofrer, cara de morte/ 
Desolação. Silêncio apavorando / Solo 
sem fim pegando fogo." 
(Cândido Portinari) 
Apud. JORDÃO, Vera Pacheco. Op. 
cit., p. 60) 
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5. INFÂNCIA "SOL DO MUNDO" : 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que, durante a Primeira República Brasileira (1889-1930), 

ocorreu o fenômeno do "entusiasmo pela infância no Brasil", explicitado na preocupação 

dos intelectuais brasileiros com a preservação, prevenção e preparação da infância, além 

da produção e difusão de diferentes saberes acerca da criança. Este fenômeno foi 

exemplificado, no presente trabalho, pela análise de um conjunto de teses que foram 

apresentadas durante a Primeira Conferência Nacional de Educação, realizada em 

Curitiba, de 19 a 23 de dezembro de 1927. 

Apreendidas enquanto discursos, estas teses revelaram um diálogo contraditório 

com outros discursos ou vozes do passado e do presente, podendo ser consideradas 

exemplares como abordagens pluridiscursivas ou como visões de mundo acerca da 

infância, instituídas no e a partir do horizonte social de seus elaboradores.1 Enquanto tal, 

estas teses puderam ser lidas e interpretadas como múltiplas vozes que expressaram as 

contradições de uma sociedade que se industrializava, onde o pauperismo urbano e rural 

caminhava, passo a passo, com o avanço das relações capitalistas de produção. Neste 

sentido, as representações de infância instituídas nas e pelas teses puderam também ser 

consideradas como momento onde a realidade se retratou porque nelas estava presente 

"o confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, 

ou seja: a luta de classes". Apesar de uma pluridiversidade, o discurso dos intelectuais 

conferiu a determinada visão de infância um valor universal, "um caráter intangível e 

acima das diferenças de classe".2 

Esta perspectiva permitiu que se reconhecesse, a partir das teses, como em 

determinado contexto histórico — qual seja o da modernidade brasileira — a infância foi 
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pensada, dada a 1er, nomeada; ou seja, como foi construída uma determinada concepção 

de infância, indicadora não só das transformações sociais e contradições que estavam 

ocorrendo na sociedade brasileira do período analisado, "mas também daquelas que 

apenas despontavam, que ainda não haviam tomado forma, que ainda não abriram 

caminho".3 Assim, a concepção de infância que se anunciou nestas teses pode ser 

considerada como uma das concepções exponenciais para se pensar a infância brasileira 

nas décadas subseqüentes. 

Constatou-se que, ao tomarem a criança como objeto de estudo, os 

conferencistas o fizeram também a partir de determinados conteúdos, dos quais se 

destacaram, fundamentalmente, os temas da higiene, da moral e do trabalho. A análise 

destes conteúdos, numa perspectiva dialógica permitiu, além de compreendê-los em sua 

relação com outras falas do presente e do passado, identificar a atribuição que foi dada à 

infância e que poderia ser realizada pela educação, a partir de sua inclusão nos quadros 

da ideologia liberal, constituída sob a forma da moral social, da ciência, da religião e da 

educação. 

Observou-se que, entre o final do século XIX e a terceira década do século XX, 

assim como em outros países, no Brasil os estudos sobre a infância tornaram-se cada vez 

mais significativos, acompanhando a expansão da escolarização, notadamente a luta pela 

difusão e popularização da escola pública. O discurso pedagógico, incorporando a 

relação educação-infância tornou-se enfático na valorização e explicação da criança, 

principalmente após a Primeira Guerra Mundial, com o fim dos sonhos, quando "os lares 

prometidos a seus heróis continuaram a ser palácios fictícios, e os sonhos sociais 

utópicos evocados pela retórica da guerra foram brutalmente eliminados pela inflação, 

pelo desemprego e pelas privações generalizadas. [...] A desilusão foi o desfecho 

inevitável da paz".4 
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Aos horrores da guerra e aos graves problemas sociais que se enfrentava, 

principalmente no Brasil, só se comparava a escola que não tomasse a criança como 

centro do mundo e semente do futuro. 

