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Uma bôa seriação dos anormaes depende primeiramente da definição, 
do conceito que formarmos. A definição mais racional parece-nos ser a 
do professor De-Moor: crianças anormaes são aquellas que por 
debilidade mental, anomalia congênita ou adquirida por influencia do 
meio exterior, não podem ser submettidas a um regimen educativo 
ordinario. De accordo com esta definição dividem-se os anormaes em 
verdadeiros e falsos. Os primeiros são os que têm qualquer tara nervosa 
hereditaria e cujo cerebro é enfermo em maior ou menor gráo. Os 
segundos têm o cerebro são2 (...)(PERNAMBUCANO, 1918, p. 9-10). 

 
A hygiene escolar está sendo, há muito tempo, o objecto de grandes 
preocupações por toda a parte. Desde a architectura dos edifícios das 
escolas até os methodos pedagógicos, tudo absorve a atenção de 
educadores e governos. Artistas, médicos e pedagogos, todos numa 
communhão de vistas e numa collaboração intelligente, procuram 
salvaguardar o futuro da juventude, o que equivale a vigiar, a defender 
os destinos da própria raça. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 227). 

 
A regeneração physica da raça, o retemperamento do caracter, a cultura 
integral, em summa, a valorização do homem no Brasil, só a escola 
poderá promover, com a sua acção fortemente constructora, biologica e 
social. Só ella poderá crear um ideal social commum, para a cooperação 
consciente e harmoniosa de todos para o bem geral. E a revolução por 
essa obra educadora, chegará a consummar explendidamente o seu 
compromisso. (BRUNO, 1930, p. 8). 

  

                                                 
2 Vale ressaltar que primamos em manter a ortografia original das fontes com as quais trabalhamos. 
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RESUMO 

Buscamos nesta tese analisar as práticas de racialização às quais os alunos dos 
grupos escolares foram submetidos em Pernambuco no período de 1911 a 1945. A 
periodização aqui adotada tomou como referência inicial o momento de 
institucionalização dos grupos escolares em Pernambuco, enquanto que o marco 
final refere-se ao Estado Novo, período que foi marcado por uma preocupação mais 
acentuada do estado brasileiro em relação à definição da “figura do homem 
brasileiro.” Para tanto, foram elaborados muitos estudos antropométricos objetivando 
o estabelecimento do biótipo do escolar pernambucano. Tais estudos visavam criar 
turmas escolares homogêneas física e intelectualmente. Assim, as discussões em 
torno do higienismo e do pensamento eugênico se materializaram no universo 
escolar a partir das prescrições e normatizações que iam desde a construção das 
escolas até o seu funcionamento, marcando, portanto singularidades da cultura 
escolar especialmente no âmbito dos grupos escolares. Baseados nas discussões, 
comumente racializadas, a elite intelectual e política procurou explicar 
biologicamente o atraso pelo qual se encontrava a nação brasileira. Para tanto, a 
proposta apontada para sair daquela situação era a harmonização de um tipo 
nacional, buscando-se para isso o “branqueamento” da sociedade brasileira, ora de 
forma mais explicita ora mais velada. As teorias raciais foram revisitadas para definir 
esse modelo de homem por entendermos que as políticas destinadas à educação 
refletiram esse ideário. O Mito da democracia racial também contribuiu para o 
fortalecimento da necessidade de branqueamento da sociedade brasileira, só que 
desta feita pelo viés cultural e não mais pelo biológico. Utilizamos como fontes: leis, 
decretos, relatórios, regimentos, regulamentos e reformas da instrução pública, 
programas de ensino das escolas primárias, relatórios e jornais de grupos escolares, 
anuários estatísticos de ensino, mensagens de governadores sobre a educação, 
revistas do ensino, da área médica e de assuntos gerais, planos de aulas, jornais, 
teses de medicina, além da iconografia e de livros didáticos e não didáticos. Toda 
essa gama documental foi analisada teórica e metodologicamente sob a perspectiva 
da Nova História Cultural, nos aproximando mais especificamente do conceito de 
representação elaborado por Roger Chartier, além de estudos etnicorraciais e sobre 
história da educação no Brasil. Os resultados, revelaram que as reformas 
idealizadas por Ulysses Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno em  
Pernambuco objetivavam  resolver o “problema racial brasileiro”. Para racializar a 
população escolar foi utilizada a classificação elaborada por Roquete-Pinto, que 
levava em consideração a cor da pele, a tonalidade dos olhos e as características do 
cabelo. Associado a isso a psicologia e a sociologia foram aliadas dos profissionais 
envolvidos com a educação, como foi o caso dos médicos escolares, das 
enfermeiras visitadoras e dos próprios professores. Vimos ainda que a cultura 
escolar contribuiu para estabelecer distinções raciais no sentido de garantir o 
progresso do país formando cidadãos saudáveis, regenerados e civilizados. 
Finalizamos o nosso estudo discutindo acerca do papel que teve a matéria de 
educação física no cenário nacional e local tendo em vista que as políticas de 
racialização, baseadas testes e medições antropométricas imprimiram a missão de 
revigorar a raça e garantir o estabelecimento de uma sociedade saudável fisica, 
intelectual e moralmente. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Racialização; higienismo e eugenismo; grupos escolares e 
escolas isoladas.  
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ABSTRACT 
 

PROCESS OF RACIALIZATION IN PRIMARY SCHOOLS IN PERNAMBUCO (1911-
1945) 
 
We seek in this thesis to analyze the practices of racialization to which primary 
school children were submitted in Pernambuco in the period 1911-1945. We adopted 
this period for its reference to the initial moment of institutionalization of primary 
schools in Pernambuco, while the milestone relates to the end of  Estado Novo, 
which was marked by a more pronounced concern of the Brazilian state in relation to 
the definition of "figure of the Brazilian man." Therefore, many anthropometric studies 
were drafted aiming at establishing the biotype of Pernambuco school. These studies 
were intended to create homogeneous school classes both physically and 
intellectually. Thus, discussions around the hygienism and eugenic thinking ended up 
entering the school environment from the requirements and regulations that quite 
possibly came to influence the school routine, thus marking singularities of school 
culture specially in the context of elementary schools. Based on discussions, often 
racialized, intellectual and political elite sought to biologically explain the 
underdevelopment that  Brazil was going through. Therefore, the proposal pointed 
out that the situation was the harmonization of a national type, through the 
"whitening" of Brazilian society, sometimes more veiled, sometimes more explicit. We 
revisited racial theories to define this model of man as we believe that the education 
policies reflected these ideas. The myth of racial democracy also contributed to 
strengthening the need for bleaching  Brazilian society, this time by this cultural bias  
and not the biological one. We used as sources: laws, decrees, reports, rules, 
regulations, and public education reform, education programs in primary schools, 
reports and papers for elementary school , statistical yearbooks of teaching, 
governors’ pronouncements on education, journals of education, medical and general 
topics, lesson plans, newspapers, thesis of medical area, as well as the iconography 
and didactic and non-didactic textbooks. All this documentary range was analyzed 
theoretically and methodologically from the perspective of New Cultural History, 
approaching more specifically the concept of representation produced by Roger 
Chartier, besides ethnoratial studies and the history of education in Brazil. The 
results revealed that the reforms envisioned by Ulysses  Pernambucano, Carneiro 
Leao and Aníbal Bruno in Pernambuco aimed to solve the "Brazilian race problem." 
To racializing schoolchildren, it was used the rankings compiled by Roquette-Pinto, 
who took into account skin color, the hue of the eyes and hair characteristics. 
Associated to this, Psychology and Sociology were applied by professionals involved 
with education, as it was the case of school physicians, visiting nurses and teachers 
themselves. We have also seen that the school culture contributed to establish racial 
distinctions that ensured the progress of the country by educating healthy, 
regenerated and civilized citizens. We end our study arguing about the role Physical 
Education had in the national and local scene considering that the policies of 
racialization based on anthropometric tests and measurements gave us the  mission 
of reinvigorating the breed and ensuring the establishment of a healthy society both 
physically, intellectually and morally. 
 
KEYWORDS: Racialization; hygienism and eugenics; primary schools and isolated 
schools. 
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RESUMEN 
 

PROCESOS DE RACIALIZACIÓN EM LAS ESCUELAS PRIMÁRIAS 
PERNAMBUCANAS (1911-1945) 
 