Neste quadro, definiram-se os contornos do que se pode chamar uma concepção 

funcional de infância, instituídos no e pelo discurso da chamada Pedagogia Moderna. A 

especificidade de sua expressão na realidade brasileira, difundida pela empresa editorial, 

por propostas do Estado, e de Associações como a Associação Brasileira de Educação 

observada pela análise das teses da Primeira Conferência, concedeu à esta concepção um 

contorno original. Neste sentido, pode-se afirmar que a infância foi representada numa 

perspectiva funcional, "engendrada pelas relações sociais" e ao mesmo tempo, numa 

perspectiva idílica ou edenizadora que "vem de mais longe, do mais profundo, de 

sociedades anteriores, de mitologias, de religiões. Bastante modificadas, tendo perdido 

na aurora dos tempos modernos o caráter profundo dos arquétipos simbólicos, ao se 

tornarem representações, servem para dissimular, simulando outra coisa. Estão em todas 

as mentes".5 

Neste sentido, entendeu-se que estas representações de infância, seja na 

perspectiva funcional, seja na perspectiva edenizadora incorporaram, discutiram e 

interpretaram a infância brasileira. Ademais, sugeriram conteúdos que passaram a 

interferir na maneira de se olhar e de se expressar esta criança, particularmente no 

cotidiano educacional, com o objetivo de construir a infância nacional. 

Assim, a construção das representações funcional e edênica da infância, 

analisadas a partir das teses, pode ser considerada enquanto constitutiva dos níveis de 

ideologia superiores do cotidiano6, "domínio da palavra interior e exterior desordenada o 

não fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um 

dos nossos estados de consciência".7 Consideradas enquanto tal, estas representações 
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não possuem existência em si mesmas, mas estão em contato direto com os sistemas 

ideológicos a que pertencem, e que "se cristalizam a partir da ideologia do cotidiano e 

exercem, por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e dão assim 

normalmente o tom a essa ideologia"8. No caso específico das teses, elas evidenciaram 

um projeto de infância que foi proposto a partir da concepção de criança que se 

engendrou no e pelo discurso liberal, de forma multifacetada e plural. 

Constatou-se ainda que, no momento em que se apresentaram como 

predominantes nas teses da Primeira Conferência, a representação funcional e edênica da 

infância, apesar de ainda não estarem sendo manifestadas em experiências escolares, de 

forma expressiva, podem ser consideradas enquanto níveis superiores de ideologia do 

cotidiano já que, 

logo que aparecem, as novas forças sociais encontram sua primeira expressão e sua elaboração 
ideológica nesses níveis superiores da ideologia do cotidiano, antes que consigam invadir a 
arena oficial constituida. É claro, no decorrer da luta, no curso do processo de infiltração 
progressiva nas instituições ideológicas a imprensa, a literatura, a ciência, essas novas correntes 
da ideologia do cotidiano, por mais revolucionárias que sejam, submetem-se à influência dos 
sistemas ideológicos estabelecidos, e assimilam parcialmente as formas práticas e abordagens 
ideológicas neles acumulados.9 

No momento em que se anunciaram, isto é, no contexto da Primeira República, 

especialmente da redescoberta do Brasil na perspectiva da modernidade — a década de 

vinte, estas representações da infância ganharam sentido e puderam ser apreendidas 

como anunciadoras de novo, infiltrando-se, gradativamente, nas escolas primárias e na 

formação do professor destinado a estas instituições, no processo de difusão da Escola 

Nova.10 

Como se pode observar neste trabalho, a recuperação da historicidade da infância 

permitiu mostrar que, se muitas vezes a infância foi a vítima de certos costumes 
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bárbaros, tais como o infanticidio, a exposição, o sacrifício, ela foi também objeto de 

atenções especiais e da educação que necessitava, notadamente, a partir do século XVII. 

Observou-se que no interior do processo da construção da sociedade burguesa e 

a partir das obras de John LOCKE e Jean Jacques ROUSSEAU foi que a criança 

ofereceu, principalmente para o corpo social, um interesse essencialmente prático. Este 

seria orientado pelo desejo de realizar, no decorrer do crescimento da criança, a sua 

integração progressiva no meio social, onde era chamada a viver, graças a um conjunto 

de hábitos e aprendizagens, assegurando a transmissão, de uma geração à outra, de 

saberes julgados indispensáveis para a sociedade. O meio social considerado ideal era a 

sociedade burguesa, onde se inseriu o pensamento de LOCKE e ROUSSEAU, enquanto 

explicitação do liberalismo. 

O conjunto de idéias que propuseram a inserção da criança na sociedade, a partir 

destes autores, contribuiu para instituir representações da infância, na maioria das vezes 

motivadas pela necessidade de sua adaptabilidade social. Produzidos no e por um 

conjunto de saberes, estas representações estavam presentes em projetos de preservação 

e prevenção da infância que se difundiram, principalmente, a partir do final do século 

XIX. 

Se com John LOCKE e Jean-Jacques ROUSSEAU ocorreu a valorização 

científica da infância, observou-se que, a partir do final do século XIX e particularmente 

nas três primeiras décadas do século XX, o conjunto de saberes, como o saber médico e 

jurídico, passou a explicá-la. Entre estes saberes, estava o saber pedagógico, podendo-se 

afirmar que, se num primeiro momento, a sociedade burguesa "descobriu globalmente as 

suas crianças, ela os definiu, posteriormente, no interior de quadros pedagógicos 

foijados para responder a seu desejo educativo".11 



198 

Assim, pode-se afirmar que no conjunto de saberes pedagógicos, constitutivos da 

chamada Pedagogia Moderna, se instituiu uma perspectiva utilitária da criança, 

conseqüência de uma mentalidade comunitária e didática, que tornou a infância um 

instrumento da sociedade e erigiu um discurso dando-lhe determinadas funções. 

O estudo realizado neste trabalho sobre a construção do discurso acerca da 

infância, pertinente à Pedagogia Moderna, permitiu que, de um lado se identificasse a sua 

difusão na sociedade brasileira num determinado período, qual seja, do final do século 

XIX até a terceira década do século vinte, especialmente por meio da Associação 

Brasileira de Educação, entidade representativa de um conjunto de intelectuais e de seus 

interesses. Ademais, constatou-se que apesar de não serem todos profissionais ligados 

diretamente a atividades educativas — havia médicos, advogados, engenheiros, além dos 

professores — eles possuíam uma preocupação comum com a infância brasileira e com a 

sua educabilidade, como condição para a própria construção da unidade nacional. 

Por outro lado, a análise das teses apresentadas pelos conferencistas, na Primeira 

Conferência Nacional de Educação, permitiu que se inferisse algumas propostas 

sugeridas por estes intelectuais, com o objetivo de explicar e educar as crianças, tendo 

como referência, principalmente, os quadros da ciência. A conjugação do 

desenvolvimento de teorias consideradas científicas sobre a infância com a necessidade 

de sua educabilidade foram condições fundamentais para a construção da idéia da 

utilidade funcional da infância. Este movimento, como se observou no presente trabalho, 

pode ser considerado como constitutivo do fenômeno de construção do chamado 

"processo civilizador burguês". E neste processo que a burguesia, por meio da educação, 

instituiu e difundiu uma idéia de infância que possibilitou a instituição da concepção 

funcional de criança, tornando-a universal, como afirmou BENJAMIN: "De um lado a 

pergunta pela natureza do educando: psicologia da infância, da adolescência; do outro 



199 

lado a finalidade da educação: o homem íntegro, o cidadão. A pedagogia oficial é o 

processo de adaptabilidade mútua entre esses dois movimentos — e seus processos 

obedecem à orientação de substituir cada vez mais a violência pela astúcia. A sociedade 

burguesa hipostasia uma essência absoluta da infância ou da juventude".12 

Por meio das teses da Primeira Conferência verificou-se como a criança se tornou 

objeto de estudo, no sentido de se esclarecer como deveria ser ensinada e educada a 

própria raça humana, além de se propor como deveria ser construída a unidade nacional, 

numa perspectiva mais solidária e moderna. Foi neste momento que a psicologia 

experimental tornou-se importante aliada dos intelectuais. A partir de teorias como a da 

existência das tendências ou aptidões inatas nas crianças, estas passaram a ser 

compreendidas tendo como referência o seu "caráter psicológico" ou "temperamento 

individual" — que seria fruto da natureza; sendo acrescido também o "caráter adquirido" 

— que seria fruto da educação. Em torno deste referencial de análise, constituíram-se os 

modelos de classificação das crianças, como os já analisados estudos psicométricos e 

fisiométricos, a partir dos quais rotularam-se as crianças como normais, anormais, 

retardadas ou possuidoras ou não de quocientes de inteligência mais ou menos 

desenvolvidos. A teoria de psicanálise também foi utilizada para estabelecer parâmetros 

classificatórios em relação à criança. 