Buscamos en esa tesis analizar las prácticas de racialización a las que los alumnos 
de los grupos escolares fueron sometidos en Pernambuco en el período de 1911 a 
1945. La periodización aquí adoptada tomó como referencia inicial el momento 
mismo de institucionalización de los grupos escolares en Pernambuco, mientras que 
el marco final se refiere al Estado Novo, que fue marcado por una preocupación más 
acentuada del estado brasileño respecto a la definición de la “figura del hombre 
brasileño”. Para ello fueron elaborados muchos estudios antropométricos 
objetivando el establecimiento del biotipo del escolar pernambucano. Tales estudios 
visaban crear centros escolares homogéneos física e intelectualmente. Las 
discusiones alrededor del higienismo y del pensamiento eugénico adentraron al 
universo escolar a partir de las prescripciones y reglamentaciones que muy 
posiblemente pasaron a influenciar el cotidiano escolar, marcando, de ese modo, 
singularidades de la cultura escolar especialmente en el ámbito de los grupos 
escolares. Basados en las discusiones comúnmente racializadas, la élite intelectual 
y política buscó explicar biológicamente el retraso en el cual se encontraba la nación 
brasileña. Para ello la propuesta enseñada para salir de aquella situación era la 
harmonización de un tipo nacional, buscándose para ello el “blanqueamiento” de la 
sociedad brasileña, ya sea de forma más explícita, ya sea de forma velada. Las 
teorías raciales fueron revisitadas para definir este modelo de hombre, por entender 
que las políticas destinadas a la educación reflejaron ese ideario. El Mito de la 
democracia racial también contribuyó para el fortalecimiento de la necesidad de 
blanqueamiento de la sociedad brasileña, solo que de esta vez por el bies cultural y 
ya no por el biológico. Utilizamos como fuentes: leyes, decretos, informes, 
regimientos, reglamentos y reformas de la instrucción pública, programas de 
enseñanza de las escuelas primárias, informes y periódicos de grupos escolares, 
anuarios estadísticos de enseñanza, mensajes de gobernantes sobre la educación, 
revistas de enseñanza del área médico y de asuntos generales, planes de clases, 
periódicos, tesis de medicina, además de la iconografía y de libros didácticos y no 
didácticos. Todo ese universo documental fue analizado teórica y 
metodológicamente bajo la perspectiva de la Nueva Historia Cultural, acercándonos 
más específicamente al concepto de representación elaborado por Roger Chartier, 
además de estudios étnico raciales y sobre Historia de la Educación en Brasil. Los 
resultados revelaron que las reformas idealizadas por Ulysses Pernambucano, 
Carneiro Leão e Aníbal Bruno en Pernambuco, objetivaban resolver el “problema 
racial brasileño”. Para racializar la población escolar fue utilizada la clasificación 
elaborada por Roquete-Pinto, que llevaba en consideración el color de la piel, la 
tonalidad de los ojos y las características del pelo. Asociado a ello la psicología y la 
sociología fueron aliadas de los profesionales involucrados con la educación, como 
en el caso de los médicos escolares, las enfermeras visitadoras y de los propios 
maestros. Vimos todavía que la cultura escolar contribuyó para establecer 
distinciones raciales en el sentido de garantizar el progreso del país, formando 
ciudadanos saludables, regenerados y civilizados. Finalizamos nuestro estudio 
discutiendo sobre el papel que tuvo la asignatura de Educación Física en el 
escenario nacional y local, teniendo en vista que las políticas de racialización, 
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basadas en testes y médiaciones antropométricas, imprimieron la misión de 
revigorar la raza y garantizar el establecimiento de una sociedad saludable 
físicamente, intelectualmente y moralmente. 
 
PALABRAS CLAVES: Racialización; higienismo y eugenismo; grupos escolares y 
escuelas aisladas.  
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A “OPERAÇÃO HISTORIOGRÁFICA” EDUCACIONAL 

 

A operação historiográfica3 se refere à combinação de um lugar social, de 

práticas científicas e de uma escrita (CERTEAU, 1982). Foi a partir desse 

pressuposto que me propus4 a realizar uma operação historiográfica educacional 

tomando como cenário o espaço pernambucano. Portanto, é o lugar social de onde 

falo, as minhas opções teóricas e metodológicas, e o contexto de produção da 

minha escrita/narrativa, que serão relatados neste capítulo.  

 

1.1. A influência do lugar social na definição do objeto de pesquisa e as 
problematizações. 

 

O fato de ser pedagoga e professora da disciplina História da Educação, 

acrescido ao fato de me identificar como pertencente à raça5 negra, ou melhor, para 

utilizar o termo da lei 10.639/2003, que instituiu as Diretrizes para o ensino de 

História e de Cultura Afro-brasileira e Africana, afro-brasileira, despertou e continua 

despertando em mim o interesse pela história da educação dos negros no Brasil. 

Desde a época da graduação, passando pelo mestrado e, atualmente, no doutorado, 

venho pesquisando essa temática. Na época da graduação, por exemplo, dizia-se 

que “o negro só foi para a escola no século XX”, por conta do processo de 

democratização do ensino em nosso país. Esse era um fato comumente 

apresentado nas aulas de História da Educação, no Curso de Pedagogia, no final da 

década de 1990, pelo menos em minha turma. Mas acredito que tal assertiva não 

estivesse restrita ao referido Curso e sim relacionada a uma ideia disseminada em 

outros cursos espalhados pelo Brasil, uma vez que os estudos sobre a história da 

                                                 
3 Expressão cunhada por Michel de Certeau em sua obra A escrita da História publicada na década 
de 1980. 
4 Gostaria de informar ao leitor que neste capítulo utilizarei a primeira pessoa do singular porque é 
assim que quis narrar a minha experiência pessoal de pesquisadora. Nos demais capítulos utilizarei a 
primeira pessoal do plural, pois acredito que o processo de construção do conhecimento é  coletivo. 
Portanto, a presente pesquisa, inserida nesse contexto é uma construção coletiva. Nesse sentido, 
corroboro com Umberto Eco (1996, p. 120), quando afirma que “escrever é um ato social e dizemos 
“nós” por presumir que o que afirmamos possa ser compartilhado pelos leitores.” 
5 Estamos tomando o conceito de raça tal como defendido por Antonio Sergio Alfredo Guimarães. 
Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se ao contrário, de um 
conceito que denota tão somente uma forma de classificação social, baseada numa classificação 
negativa frente a certos grupos sociais e informada por uma noção específica de natureza, como algo 
endodeterminado. Nesse sentido, o racismo é, portanto, uma forma bastante específica de 
“naturalizar a vida social, isto é, de explicar diferenças pessoais, sociais e culturais a partir de 
diferenças tomadas como naturais. (GUIMARÃES, 1999, p. 11). 
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educação dos negros começaram a se intensificar no período posterior, isto é, no 

final da década de 1990 e início dos anos 2000. Vale ressaltar que alguns dos 

estudos hoje consagrados, estavam ainda sendo produzidos/publicados naquele 

período6. Foi a partir dessa constatação que me interessei pela temática, e o meu 

interesse se intensificou muito mais quando ainda no terceiro período do Curso de 

Pedagogia tive a oportunidade de participar de um projeto de Iniciação Científica na 

área de História da Educação, sobre livros escolares de leitura.7 Fiquei, então, com a 

responsabilidade de analisar os livros de Felisberto de Carvalho. 

Logo no início da minha participação como bolsista tomei conhecimento das 

inscrições para o I Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros – COPENE, 

prestes a ser realizado no Recife. Assim, acabei modificando o meu objeto de 

pesquisa e direcionando o meu olhar para as representações dos negros nos livros 

escolares que foram utilizados nas escolas primárias do final do século XIX e início 

do século XX, em Pernambuco. Com essa pesquisa pude perceber que os negros 

eram representados individualmente ou em grupo, como inferiores em relação aos 

brancos8, e mesmo quando eram representados como heróis, como Zumbi e 

Henrique Dias, a cor da pele levava- os a não serem “perfeitos”9.  

Durante a coleta de dados para a referida pesquisa no Arquivo Público 

Estadual Jordão Emereciano-APEJE, deparei-me com um documento mencionando 

que uma instituição recebia crianças negras e lhes oferecia o ensino agrícola. 

Tratava-se da Colônia Orfanológica Isabel10. 

                                                 
6 Aqui nos apropriamos do recente trabalho de Surya Aaronovich Pombo de Barros, intitulado: Estado 
da Arte da Produção sobre História da Educação da População Negra no Brasil, para ressaltar que o 
primeiro trabalho que investigou a população negra e sua educação pelo viés da história da educação 
foi Zelia Demartini que teve como cenário a cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século 
XX.  E que o fato da população negra ter ficado de fora dos estudos na área da história da educação 
no Brasil se deu por conta da mesma ter sido tomada como escrava e por isso não ser vista como 
sujeitos do processo de construção social. Assim, a historiografia tradicional partia do pressuposto de 
que a população não livre (que se constituía numa nova classe social) pudesse frequentar escolas e 
até mesmo não se ventilava a possibilidade de ter recebido algum tipo de instrução. (Cf. BARROS, 
2011; BARROS, SANTOS, 2012). 
7 O trabalho de pesquisa que realizei esteve sob a orientação da profa. Dra. Ana Maria Galvão. 
Gostaria de ressaltar que foi a referida professora a responsável por minha iniciação na vida 
acadêmica e por despertar em mim a paixão pelo campo da História da Educação. 
8 É o que se constata também nos estudos que relacionam representações de negros em livros 
didáticos na contemporaneidade, como por exemplo, Nosella (1978), Silva (1995), Rosemberg (2003) 
entre outros.  
9 Para maiores detalhes consultar Arantes (2012). 
10 Instituição estudada durante o mestrado que deu origem a dissertação intitulada: O papel da 
Colônia Isabel na educação e na definição dos destinos de meninos negros, brancos e índios na 
Província de Pernambuco (1874-1889), defendida em setembro de 2005, no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco e orientada pela professora Ana 
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A questão da educação do povo negro no Brasil já me inquietava e com 

aquelas fontes mapeadas, ou seja, a existência de quatro códices sobre a referida 

instituição, resolvi debruçar-me sobre esse objeto posteriormente, durante a 

realização do mestrado em educação.  

Com o desenrolar da pesquisa para o mestrado percebi que a Colônia 

Orfanológica Isabel oferecia ensino agrícola não só para negros, mas também para 

brancos e índios, com o objetivo de formar cidadãos úteis a si e à pátria. Esta 

Colônia funcionou de 1874 a 1904 e os meninos eram premiados a partir do 

estabelecimento do que consideramos uma hierarquia etnicorracial, pois havia 

prêmios destinados às crianças. De acordo com a etnia do menor ele receberia, 

caso apresentasse comportamento satisfatório e bom desempenho nas matérias 

cursadas, o prêmio referente ao personagem histórico - homens negros, brancos e 

índios “de reconhecida valia” para a sociedade pernambucana da época, 

correspondente a sua etnia. Assim, para as crianças negras ou pardas era dado o 

Premio Henrique Dias (negro), para as crianças indígenas era dado o Premio Felipe 

Camarão (índio), e para as crianças brancas era dado o Premio Fernandes Vieira 

(branco). Esses personagens foram considerados heróis por terem defendido 

Pernambuco durante a ocupação holandesa – é a chamada “Fábula das três raças”, 

sobre a qual a história do nosso país foi construída11. 

Tal situação era justificada pelas teorias racistas que circularam em nosso país 

desde o século XIX e que ganharam mais visibilidade na década de 1930, quando 

outras teorias emergiram social e culturalmente. Teorias racistas até hoje circulam 

no Brasil. Nesse sentido, Schwarcz (1993) afirma que em finais do século XIX e 

início do século XX o Brasil era apontado como um caso único e singular de 

“extrema miscigenação racial”. Entre os intelectuais brasileiros o país era descrito 

como uma nação miscigenada, porém em transição, que essa miscigenação 

passando por um processo acelerado de cruzamento depuraria o povo brasileiro 

                                                                                                                                                         

Maria de Oliveira Galvão. A referida pesquisa também foi apresentada durante a realização do III 
Concurso Negro e Educação, financiado pela Fundação Ford e coordenado pela ANPEd e Ação 
Educativa. Para maiores detalhes consultar Arantes (2005a, 2005b e 2009). 
11 Graças ao concurso promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, que 
procurou responder a questão: "Como escrever a história do Brasil", cujo vencedor, foi o naturalista 
alemão Karl von Martius. Esse naturalista defendeu a tese de que nossa história era na realidade 
miscigenada: "Devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como no 
desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento 
das três raças humanas que nesse país são colocadas uma ao lado da outra, de uma maneira 
desconhecida na história antiga.” (SCHWARCZ, 1995, p.2). 
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médiante uma seleção natural (ou quiçá milagrosa), que levaria ao seu consequente 

branqueamento.  

Já como professora de ensino superior na Universidade de Pernambuco, UPE, 

Campus Petrolina, nos momentos de preparação das aulas da disciplina História da 

Educação no Brasil, sempre me deparava com dados de outros estados das regiões  

sul e sudeste e poucos estudos sobre o nordeste, como é o caso de Pernambuco. 

Durante as aulas, os alunos também questionavam: “será que a gente pode dizer 

que em Pernambuco aconteceu o mesmo que no Rio de Janeiro ou em Minas 

Gerais”? Enquanto surgiam esses questionamentos eu acompanhava as pesquisas 

que já haviam sido desenvolvidas sobre a história da educação em Pernambuco12, 

especialmente aquelas que tratavam de questões que envolviam a população negra. 

O tema sobre grupos escolares em Pernambuco era um que sempre me despertava 

interesse. E me questionava: será que uma escola desse tipo, pensada para os que 

detinham maior poder econômico, receberia crianças pobres, e por tabela, negras? 

Assim, logo que tive a oportunidade escrevi o projeto que deu origem à problemática 

basilar desta tese de doutoramento. O projeto inicial intitulava-se “Grupos escolares: 

espaços de educação e instrução para meninos e meninas negras? (Pernambuco 

1911-1930)”, que posteriormente sofreu modificações até chegar ao título final. 

Por tudo o que foi relatado até aqui é que considero inquestionável a afirmação 

de que toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

socioeconômico, político e cultural. É em função deste lugar que se instalam os 

métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as 

questões que lhes serão propostas se organizam. (CERTEAU, 1982, p. 67).  

Partimos inicialmente do argumento de tese de que havia sido implementada 

nas escolas públicas e, especialmente, nos grupos escolares, no período aqui em 

estudo, uma política educacional, ou melhor, práticas escolares assentadas na 

hierarquia etnicorracial. Tal problemática de pesquisa foi pensada em virtude da 

crescente preocupação de médicos, de intelectuais, de professores e de 

administradores públicos em identificar e classificar os biótipos que compunham a 

sociedade brasileira, tomando como referência e aprofundando os estudos que já 

                                                 
12 Entre as pesquisas sobre história da educação pernambucana podemos destacar os estudos de 
Sellaro (1987 e 2009), Araújo (2002), Barroso Filho (1998), Peres (2006). E entre os estudos que 
relacionam os negros na história da educação pernambucana destacamos os trabalhos de Cunha 
(1999), Silva (2005), Paulo da Silva (2007), Luz (2008). 
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vinham sendo desenvolvidos, relacionados ao higienismo e eugenismo. Pensamos, 

por conseguinte, que tais formulações teriam possivelmente adentrado ao universo 

escolar, especialmente a partir da implantação dos grupos escolares em 

Pernambuco. Todavia, após profícuo debate que foi realizado durante o exame de 

qualificação ficou constatado que em virtude, especialmente, das fontes às quais 

tivemos acesso, das políticas destinadas ao setor educacional e, mais 

particularmente, a partir das prescrições existentes nas leis, nos regulamentos e nos 

programas de ensino elaborados sob a influência de médicos e de intelectuais 

adeptos das políticas higienistas e, em alguns casos, eugênicas, aproximaram-se 

ainda mais da prática de racialização. Nesse sentido consideramos que tais 

prescrições certamente influenciaram as práticas escolares cotidianas ocorridas no 

universo escolar pernambucano, e que especialmente no âmbito dos grupos 

escolares estas foram marcadas pelas referências e características fenotípicas.  

Portanto, foi com base nessa discussão que reelaboramos o nosso argumento 

de tese. Assim, passamos a pensar em como se constituiu o processo de 

implantação das escolas isoladas e dos grupos escolares assentados nos preceitos 

higienistas e eugênicos, considerando que as práticas de racialização da população 

escolar foram se tornando centrais e inerentes à própria cultura escolar. Nessa 

perspectiva compreendemos que os processos de racialização que ocorreram no 

período aqui estudado, tanto no pensamento dos intelectuais quanto nas prescrições 

e práticas pedagógicas das escolas em geral, e dos grupos escolares em particular, 

foram configurando uma organização escolar marcada pela distinção entre os 

diversos grupos etnicorraciais que compunham a sociedade brasileira. 

 Vale ressaltar que tomamos os grupos escolares como referência de 

organização escolar neste estudo, uma vez que eles foram, indiscutivelmente, 

espaços privilegiados que difundiram, experimentaram e efetivaram práticas 

originárias do pensamento higienista e eugênico que estavam em processo de 

consolidação no Brasil. 

A elite intelectual e especialmente a médica procurou explicar biologicamente o 

atraso no qual se encontrava a nação brasileira. Para tanto, a proposta apontada 

como a solução para sair daquela situação era a harmonização de um tipo nacional, 

buscando-se para isso o “branqueamento” da sociedade brasileira, ora de forma 

mais explicita, ora mais velada. 
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Lembremos, pois, que o Mito da democracia racial, aspecto que discutiremos 

um pouco mais adiante, também contribuiu ideologicamente para fortalecer a ideia 

da necessidade de branqueamento da sociedade brasileira, só que desta feita pelo 

viés cultural e não mais pelo biológico. Seguindo esse pensamento e tomando como 

referências as experiências de organização escolar pública no Estado de 

Pernambuco, com ênfase na cidade do Recife, verificamos que os alunos eram 

classificados racialmente e antropometricamente, com vistas a estabelecer turmas 

homogêneas, sobretudo, nos grupos escolares. 

 Nesse contexto ressaltamos que o termo racialização surgiu em meio aos 

estudos da Sociologia na década de 1970, referindo-se ao “processo ideológico e 

político por meio do qual determinadas populações eram identificadas pela 

referência às suas características fenotípicas (reais ou imaginárias), de tal modo que 

só pudessem ser compreendidas como tendo uma possível unidade biológica”. 

(KAERCHER, 2005, p.100). Posteriormente a noção de racialização passou a ser 

usada para referir-se a categorias supostamente fixas da população, sobretudo em 

estudos sobre população mundial.  

Segundo Albuquerque (2004) o termo racialização traduz raça como noção em 

construção, à mercê de circunstâncias e propósitos políticos diversos, que podem 

ser ou não antagônicos. Para a autora, no Brasil racialização e racismo não são 

apresentados no Jogo de dissimulação13 como sinônimos, destacando-se que no 

período imperial a população negra também forjou identidades a partir de um 

discurso racial. Portanto, o racismo é a face nociva da racialização. Não podemos 

perder de vista que em diversas sociedades dispersas, no tempo e no espaço, 

“racializa-se para referendar ou constituir hierarquias, para assegurar poder e 

prestígio para determinados indivíduos e grupos.” (ALBUQUERQUE, 2004, P.20). 