Em algumas teses, foram encontradas, de forma explícita, esta referência aos 

modelos científicos, para justificar a utilidade funcional da infância, como se pode 

observar em MAGALHÃES "acreditamos que, por meio destes testes adaptados ao 

nosso meio, será possível fazer uma seleção racional entre crianças normais, anormais e 

retardadas".13 Ou, como PORTO-CARRERO14 que, a partir de Freud, dividiu as 

crianças em quietas, tímidas, travessas, impassíveis, sonsas, perversas, rebeldes, 

emburradas, teimosas, distraídas, mentirosas. Ou ainda, como BUSSE15, que classificou 
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as crianças em três tipos: normais, anormais ou retardados e os subnormals, reservando, 

para cada um deles, uma possibilidade ou função na sociedade, como afirmou: "os sãos 

de corpo e espírito, robustos, de vontade ativa, capazes de dirigirem a vida por si 

mesmos, com conhecimento cabal dos seus próprios atos, pertencem à primeira divisão". 

O segundo grupo, dos anormais ou retardados possui, na opinião de BUSSE, 

dois subgrupos, de acordo com o maior ou menor grau de anormalidade: 

Fazem parte da segunda todos os meninos semi-anormais ou semi-retardados. São postos em 
primeiro grau inferior os que perdem tempo por doenças, irregular assistência, freqüente troca 
de escolas, meninos lerdos, desalentadas, débeis, indiferentes, mas que são regulares e não estão 
predispostos à delinqüência. Os vagabundos incorrigíveis, que aborrecem a escola, desobedecem 
a seus regimentos, desafiam as leis e os regulamentos da comunidade em que vivem, veteranos 
na perniciosa aprendizagem das ruas, arruaceiros, fumadores, embusteiros, jogadores, 
ratoneiros, peijuros, de perigoso temperamento, são classificados em terceiro grau. 

Havia ainda aqueles que, apesar de não poderem ser classificados como 

anormais, poderiam, graças a uma educação adequada, ser úteis à sociedade. Estes 

seriam "os meninos de órgãos defeituosos, de funções irregulares ou afetados de geral 

debilidade, aqueles cujo poder mental está, quanto à qualidade e à quantidade, abaixo do 

termo médio, mas suscetíveis de melhora por meio da escola e de serem úteis à 

sociedade na proporção de suas naturais aptidões. Tal é o menino subnormal, que não 

deve confundir-se com o mentalmente desequilibrado, violento ou imbecil, requer o 

caridoso e carinhoso cuidado de um asilo."16 

Além de identificar e classificar a infância a partir de parâmetros que 

consideravam científicos, os conferencistas também sugeriam os meios e até os espaços 

adequados à sua educação. Pode-se afirmar que o objetivo implícito em suas propostas 

era preparar cada tipo de criança para a função que teria na sociedade. Compreendidas a 

partir de bases científicas, as crianças poderiam ser orientadas, pela escola, a construir o 

ideal para o qual já nasciam parcialmente predestinadas, como sugeriu DECHANDT: 
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"façamos com que as crianças construam o seu ideal para, animados, prosseguirem na 

vida; desenvolvamos o seu desejo e ambição, tendo o máximo cuidado no incentivo de 

suas inclinações. E necessário que o professor guie e induza, pelo seu exemplo, a 

ambição e o desejo infantil para o bem, para o que é grande, para o que é útiF11 

Do ponto de vista da representação funcional da infância, ficou claro que a 

criança passou a ser vista a partir dela mesma, possuindo características inerentes à sua 

própria essência, o que a tornava viável para a construção de uma humanidade boa, 

grande e útil. 

Nesta concepção, a criança foi compreendida como um organismo vivo, ativo, 

possuidora de uma consciência biológica, com algumas funções principais como formar o 

conhecimento e adquirir a ação. Assim, o princípio da atividade foi considerado como 

inerente à criança e como eminentemente prático. Pode-se dizer até que a criança passou 

a ser vista como portadora de um espírito semelhante a um órgão, que se destina a 

adaptar as reações do seu organismo às impressões recebidas do meio ambiente. Esta 

idéia de infância, influenciável e adaptável ao meio ambiente, determinou certas 

especificidades na representação funcional da infância brasileira, como a descrita por 

ALENCAR18, para quem, no Brasil, existiam dois tipos de infância: a do "meio praça" e 

a do "meio mato". 