Nesse sentido, o Brasil emancipacionista é o mesmo que tentou preservar a 

senhoridade dos antigos proprietários de escravos, recriando distinções entre os 

brancos e a população de cor. Assim sendo, Hebe Mattos (2009, p. 354) demonstra 

que  

A moderna noção de raça e da desigualdade entre elas é uma 
construção do pensamento científico  europeu e americano que 
surgiu em meados do século XVIII, de maneira ainda embrionária, 
mas é no século XIX que se firma nos Estados Unidos a partir do 
questionamento da origem comum da espécie humana e do 

                                                 
13Para maiores detalhes sobre essa discussão consultar Albuquerque (2009). 
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surgimento do Darwinismo social como elemento conciliador do 
princípio de uma origem comum com a ideia de uma diferenciação  
natural não apenas seletiva, mas também hierarquizada. 
 
 

Assim, a racialização se tornou a contrapartida possível para a generalização 

de direitos do cidadão em sociedades que não reuniam condições políticas efetivas 

para realizá-la, permitindo limitações ao exercício dos direitos civis de determinados 

grupos considerados racialmente inferiores, chegando a legitimar a manutenção da 

escravidão em países como o Brasil. 

Albuquerque (2004) demonstra em seu estudo, que a raça não foi o argumento 

legitimador da escravidão no Brasil, como se observou nos Estados Unidos, porque 

aqui havia (e ainda há!) nuances e peculiaridades não presentes em outras 

sociedades, pois numa sociedade em que africanos podiam ser donos de escravos, 

o critério racial “não se apresentava como solução, mas como problema, e à medida 

que a escravidão perdia legitimidade, esse problema avolumava-se.” 

(ALBUQUERQUE, 2004, p. 24). Nesse contexto a autora indaga: pode-se imaginar a 

aflição de um delegado de polícia diante de uma escrava “quase branca”? O que 

deveria prevalecer: a condição de cativa ou o critério racial? Por isso no Brasil a 

ideia de raça foi se fazendo nos debates jurídicos, nas decisões políticas, na 

construção de memórias e símbolos, nos prognósticos e planos para o futuro da 

nação (ALBUQUERQUE, 2004, p. 20). 

A complexidade das questões que envolviam raça no Brasil foi apontada por 

Mattos (2009, p. 356) ao afirmar que desde pelo menos o fim do período colonial os 

usos da categoria parda foram se ampliando em relação à noção de mulato. Este, 

por sua vez, é um termo de época diretamente ligado à mestiçagem ou ao mestiço. 

A autora nos informa ainda que desde o período colonial até meados do século XIX 

“os termos negro e preto foram usados quase exclusivamente para designar 

escravos e forros.” além dessa designação, 

 

Em muitas áreas e períodos, o termo preto foi sinônimo de africano e 
os índios eram chamados de negros da terra. Na América 
portuguesa, o termo pardo parece ter sido usado inicialmente para 
caracterizar a população livre de ascendência indígena. 
(...) Do início do século XVIII, além de cor, o termo era usado para 
distinguir mestiços de brancos e negros, fossem escravos ou livres, 
sendo sinônimo de mulato. (MATTOS, 2009, p. 356). (Itálicos do 
original). 
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Por isso, segundo a autora, não resta dúvida de que no Brasil, a partir do 

momento que se precisou dar conta da  

 
presença demograficamente expressiva de uma população livre, de 
ascendência africana, para a qual não mais seria cabível socialmente 
a classificação de preto ou de crioulo [escravo ou liberto nascido no 
Brasil], na medida em que  ela tendia a congelar socialmente a 
condição de escravo ou liberto. (MATTOS, 2009, p. 356 – 357, 
itálicos do original). 

 
E continuando a sua análise a autora afirma que 

 
a importância da ascendência indígena na população colonial foi 
associada à emergência de uma população livre de ascendência 
africana, não necessariamente mestiça, mas necessariamente 
dissociada, já por algumas gerações, da experiência mais direta do 
cativeiro que consolidou expressões como pardo livre ou referências 
genéricas às ‘pessoas livres de cor’, como condição linguística 
necessária para dá conta nova realidade, sem que recaísse sobre ela 
o estigma da escravidão, mas também sem que perdesse a memória 
dela e das restrições civis que implicava. (MATTOS, 2009, p. 357, 
itálicos do original). 

 

A partir do nosso estudo, foi possível perceber que os atributos de cor/raça nas 

primeiras décadas do século XX estavam ligados à noção biológica de raça, como é 

o caso da classificação de Roquette-Pinto14, que levava em consideração a cor da 

                                                 
14Edgar Roquette-Pinto foi médico legista, professor, antropólogo, etnólogo que nasceu no Rio de 
Janeiro, RJ, em 25 de setembro de 1884 e faleceu na mesma cidade em 18 de outubro de 1954. Era 
filho de Manuel Menelio Pinto e de Josefina Roquette Carneiro de Mendonça. Foi criado pelo avô 
João Roquette Carneiro de Mendonça. Fez o curso de humanidades no Externato Aquino. Ingressou, 
em seguida, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Colou grau em 1905. Logo depois de 
formado iníciou uma série de estudos sobre os Sambaquis das costas do Rio Grande do Sul. 
Professor assistente de Antropologia no Museu Nacional, em 1906 tornou-se em pouco tempo 
conhecido como um dos mais sérios antropólogos que o país conhecera. Delegado do Brasil no 
Congresso das Raças, realizado em Londres, em 1911. Em 1912 Roquette-Pinto fez parte da Missão 
Rondon e passou várias semanas em contato com os índios nambiquaras que até então não tinham 
contato com os civilizados. De volta trouxe para o Museu Nacional vasto material etnográfico e como 
resultado dessa viagem publicou, em 1917, o livro Rondônia, com o sub-título: Antropologia 
etnográfica, clássico da antropologia brasileira. Foi Roquette quem sugeriu dar a essa região o nome 
de Rondônia. Foi Professor de História Natural na Escola Normal do Distrito Federal (1916) e 
professor de Fisiologia na Universidade Nacional do Paraguai (1920). Fundou, em 1923, na 
Academia Brasileira de Ciências, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha fins exclusivamente 
educacionais e culturais e que, em 1936, doou ao Ministério da Educação. Ocupou a Cadeira 17, na 
Academia Brasileira de Letras, eleito em 20 de outubro de 1927, na sucessão de Osório Duque-
Estrada. Em 1932, fundou a Revista Nacional de Educação; fundou e dirigiu, no Ministério da 
Educação, o Instituto Nacional do Cinema Educativo e fundou, também naquele ano, o Serviço de 
Censura Cinematográfica. Esteve em vários congressos nacionais e internacionais sobre temas de 
sua especialidade. Em 1940 foi eleito diretor do Instituto Indigenista Americano do México. 
(http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=196&sid=198). Roquette-Pinto 
analisando a classificação racial e o processo “combinatório” de nossa miscigenação com o objetivo 
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pele, tonalidade dos olhos e características do cabelo para defini-los: os 

leucodermos (brancos), faiodermos (brancos x negros), xantodermos (brancos x 

índios) e melanodermos (negros). Entretanto, a partir da década de 1940 passou-se 

a utilizar, majoritariamente, apenas os termos brancos e mulatos. 

Diante do exposto, estamos tomando o conceito de racialização como um 

“conjunto de discursos e práticas culturais, marcas que fundem, no Brasil, os 

conceitos de raça e cor, para promover, através desta fusão, a hierarquização das 

diferenças, a implementação das desigualdades.” (KAERCHER, 2005, p.100). 

Assim, o conceito de racialização também não é neutro. Ele é sistêmico por operar 

metódica e intencionalmente com objetivos bem definidos. É polissêmico porque se 

implementa a partir de múltiplos sentidos discursivos e, é multidirecional ao dirigir-se 

a todos os sujeitos independentemente de gênero, nacionalidade, classe, 

pertencimento étnico, etc. A racialização pode ser pensada, portanto, como uma 

pedagogia. (KAERCHER, 2010, p. 85). 

Como tais práticas de racialização poderiam contribuir para a manutenção de 

distinções etnicorracial nos grupos escolares? A partir do estabelecimento das 

classes homogêneas (biologicamente, fisicamente e intelectualmente), uma vez que 

os resultados dos testes e exames realizados nos escolares do Recife mostrava que 

a população negra ficava sempre em posição inferior à branca. A partir desses 

importantes indícios é possível inferir que havia pelo menos a intenção de 

hierarquizar. Do contrário, qual seria o sentido de racializar (ora, pela classificação 

de Roquette-Pinto: Faiodermo, leucodermo e melanodermo, ora como mulatos e 

brancos) a população escolar no período estudado? 

 Assim sendo, passei a delinear algumas questões que me serviram de norte 

para a construção desta tese: Que discursos circulavam sobre o negro, em paralelo 

com a “necessidade” de regeneração da raça na sociedade pernambucana na 

primeira e na segunda República? Quais os discursos dos legisladores 

educacionais, educadores e/ou médicos sobre a educação no período estudado? 

Que ou quais cultura(s) escolar(res)15 existia(m) nos grupos escolares? Qual o perfil 

                                                                                                                                                         

de conhecer as características  dos “tipos antropológicos” dos brasilianos (termo utilizado por ele para 
se referir aos brasileiros) identificou  quatro grandes grupos, de acordo com denominações extraídas 
do grego, as quais chamou de leucodermos (brancos), faiodermos (brancos x negros), xantodermos 
(brancos x índios) e melanodermos (negros). (SOUZA,V.  2008, p. 218). 
15 A cultura escolar pode ser definida como um conjunto de normas que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
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dos sujeitos que frequentavam tais espaços? Haveria distinção no tipo de educação 

oferecido às crianças de acordo com a origem etnicorracial ou socioeconômica? O 

que continham os programas de ensino dos grupos escolares?  

A partir das questões expostas me propus a compreender as práticas de 

racialização às quais os alunos dos grupos escolares foram submetidos em 

Pernambuco no período de 1911 a 1945, para o estabelecimento do biótipo do 

escolar pernambucano, e consequentemente das turmas homogêneas 

(intelectualmente e antropometricamente) nessas instituições de ensino. 

Para tanto, procurei analisar os discursos dos legisladores educacionais, 

educadores, médicos, bem como os relatos de pesquisas realizadas por estes com 

aqueles que frequentavam os grupos escolares buscando elementos que pudessem 

apontar as práticas de  racialização presentes no ambiente escolar, como foi o caso 

das medidas antropométricas, dos testes de QI, dos exames biológicos realizados 

entres os escolares pernambucanos.  

Portanto, os objetivos propostos neste estudo foram: 1. Analisar os discursos 

dos intelectuais e médicos pernambucanos sobre a educação, com vistas a perceber 

o teor de suas propostas educacionais para a regeneração do país; 2. Verificar se as 

normas para a criação e funcionamento dos grupos escolares e das escolas isoladas 

se baseavam em princípios eugênicos e higiênicos; 3. Analisar se os programas de 

ensino de higiene, história, geografia, ciências naturais, moral e civismo traziam 

algum conteúdo que fizessem referência ao negro como inferior, incivilizado, 

degenerado ou anormal; 4. Mapear as ações médicas para a construção da 

biotipologia das crianças que frequentavam as aulas de educação física nos grupos 

escolares e nas escolas isoladas do Recife no período estudado. 

O período em questão abrange a lei que instituiu os grupos escolares em 

Pernambuco16, que corresponde ao momento de implantação desse tipo de 

                                                                                                                                                         

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, normas, e práticas coordenadas e 
finalidades que podem variar segundo épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas, ou simplesmente 
de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar 
dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e 
demais professores. Mas para além dos limites da escola, pode-se identificar um sentido mais amplo, 
modos de pensar e agir largamente difundidos no interior de nossa sociedade, modos que não 
concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por meio de processos formais de 
escolarização. (Cf. Julia, 2001, Vidal, 2006 e Gonçalves; Faria Filho, 2005). 
16 PERNAMBUCO, Estado de. Lei provincial nº 1140 do anno de 1911.  
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instituição escolar no Brasil, e abrange também a Era Vargas.17 A referida Era foi 

marcada por uma preocupação mais acentuada do estado brasileiro em relação à 

definição da “figura do homem brasileiro”. Assim, as teorias raciais foram revisitadas 

para definir esse modelo de homem e as políticas educacionais que, entendemos 

refletiram esse ideário de hierarquização social. Essa hierarquização se pautava 

principalmente no conceito do mérito, alcançado pelos testes, mantido graças ao 

progresso da ciência, mas, fundamentalmente subjetivo e cheio das peculiaridades 

de raça, de classe e de gênero, que condicionavam o pensamento modernista da 

época. (DÁVILA, 2006, p. 350). 

Um fato que consideramos importante para a compreensão do nosso objeto de 

pesquisa foi o I Congresso Internacional das Raças, que aconteceu em 1911, em 

Londres, evento no qual foram feitas previsões para o futuro no Brasil em relação à 

questão racial. Acreditava-se que em 2012 a população negra desapareceria da 

sociedade brasileira. Segundo as previsões da época o quantitativo populacional se 

constituiria da seguinte forma: 

QUADRO I 
 

Evolução do Processo de branqueamento da População Brasileira 
(1872-2012) 

 

Ano Brancos Negros Índios Mestiços 

1872 38,1 16,5 7,0 38,4 

1890 44,0 12,0 12,0 32,0 

1912 50,0 9,0 13,0 28,0 

2012 80,0 0,0 17,0 3,0 

Fonte: Extraído dos Diagramas da constituição antropológica da população do Brasil, organizados segundo 

as estatísticas oficiais de 1872 a 1890 por Edgar Roquette-Pinto. (LACERDA, 1912, p.101). 
 

                                                 
17 Expressão cunhada pela historiografia contemporânea para determinar o período que teve início a 
partir de outubro de 1930, e durou até 1945. Momento que o Brasil foi presidido por Getúlio Vargas, 
personagem predominante no cenário político nacional. Esse período foi marcado por muitas tensões: 
inicialmente a revolução de 1930, que elevou Vargas ao poder do estado; crise da democracia liberal; 
ascensão dos fascismos; processo de centralização política; controle da organização operária; 
construção da identidade nacional; o movimento de 1932 em São Paulo; a constituição da Ação 
Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora; a promulgação da Constituição de 1934; a 
Intentona Comunista em 1935; o fechamento político com o golpe de Getúlio em 1937 e a Segunda 
Guerra Mundial.  Esses foram alguns acontecimentos que marcaram o período e analisados por 
várias correntes historiográficas. (ZANELATTO, 2010). 
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O quadro acima demonstra os Diagramas elaborados por Roquette-Pinto que 

serviram de base para as projeções que João Batista Lacerda,18 cientista eleito para 

representar o país naquele evento, ocasião em que apresentou a sua tese sobre a 

questão da mestiçagem no Brasil. Conforme podemos observar, em sua projeção o 

Brasil do século XXI seria um país predominantemente branco (80,0%) com apenas 

3,0% de mestiços e 17,0% de índios. Possivelmente esses 17,0% se referiam 

àqueles índios não aculturados, ou seja, àqueles que se manteriam isolados nas 

regiões mais remotas do território brasileiro – a Amazônia, por exemplo. 

Sobre essa questão Schwarcz (2011, p. 226) aponta como “as previsões são 

sempre traiçoeiras”. O sonho do Brasil branco de Lacerda não se confirmou. Para a 

autora a participação brasileira no referido evento não deve ser entendida de 

maneira desavisada. Naquele momento o país era conhecido como um ‘laboratório 

racial’, sobretudo pelos viajantes europeus e norte-americanos que por aqui 

estiveram em busca do espetáculo da natureza e dos homens. O Brasil servia como 

um exemplo do cruzamento extremado de raças, algo que no período era visto como 

extremamente negativo: representávamos um exemplo de degeneração, obtida pelo 

efeito perverso da mistura de raças. 

Ainda segundo Schwarcz (2011), se observarmos a história da nossa 

colonização é possível perceber que a preocupação com a composição racial dos 

brasileiros existiu desde a chegada dos portugueses à terra brasilis, com as 

inúmeras tentativas de separação de negros e indígenas do convívio social com os 

brancos. Porém, essa preocupação se intensificou nas décadas finais do século XIX, 

com o processo de abolição da escravidão e a necessidade de mão de obra para 

trabalhar na agricultura, uma vez que abolida a escravidão os negros não seriam 

mais reconhecidos como a principal força de trabalho do Brasil. A partir de então 

muitos debates foram travados na sociedade para resolver a questão da mão de 

obra e o futuro do país. Prevaleceu a ideia dos que defendiam a imigração europeia, 

sobretudo italiana. Assim, além de resolver a questão da agricultura, o problema do 

                                                 
18 Intelectual de renome nacional, Lacerda formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, 
era autor de pesquisas na área de fisiologia e microbiologia, tendo exercido atividades de relevo 
durante sua carreira. Foi ministro da Agricultura e, no Museu Nacional, chefe do Laboratório 
Experimental e subdiretor das seções de zoologia, antropologia e paleontologia. Boa parte de suas 
investigações resultou em artigos publicados na renomada Revista do Museu Nacional.  Foi também 
diretor dessa instituição, além de presidente da Academia Nacional de Medicina. (Cf. SCHWARCZ, 
2011, p.226). 
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cruzamento racial também seria resolvido. Daí a propagação da necessidade de 

uma “mestiçagem redentora”.19 

Lacerda, na ocasião do evento anteriormente citado, procedeu da seguinte 

forma: primeiro descartou a teoria segundo a qual o que se sabia sobre a 

hibridização de animais, “deduções de Galton”, poderia ser aplicado aos seres 

humanos. Depois descreveu os efeitos do processo histórico de miscigenação entre 

africanos e europeus no Brasil (os índios não foram citados). Sentenciou que os 

mestiços eram “obviamente inferiores aos negros” como “mão de obra agrícola” e 

tinham “pouca resistência a moléstias”. Em sua opinião a única superioridade que 

porventura pudesse se apresentar, seria o fato de eles estarem “física e 

intelectualmente muito acima do nível dos pretos”. (SKIDMORE, 2012, p. 111). 