A primeira, segundo ALENCAR, era "a criança dos centros urbanos, para quem 

é atraente o futebol; agrada-lhe a agitação das praças; aprecia as serenatas musicais nos 

coretos dos jardins públicos; fascina-a o cinema; os bondes elétricos, os autos, os ônibus. 

O aspecto cosmopolita e cosmorânico da cidade a tornarão mais tarde um escravo, um 

habituado aos grandes meios. O conforto da luz elétrica lhe faz ter horror à escuridão, 

aos humildes processos da iluminação antiga. A comodidade do transporte moderno a 
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faria derramar lágrimas dolorosas, se se visse forçada a jornadas fatigantes nos invios e 

selvagens roteiros dos sertões".19 

O segundo tipo, a criança do "meio mato", "possui costumes simples e práticos, 

de natureza perceptiva e sensorial a divergir da criança da cidade, pelo meio ambiente 

integral".20 

Esta criança estaria mais habituada, quer no lar, quer no meio social onde vive, a 

ver e ouvir coisas e assuntos relativos à vida rural, sem pretensões intelectualistas. A 

partir desta diferenciação, ALENCAR condenou a unilateralidade do ensino existente 

nas escolas brasileiras e propôs escolas diferenciadas para as crianças do meio urbano e 

rural, pois, apesar de serem crianças, eram diferentes e teriam funções variadas na 

sociedade. 

Além de representar a criança com funções diferentes, a partir da influência do 

meio ambiente e de suas aptidões inatas, a concepção funcional a tratou como se ela 

tivesse vida própria. Portadora de um princípio inerente de desenvolver a si mesma, a 

criança passaria por uma série de etapas, de acordo com a sua idade; para cada uma 

destas etapas foram estabelecidas determinadas funções. De acordo com o conteúdo das 

teses analisadas, estas funções eram, primordialmente, aquelas referentes às ações da 

higiene, da moral e do trabalho. 

Para que as crianças cumprissem as funções relativas a estes conteúdos, propôs-

se que lhes fossem reservadas condições adequadas, estimulando suas necessidades e a 

elas adaptando o ensino. E assim que MORAES viu o desenvolvimento da criança 

brasileira, pois, para ele, "todo ensino deve adaptar-se às necessidades do meio e 

imediatas da criança".21 

Na representação funcional da infância apreendida nas teses, a capacidade da 

criança agir ao ser estimulada a partir de suas necessidades deu a entender que ela não 
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era pensada como um ser imperfeito, mas um ser adaptado às condições que lhe eram 

próprias, possuidora de processos intelectuais, que seriam seus instrumentos de 

adaptação ao meio. Estes processos não tinham significado neles mesmos e, por isso, a 

criança não seria um conjunto de faculdades isoladas, como memória, imaginação, 

percepção, razão, vontade. Uma nova concepção de criança entendeu que estas 

faculdades eram instrumentos de ação, cujo propósito era o de fazê-la adaptar-se a uma 

situação criada por uma circunstância exterior. Estas faculdades seriam instrumentos que 

teriam valor na medida em que servissem para conformar as condutas da higiene, da 

moral e do trabalho às necessidades da criança. Assim, a criança era considerada um ser 

vivo, que deveria ser levada ao trabalho e à ação pelos meios naturais que a vida suscita 

dela mesma. O trabalho e a ação deveriam ser necessários aos seus desejos, à sua própria 

vida. 

Ao construir a infância, dando-lhe valores de higiene, de moral e de trabalho, o 

discurso dos conferencistas deu-lhe também uma função social. A criança foi considerada 

como um membro da sociedade e, portanto, teria que ser preparada para exercer uma 

função útil ao grande organismo a que pertencia. O principal espaço proposto, para o 

aprendizado e desenvolvimento das funções que se esperava da infância, era a escola. 

Numa sociedade urbana e industrial como aquela que se anunciava na Brasil da Primeira 

República, a família, assoberbada por inúmeras tarefas cotidianas, ou influenciada por 

vícios como o alcoolismo, não tinha condições de iniciar as suas crianças nas funções 

úteis à sociedade moderna. 