Analisando a Réplica à Critica,20 de Lacerda, percebe-se que as suas previsões 

causaram protestos na imprensa brasileira, na época em que foram apresentadas 

por ocasião do Congresso Universal das Raças. O próprio autor afirma não imaginar 

que “algumas das opiniões exaradas naquele opúsculo tivessem o infausto condão 

de provocar no Brasil veementes protestos” (LACERDA, 1912, p. 85). Apesar de 

considerar que a cor era só uma característica acidental, Lacerda admite que 

existiam raças atrasadas e adiantadas e que a raça negra prejudicou a branca, não 

só no Brasil, como também em outros países onde os negros conviveram com 

brancos. Esse fato pode ser observado no trecho a seguir: 

 
[...] a sciencia já demonstrou, que embora tomada como caracter 
differencial de raça, a cor não passa de um caracter anthropologico 
accidental, susceptível de modificar-se profundamente sob a 
influencia dos agentes cósmicos; que a superioridade e a 
inferioridade das raças no sentido absoluto é um fato inveridico; e 
que no mundo só existem raças adiantadas e atrazadas, devendo ser 
attribuidas essa differenças ás condições do meio physico e social 
em que o homem evoluio.  [...] Entretanto não se pode negar que o 

                                                 
19Expressão que se referia a Redenção de Cam, tela do artista acadêmico Modesto Brocos (1852-
1936), levada por Lacerda para o I Congresso Internacional das Raças para ilustrar o processo 
‘depurador’ que ocorreria no Brasil com o passar do tempo. Na legenda da tela, a frase não deixava 
dúvidas acerca da interpretação a ser seguida: “O negro passando a branco, na terceira geração, por 
efeito do cruzamento de raças”.  Na verdade, Lacerda traduzia a pintura em termos de darwinismo 
social, e imprimia a noção de uma evolução de mão única: se a avó era preta retinta, a mãe já trazia 
traços ‘suavizados e evoluídos’, e o filho, localizado no centro da composição, fruto do casamento 
com um branco (possivelmente estrangeiro e português), mais se parecia com um europeu. 
(SCHWARCZ, 2011, p. 228). 
20 Réplica à critica : da Memoria – Sur Les Métis au Brésil é o texto em que  João Batista de Lacerda  
se justifica pelas coisas que disse no seu trabalho sobre os mestiços no Brasil, e se sente injustiçado 
pelas críticas que recebeu no Brasil e traz apreciações favoráveis que recebeu fora do país. 
(LACERDA, 1912). 
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demorado contacto entre duas raças, uma atrazada, outra adiantada, 
venha com o tempo fazer adquirir á raça adiantada muitos dos vivos 
e defeitos da raça atrazada. [...] Este fato verificou-se não só no 
Brasil como em outros paizes onde a raça negra teve prolongado 
contacto com a população branca. Affirmando, pois, como fiz no meu 
trabalho apresentado ao congresso, que no Brasil o longo contacto 
do negro prejudicou os dotes moraes do branco, não disse uma 
inverdade nem cometti uma insensatez. (LACERDA, 1912, p. 90-
91).[Itálicos adicionados] 
 
 

Ainda em relação ao depoimento acima, percebe-se que o autor acreditava 

piamente que as suas previsões estavam corretas: “não disse uma inverdade nem 

cometi uma insensatez”. Mas as previsões não foram somente destinadas aos 

negros, já que os índios eram considerados “semicivilizados”. Para ele, na medida 

em que se difundir a civilização no país “tanto mais intensa será a reducção da raça 

indígena, a qual estou certo, desapparecerá com os negros daqui a um século.” 

(LACERDA, 1912, p. 98). 

Essa discussão fundamentava-se em bases eugênicas e higiênicas que se 

originaram ainda no século XIX e, permearam as discussões em torno da educação, 

se intensificaram na República, como condição para que o Brasil fosse uma nação 

civilizada e sadia por meio de uma medicina social, que se associava a um projeto 

mais amplo de modernidade e progresso21. 

Segundo Gondra (2003) o debate sobre a higiene no âmbito educacional teve 

inserção na sociedade pelo campo médico já no século XIX, quando estes 

almejavam a disseminação de suas ideias para outras áreas de atuação profissional, 

como, por exemplo, entre os professores que atuavam decisivamente nos espaços 

de escolarização da sociedade. Assim, ao se referir ao Município da Corte o autor 

menciona que:  

 

                                                 
21 Gostaria de destacar que nos utilizamos das palavras “progresso” e “moderno” no sentido 
empregado por Berman (1986, p. 32), que entende modernidade como um conjunto de experiências 
(de tempo e de espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida) 
compartilhadas por homens e mulheres em todo o mundo, implicando “amplas conexões humanas”. 
Estas destacadas pelo autor da seguinte forma: “O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado 
por muitas fontes: grandes descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do 
universo e do lugar que ocupamos nele; a industrialização da produção, que transforma 
conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o 
próprio ritmo da vida, gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes; (...) No século XX, 
os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, 
vêm a chamar-se ‘modernização’.” (BERMAN, 1986, p. 16). 
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A medicina deveria penetrar na sociedade, incorporando o meio 
urbano como alvo de sua reflexão e de sua prática, e o de que 
deveria constituir com o apoio indispensável ao exercício de poder 
por parte do Estado (...) na expansão da medicina, a escola não é 
esquecida numa educação de um modo mais geral, pois, para formar 
as novas gerações seria necessária uma intervenção não apenas no 
espaço público da escola, mas, também no espaço privado da casa 
(GONDRA, 2003, p. 525). 
 

Nesse contexto a medicina encontrou na escola um novo espaço para se 

ocupar dos corpos. Para isso utilizava-se dos argumentos científicos que recobriam 

um amplo espectro de questões vinculadas à escola, tais como o problema da 

localização dos edifícios escolares, da necessidade de uma edificação própria e 

apropriada para funcionar como escola, do ingresso dos alunos, do tempo e dos 

saberes escolares, da alimentação, do sono, do banho, das roupas, dos recreios, da 

ginástica, das percepções, da inteligência, da moral e, inclusive, das excreções 

corporais. (GONDRA, 2003). E quanto à eugenia, o que se pode dizer? 

A preocupação em selecionar a espécie humana esteve presente desde a 

antiguidade (em Esparta eram eliminados os bebês portadores de deficiência física 

ou mental, lançando-os do monte Taigeto; Aristóteles e Platão pregavam a 

necessidade de estimular casamentos com indivíduos superiores), mas foi no século 

XIX que essa preocupação se tornou uma questão científica e política, sendo 

denominada eugenia por Francis Galton. Este inglês, depois da leitura da obra A 

Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, procurou formular ideias que 

permitissem o aperfeiçoamento da “raça” humana a partir de estudos biológicos. 

Para alcançar seus objetivos formulou as ideias eugênicas, e os princípios da 

eugenia com a finalidade de selecionar homens e mulheres “talentosos” que, depois 

de acasalados, geração após geração, acabariam por dar origem a uma “raça de 

homens excepcionalmente bem dotada.”(MIRANDA, 2009, p. 280-281). 

Galton, juntamente com seu principal colaborador Karl Pearson, também 

idealizou a biometria na qual propunha, através de um sistema de coeficientes 

numéricos e métodos estatísticos, medir os caracteres hereditários físicos e mentais, 

especialmente a inteligência. Segundo ele o nível médio da raça dos negros era 

inferior em dois graus ao da raça branca, e o da raça australiana o era em três 

graus. Propondo a seleção artificial dos mais bem dotados, o cientista acreditava 

que, somente assim, a sociedade ficaria livre da miséria, dos vagabundos, dos 
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criminosos e dos portadores de doenças mentais. Foi ele quem utilizou pela primeira 

vez a palavra eugenia que, em grego, significa bem-nascido. (MIRANDA, 2009). 

Apesar do berço do eugenismo ser a Inglaterra, com a teoria de Galton e 

Pearson, foi nos Estados Unidos que o discurso eugênico se tornou particularmente 

vigoroso, através de teóricos que procuravam justificar a hereditariedade da 

inteligência. Os imigrantes e negros foram os primeiros objetos de sua investida. A 

ideia propagada de que os grandes problemas sociais eram decorrentes da 

imigração favoreceu a rápida adesão de uma parcela significativa de médicos, 

intelectuais e políticos às ideias eugênicas norte-americanas. Para resolver o 

problema concernente à imigração, foi criada uma comissão encarregada de estudar 

os perigos de uma deterioração do patrimônio genético do país, tendo em vista a 

entrada de pessoas racialmente inferiores. No relatório apresentado oficialmente, 

fazia-se a observação de que o declínio da inteligência era ocasionado pela 

imigração dos negros e das raças alpinas e mediterrâneas. A partir desse relatório 

aprovou-se uma lei que impediria a entrada de imigrantes racialmente indesejáveis, 

nos Estados Unidos, no ano de 1924. (MIRANDA, 2009). 

Ainda segundo Miranda (2009), é importante destacar que foi um grupo de 

psicólogos americanos que, deturpando as ideias do Frances Alfred Binet, forneceu 

a base teórica para justificar a lei da imigração. Utilizando argumentos enganosos, 

criaram a teoria do QI hereditário que confundia as diferenças culturais com 

propriedades inatas. Essa teoria foi um dos temas mais explorados pelos eugenistas 

da época, que procuraram justificar, com propósitos ideológicos, a existência de 

indivíduos mentalmente inferiores. Os precursores da teoria da hereditariedade do 

QI nos Estados Unidos foram H. H. Goddard, que a introduziu na escala de Binet e 

retificou seus resultados atribuindo valores de inteligência inata; Lewis Terman que 

popularizou a aplicação dos testes, transformando-os numa indústria poderosa e 

milionária, acreditando que a sociedade americana deveria ser dirigida por algumas 

lideranças portadoras de um alto QI; Robert Yerkes, que procurou justificar a teoria 

da hereditariedade do QI aplicando testes em 1.750.000 homens do exército 

americano durante a Primeira Guerra Mundial. Para ele a idade mental dos brancos 

situava-se à beira da debilidade mental, e essa conclusão foi atribuída à reprodução 

de indivíduos pobres e com problemas mentais, à miscigenação e à chegada de 

imigrantes do sul e do leste da Europa, principalmente italianos, russos e poloneses. 
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Em relação aos negros, concluiu que eles apresentavam idade mental no extremo 

inferior da escala. O reconhecimento dos políticos e da comunidade científica 

americana em relação aos testes de QI aplicados no exército representou uma 

vitória dos eugenistas e serviu de justificativa para a aprovação da lei da imigração e 

para a segregação racial, limitando o acesso do negro ao ensino superior.  

Mas o que diz a teoria de Binet?  A escala de Binet era uma mistura de 

diferentes atividades por meio das quais ele esperava que a mescla de vários testes 

relativos a diferentes habilidades permitiria a abstração de um valor numérico capaz 

de expressar a potencialidade global de cada criança. Antes de sua morte Binet 

publicou três versões da escala. A edição original de 1905, simplesmente ordenava 

as tarefas segundo um critério de dificuldade crescente. É interessante ressaltar que 

a versão de 1908 introduziu o critério que desde então, até os dias atuais, tem sido 

utilizado para a medição do chamado QI. Binet decidiu atribuir a cada tarefa um nível 

de idade, a idade mínima em que a criança de inteligência normal seria capaz de 

realizar com êxito a tarefa em questão. O procedimento era o seguinte: a criança 

começava a realizar as tarefas que correspondiam ao primeiro nível de idade e, em 

seguida, ia realizando as tarefas seguintes, até que se deparasse com as que não 

conseguia realizar. A idade associada às últimas tarefas realizadas pela criança 

tornava-se assim, a sua “idade mental”, e o seu nível intelectual era calculado 

subtraindo-se essa idade mental de sua verdadeira idade cronológica. Desta feita, 

as crianças cujas idades mentais fossem bastante inferiores às suas respectivas 

idades cronológicas poderiam ser selecionadas para os programas de educação 

especial, cumprindo assim o encargo que Binet recebeu do Ministério da Educação 

Pública em 1904. (GOULD, 2003). 

Mas em 1912, o psicólogo alemão W. Stern afirmou que a idade mental deveria 

ser dividida de acordo com a idade cronológica e não subtraída dela. Essa divisão é, 

segundo Gould (2003, p. 153), “a mais adequada, pois o que importa é a magnitude 

relativa, e não absoluta, da disparidade entre a idade mental e a cronológica”. 

Assim, uma disparidade de dois anos entre uma idade mental de dois anos e uma 

idade cronológica de quatro, provavelmente, expressa uma deficiência muito mais 

grave que uma disparidade de dois anos entre uma idade mental de quatorze anos e 

uma idade cronológica de dezesseis. O método de subtração de Binet produziria o 

mesmo resultado em ambos os casos, enquanto que as medidas de QI de Stern 
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dariam 50 no primeiro caso e 88 no segundo (Stern multiplicava o quociente obtido 

por 100 para eliminar as casas decimais). 

Para a maior parte dos escritores racistas europeus, especialmente Gobineou e 

Louis Agassiz, os brasileiros possuíam um pessimismo em relação a qualquer 

possibilidade de o país se tornar desenvolvido e moderno. Nesse contexto Miranda 

(2009) analisa que talvez em relação a essa condição, alimentada pelas doutrinas 

racistas vindas de fora, que apregoavam a desigualdade das raças humanas 

(determinismo racial), alguns intelectuais e cientistas brasileiros procuraram reagir e 

elaboraram uma ideia própria aplicável à realidade brasileira. Tal teoria se tornou 

conhecida como a “tese do branqueamento” e dominou a mente de intelectuais e da 

elite econômica brasileira no final do século XIX e no início do século XX. Essa tese 

criou a ideia de “arianização” do Brasil e, segundo seus teóricos, ocorreria com o 

decréscimo da população de mulatos e o desaparecimento dos negros no país. 

Entre os brasileiros adeptos da teoria do branqueamento destacaram-se Nina 

Rodrigues, Silvio Romero e Oliveira Vianna.  

Oliveira Viana, ardoroso defensor dos privilégios dos brancos em relação ao 

conjunto da população brasileira, tornou-se o principal porta voz desse grupo. Para 

Viana, o elemento branco era mais bonito, mais forte e inteligente que o mulato e o 

negro. Ele também acreditava que os atributos negativos dos mestiços tenderiam a 

desaparecer na medida em que eles embranqueciam em ísicas e mentais. Silvio 

Romero tinha uma posição ambígua em relação ao mestiço. Ora acreditava na 

concepção da degenerescência22 racial, ora valorizava o mestiço, vendo nele o 

brasileiro por excelência. Para ele o atraso e as qualidades psicológicas e raciais do 

povo brasileiro poderiam melhorar através da imigração europeia para o Brasil que, 

por sua vez, estimularia seu branqueamento. (MIRANDA, 2009). 

Nina Rodrigues foi o primeiro pesquisador brasileiro que estudou de maneira 

mais detalhada a influência africana no Brasil, tentando catalogar minuciosamente 

no Continente africano as origens dos negros trazidos para o nosso país. Para isso 

                                                 
22A teoria da degeneração foi formulada por Benedict Morel, em 1857. Supunha uma debilitação 
progressiva da espécie a partir de um tipo primitivo humano ideal que seria transmitido 
hereditariamente.  Entretanto, esse distúrbio, poderia ser adquirido no decorrer da vida através de 
influências nocivas de origem patológica - sífilis, epilepsia, tuberculose – ou social – urbanização, 
industrialização, desregramento dos costumes, alcoolismo,  pauperismo, tabagismos, etc.  
Estabelecida a degenerescência na espécie humana, o mal seria responsável por uma grande 
quantidade de  imbecis, histéricos, tarados e cretinos que se multiplicariam através da 
hereditariedade. (MIRANDA, 2009, p. 303, grifos do autor). 
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ele procurou identificar os principais grupos linguísticos, mesmo sem conhecimento 

mais profundo sobre o referido continente. Assim ele reuniu fotografias e desenhos 

de objetos de arte brasileiros, de origem africana, e também se dedicou à questão 

da assimilação dos africanos a sua nova pátria. Nina Rodrigues afirmava que a 

inferioridade dos africanos tinha sido determinada acima de qualquer dúvida 

científica.  Por isso, “um representante das raças inferiores jamais poderia alcançar 

em inteligência o elevado grau a que chegaram as raças superiores.” (SKIDMORE, 

2012, p. 103). 

Assim, percebemos que, mesmo com a proclamação da República, a questão 

racial permanecia, buscava-se uma “raça virtuosa”. Ao mesmo tempo em que a 

primeira constituição republicana garantiu, formalmente, a igualdade política, a 

noção de raça não só se constituía, mas também legitimava uma prática de 

manutenção de desigualdades. Nessa perspectiva, à medida que se ampliava a 

preocupação com a questão “Quem somos nós?”, ampliava-se também a exigência 

da resposta a outra interrogação: “Quem são os outros?”. As respostas formuladas a 

essas perguntas foram sendo esboçadas nos livros didáticos, nos romances e nas 

crônicas, nos jornais, nos relatos e nos textos de avaliação do regime republicano.  

Quebrar a imagem da virtude projetada pelo espelho dos ideais republicanos é 

tornar evidente a sua ausência, mas, de qualquer forma reforça ainda a sua 

necessidade. É o que fazem os relatórios dos prefeitos, dos responsáveis pela 

educação pública, e os artigos de certos jornalistas que, denunciando a cidade como 

estigma de vários vícios sociais; como corpo corroído pelas doenças e pelas 

iniquidades, fornecem um retrato do país, ou melhor, fixam em um modo dramático a 

desilusão iluminista que assolava as elites preocupadas em projetar uma identidade 

nacional e com a qualidade de sua intervenção numa conjuntura de recriação 

institucional atenta à proclamação da sua vocação dirigente e à definição de sua 

tarefa intelectual, como sendo um exercício de investigação e de prevenção ou 

correção de rumos. (NUNES, 2000).  

Nesse contexto, mais precisamente a partir de 1930, opera-se no Brasil uma 

evolução que buscava novos caminhos na orientação política do país, tendo como 

preocupação principal o desenvolvimento social. (MUNANGA, 2004, p.87). Nesse 

sentido as teorias raciais não davam mais conta de explicar a realidade brasileira. 

Surge então a figura de Gilberto Freyre retomando a temática racial até então 
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considerada não apenas como chave para a compreensão do Brasil, mas também 

para toda a discussão em torno da questão da identidade nacional. Freyre deslocou 

o eixo da discussão, operando a passagem do conceito de “raça” ao conceito de 

cultura, o que permitiu um maior distanciamento entre o biológico e o cultural, 

eliminando assim, um leque de dificuldades colocadas anteriormente a respeito da 

herança atávica do mestiço. (MUNANGA, 2004, p.87-88). 

 Em Casa grande e senzala o autor narra uma história social do mundo agrário 

e escravista do nordeste brasileiro nos séculos XVI e XVII, no quadro de uma 

economia latifundiária baseada na monocultura da cana-de-açúcar, apontando um 

desequilíbrio entre os sexos caracterizado pela escassez de mulheres brancas.  Daí 

a necessidade de aproximação sexual entre escravas negras e índias, com 

senhores brancos. (MUNANGA, 2004).  

Para Skidmore (2012, p.267) Casa grande e senzala virou de pernas pro ar a 

afirmativa de que varias gerações de miscigenação haviam causado um dano ao 

pais, pois para Freyre a miscigenação era um patrimônio inestimável. Freyre 

demonstrou como as pesquisas nas áreas da nutrição, antropologia, medicina, 

psicologia, sociologia e agronomia tinham relegado as teorias raciais à 

obsolescência e revelado novos vilões: alimentação deficiente, roupas inadequadas 

e doenças. 