Ademais, a preocupação com a especificidade da realidade brasileira foi um dos 

elementos que mais se evidenciou no trato com a infância, que os conferencistas 

apresentaram em suas teses. De um lado, o princípio da defesa intransigente da unidade 

nacional, cuja viabilidade pela educação da infância era crença comum entre estes 



204 

intelectuais; de outro, a preocupação com a diversidade do país, seja econômica, social, 

cultural ou geográfica. Estes princípios estiveram sempre presentes no diálogo que os 

conferencistas realizaram com a concepção funcional da infância dos seus antecessores, 

da qual foram caudatários, como se percebeu em LOURENÇO FILHO: 

A pedagogia corrente, imbuída ainda de um individualismo à ROUSSEAU, prega o ideal, em 
matéria de educação, como um desenvolvimento gradual e harmônico dos poderes de cada 
criança, tomada como indivíduo em abstrato. E essa concepção poderia levar-nos a um plano 
desastroso de uniformização do ensino primário do Brasil, onde não há um meio social 
homogêneo, mas sociedades múltiplas, de variada organização e desenvolvimento, com 
exigências e possibilidades que lhes são peculiares. [...] Claro está que a simples condição de 
união política nos fará assentar a necessidade de inculcar em todas as crianças brasileiras, onde 
quer que habitem e tenham de viver, certas idéias e sentimentos necessários à própria existência 
da nacionalidade e à integração de cada novo indivíduo a um estado médio de civilização, com 
a sua língua, o seu governo, a sua arte e as suas crenças. Nem por outro motivo se faz da 
educação primária uma necessidade política nas modernas democratas. Mas o que a boa escola 
deve realizar não é apenas o homem em abstrato, mas o homem de seu tempo e de seu meio, 
homem de que a sociedade tem necessidade no momento.22 

Como se pode observar, a representação funcional da infância, ao se fazer 

presente no conteúdo das teses da Primeira Conferência, passou por uma adequação à 

realidade brasileira. Isto não significou que esta representação perdeu sua força enquanto 

"mediação" que impede e, ao mesmo tempo, permite o possível. Nas próprias 

considerações de LOURENÇO FILHO, percebe-se que, ao tentar relacionar a 

perspectiva funcional da infância com as necessidades da realidade brasileira, 

particularmente as do homem do seu tempo, isto é, do cidadão republicano moderno, e 

do seu meio, isto é, do cidadão do campo ou da cidade, ele manteve intacta a ausência 

da determinação de classe. Em seu discurso, ele critica a idéia de criança como indivíduo 

abstrato e propõe, em seu lugar, a existência da idéia de uma infância brasileira, também 

abstrata. Isto significa que ele, ao questionar a idéia de uma infância em abstrato, inseriu, 

em seu lugar, a idéia de uma infância brasileira, também abstrata. Este é espaço por 

excelência da representação, qual seja, o de manter o que se representa, presente e 
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ausente, ao mesmo tempo, pois, na representação, "presença e ausência não se excluem 

mas, ao contrário, uma é mediada pela outra, uma supõe a outra".23 

Neste sentido, observou-se que houve uma preocupação entre os conferencistas, 

de incluir em suas falas a idéia de uma criança brasileira. Ora, é necessário lembrar que 

esta inclusão deu-se particularmente por meio de uma classificação e explicação pela 

ciência, e também pela sacralização das chamadas potencialidades infantis. Isto significa 

que, ao tomarem a criança nela mesma e a partir de uma perspectiva funcional, os 

intelectuais da Primeira Conferência transformaram a atividade espontânea da criança em 

algo sagrado. No projeto de infância, apreendido nas teses, percebeu-se que a 

capacidade de iniciativa, considerada inerente a toda criança, deveria ser tomada como 

essencial e, sobre ela, deveriam ser injetados os sentimentos, as idéias, os hábitos da 

moral, da higiene e do trabalho, a alegria e o amor. Ao entender a capacidade de 

iniciativa como inerente à criança, os conferencistas também a compreenderam como um 

ser essencialmente curioso, desejoso de aprender, de penetrar os mistérios da natureza, 

"para amá-la e compreendê-la".24 

Esta representação de infância a sugere como portadora de uma divindade que 

era considerada como a sua própria individualidade. Assim, a individualidade da criança 

foi considerada como sagrada e, portanto, deveria ser objeto da mais completa 

reverência e da mais perfeita liberdade, como estava presente na tese de TORREZ: "A 

criança é um ser que pensa: deu-lhe Deus, como derivação de sua existência, a 

inteligência, o raciocinar. Seria, por isso, um crime sem nome deixá-la sem ação, sem 

liberdade de querer, sem o poder de criar; seria um crime força-la à passividade de 

ouvinte, quando ela pode ser toda atividade e trabalho. O professor não deve, portanto, 

transformá-la numa espécie de arquivo do seu saber; é preciso considerá-la como força 
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criadora, capaz de desvendar novos horizontes e alicerçar conhecimentos adquiridos 

com a sua propria experiência e trabalho" 25 

Pode-se afirmar que, ao construírem esta concepção de criança, os conferencistas 

constituíram-na como um ser naturalmente impregnado de tudo o que é bom e belo, 

estando num estado primitivo, vivendo como se o mundo dos homens não existisse. 

Assim, eles construíram uma representação edênica da infância. Algumas expressões 

usadas pelos conferencistas em suas teses permitiram caracterizar esta representação. 

As crianças foram consideradas semelhantes a plantas que crescem, cada uma de 

acordo com a sua própria natureza, beleza e particularidades, as "tenras plantinhas" as 

quais é preciso guiar, para que não torça e não degenere", como enunciou XAVIER.26 

Estas "tenras plantinhas" deveriam ser transformadas em seres justos e dignos, cuja 

imagem deveria ser pautada nos ideais da raça grega. Este conferencista foi buscar em 

outra sociedade o ideal de perfeição plástica e de elegância de atitudes, para projetar sua 

imagem ideal de criança. 

Para que as crianças pudessem desenvolver a sua individualidade sagrada, era 

necessário que se criassem condições propícias e sempre favoráveis, em locais e 

situações tais que se pudesse, segundo Laura LACOMBE, "lançar a semente no vasto 

campo da infância, para que outras gerações venham colher a messe benfazeja. 

Plantemos, não a couve, porém o carvalho".27 Estes lugares seriam, então, a escola, 

desde os jardins de infância até a formação profissional da criança. Nestes locais, o 

professor faria o papel de jardineiro que poderia desenvolver nas crianças as suas 

tendências naturais para fazer, para decidir, para o amor, para a alegria, e para as 

ocupações interessadas; para que elas, mais do que conhecimentos, pudessem ter 

oportunidades de vivenciar os princípios da verdade, justiça e liberdade, formando o seu 

caráter e o verdadeiro sentido da cidadania. Neste aspecto, como se pode observar, o 



207 

diálogo dos conferencistas era com o Estado, no sentido de solicitar que ele cumprisse o 

seu dever de prevenir, pela educação das crianças, o agravamento dos problemas da 

sociedade brasileira e de construir pela infância, o cidadão que a República precisava. 

Enquanto a representação funcional forneceu as condições de viabilização da 

regeneração nacional em bases científicas, a perspectiva edenizadora concedeu-lhe o 

componente da esperança, transformando a educação da infância na possibilidade de se 

construir, num horizonte futuro, uma sociedade melhor, sem conflitos ou desigualdades. 

Pode-se afirmar, como EMERSON, que a criança tornou-se "o sol do mundo".28 Isto 

quer dizer que ela foi representada como alguém que possuía luz própria, capaz de auto-

educar-se e cujos raios teriam utilidade, desde que aproveitados adequadamente. A 

criança também passou a ser o centro, em torno do qual poderia girar a sociedade. 

Ademais, transformada em "sol do mundo", a criança, como o sol, tornou-se sagrada. O 

que importava, no projeto de infância apreendido nas teses, era educá-la para que ela 

cumprisse o destino de sua vida: "o de transformar-se na verdadeira alma do povo 

brasileiro"29 

Se a infância pode ser considerada, "a mais duradoura das utopias concebidas 

pela modernidade", como afirma CALLIGARIS, uma certa idéia de infância foi 

concebida no e pelo discurso pedagógico, tomando contornos específicos na forma como 

foi apreendida pelos intelectuais brasileiros na década de vinte: uma infância funcional e 

edenizada. Foi esta infância que muitos educadores brasileiros aprenderam a amar sem 

que, na maioria das vezes, soubessem porque a amavam tanto30. 
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