A grande contribuição de Freyre23 foi ter mostrado que negros, índios e 

mestiços contribuíram positivamente para a construção da cultura brasileira e 

influenciaram profundamente o estilo de vida da classe senhorial em matéria de 

comida, indumentária e sexo. Assim, a mestiçagem que no pensamento de Nina 

Rodrigues e de outros causava dano irreparável ao nosso país, passou a ser vista 

por Freyre como uma vantagem imensa. Ao transformar a mestiçagem num valor 

positivo e não negativo do ponto de vista da degenerescência, Freyre permitiu 

completar definitivamente os contornos da identidade nacional que há muito tempo 

vinha sendo desenhada. O autor de Casa grande e senzala consolidou o mito 

originário da sociedade brasileira configurada num triangulo cujos vértices são as 

raças negra, branca e indígena. Para ele as três raças trouxeram, também, suas 

heranças culturais paralelamente aos cruzamentos raciais, o que deu origem a outra 

mestiçagem no campo cultural. Foi a partir da ideia dessa dupla mistura que aos 

                                                 
23 Apontada por  autores, como Munanga(2004), Skidmore(2012) entre outros. 
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poucos foi brotando o mito da democracia racial, baseando-se na premissa de que 

“Somos uma democracia porque a mistura gerou um povo sem barreira, sem 

preconceito” (Ortiz Apud MUNANGA, 2004, p.89). 

Assim esse mito elaborado por Freyre propagou a ideia de que no Brasil havia 

uma harmonia entre os sujeitos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, o que 

permitiu aos dirigentes desse país  dissimular as desigualdades e impedir que  os 

negros tivessem consciência da sutileza dos mecanismos de exclusão da qual são 

vítimas. Portanto, o mito da democracia racial 

  

Encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se reconhecerem 
como brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada 
de consciência de suas características culturais que teriam 
contribuído para a construção e expressão de uma identidade 
própria. Essas características são expropriadas, dominadas e 
convertidas em símbolos nacionais pelos nossos dirigentes. 
(MUNANGA, 2004, p.89). 
 

 
Deste modo Gilberto Freyre acaba reforçando o ideal de branqueamento 

presente na sociedade brasileira. 

 Para D´avilla (2006, p.26) a partir de 1930 a mistura racial no Brasil passa a ser 

celebrada porque passa a ser vista como um passo inevitável à evolução da nação 

brasileira. Assim, substituiu-se o determinismo que prendia o nosso país à situação 

de atraso, atribuído ao contingente populacional de negros, pela noção de que a 

degeneração era uma condição adquirida e, portanto, remediável. Então, a 

“negritude ainda conservava todas as suas conotações pejorativas, mas os 

indivíduos podiam escapar da categoria social da negritude por meio da melhoria de 

sua saúde, do nível de educação e cultura, ou classe social. Inversamente, os 

brancos poderiam degenerar por meio da exposição à pobreza, aos vícios e às 

doenças” (DAVILA, 2006, p.26,). Nesse contexto o branqueamento encarnava as 

virtudes desejadas de saúde, cultura, ciência e modernidade. (DAVILA, 2006, p.25-

26). 

Aqui cabe destacar que havia uma preocupação com a definição da figura do 

homem brasileiro desde o início do Governo de Getulio Vargas. Essa preocupação 

se expressou mais abertamente no momento da encomenda de uma estátua para 

representar o homem brasileiro que deveria ficar na sede do  Ministério da Educação 
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e Saúde (MES24). Para isso, o ministro Gustavo Capanema encarregou o escultor 

Celso Antônio de produzir uma figura que representaria a obra de formação. Tendo 

ficado chocado com a figura representada pelo escultor, ou seja, a de um caboclo 

barrigudo, Capanema, então, escreveu a vários cientistas e intelectuais envolvidos 

com os estudos raciais, perguntando: “Como será o corpo do homem brasileiro, do 

futuro homem brasileiro, não do homem vulgar ou inferior, mas do melhor exemplar 

da raça? Qual será sua altura? O seu volume? A sua cor? Como será sua cabeça? 

A forma de seu rosto? A sua fisionomia?” (DÁVILA, 2006, p. 47) 

Capanema achou que a escultura que ornamentaria a sede do MES parecia 

racialmente degenerada, em vez de viril e ariana, como ele imaginava que viriam a 

ser os brasileiros. O próprio Getulio Vargas quando encomendou a obra explicou 

que a escultura teria essa forma “justamente porque o Ministério da Educação e 

saúde se destina a preparar, a compor, a afeiçoar o homem do Brasil. Ele é 

verdadeiramente o ministério do homem”. (DÁVILA, 2006, p. 48). Portanto, a figura 

degenerada não combinava com o prédio modernista25. 

A escultura que Celso Antônio fez representava tudo o que Capanema 

esperava que o Brasil deixasse para trás. Mas o escultor se justificou afirmando que 

ao olhar para o Brasil era aquilo que ele via: um caboclo, homem das matas, raça 

mestiça. 

                                                 
24 O referido Ministério foi criado em 14 de novembro de 1930 como o nome de Ministério da 
Educação e Saúde Pública. Sua criação foi um dos primeiros atos do Governo Provisório de Getúlio 
Vargas, que havia tomado posse em 3 de novembro.  O primeiro ministro da Educação, Francisco 
Campos, veio de Minas Gerais. Sua nomeação foi uma compensação do governo federal a Minas 
pela participação na Revolução de 1930, mas resultou também da pressão de setores conservadores 
da Igreja Católica, liderados por Alceu Amoroso Lima. Francisco Campos já acumulava uma 
experiência de reformador da educação em Minas Gerais na década de 1920. Com a demissão 
de Francisco Campos em 16 de setembro de 1932, outro mineiro assumiu o ministério: Washington 
Pires. Em 25 de julho de 1934, este seria substituído por Gustavo Capanema, igualmente 
representante de Minas Gerais. Gustavo Capanema chefiou o Ministério da Educação por um longo 
período, de 1934 a 1945. Foi marcante a presença de intelectuais famosos junto ao ministro, como 
consultores, formuladores de projetos, defensores de propostas educativas ou autores de programas 
de governo. Durante toda a sua gestão Capanema contou com a fidelidade do poeta Carlos 
Drummond de Andrade como seu chefe de gabinete, e recebeu também a colaboração de Mário de 
Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, 
Heitor Villa-Lobos e Manuel Bandeira, entre outros representantes da cultura, da literatura e da 
música nacionais. http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-
37/IntelectuaisEstado/MinisterioEducacao). 
25 O prédio do MES era um sucesso. Ele foi construído por arquitetos estrangeiros e brasileiros, entre 
eles estava Oscar Niemeyer. o prédio causou tanto impacto internacionalmente que anos depois 
Nelson Rockefeller reuniu a mesma equipe para projetar o prédio das nações unidas(ONU). Segundo 
Capanema o edificio e a estatua se completarão, de maneira exacta e necessaria. Assim, a estátua 
do homem brasileiro deveria completar a alegoria mostrando que a educação pública tornaria os 
brasileiros brancos e fortes, dignos de seu brilhante futuro. (DÁVILA, 2006, P.48) 



45 

 

Capanema foi consultar seus conselheiros, entre eles Roquette-Pinto, diretor 

do Museu de antropologia na época e principal proponente no Brasil da tese anti-

racista do antropólogo Frans Boas, de que não havia raças superiores ou inferiores,  

defendia que as pessoas deveriam ser avaliadas pelo seu nível de cultura. Oliveira 

Viana, reacionário conselheiro político e social do presidente Getulio Vargas, 

acreditava na plena superioridade biológica ariana, posição racista compartilhada 

por Juvenil Rocha Vaz que era professor da faculdade de medicina do Rio de 

Janeiro. Portanto, todos os três conselheiros confiavam no futuro branco do Brasil e 

no papel da educação e da saúde pública em sua criação. Mesmo havendo 

polêmica sobre a natureza da negritude, da degeneração e da possibilidade de 

aperfeiçoamento racial, havia consenso sobre o significado e o valor da brancura. 

(DÁVILA, 2006, p.49-50). 

Depois das consultas aos cientistas, acima mencionados, Capanema explicou 

a Celso Antônio os critérios raciais que o Homem brasileiro deveria atender, exigindo 

que a escultura fosse revista, mas o escultor recusou-se e a encomenda foi 

cancelada. Em seguida Capanema pediu a seu chefe de Gabinete, Carlos 

Drummond de Andrade, que encontrasse um novo artista para produzir uma nova 

estátua. Essa nova figura deveria ser “uma figura sólida, forte, de brasileiro. Nada de 

rapaz bonito. Um tipo moreno, de boa qualidade, com o semblante denunciando a 

inteligência, a elevação, a coragem e a capacidade de criar e realizar.” (DÁVILA, 

2006, p. 50-51). 

É possível percebermos nessa situação que a figura que o artista Celso 

Antônio esculpiu caboclo barrigudo, refletia a própria representação que o artista 

tinha do homem brasileiro, do indígena, o que deveria ser também a representação 

de outros sujeitos da época, mas Capanema quis reforçar a mestiçagem ao pedir 

que o homem brasileiro fosse representado como moreno, porém, a estátua do  

Homem brasileiro nunca foi terminada. Permaneceu como testemunho e tributo á 

obra de educadores e cientistas, no cumprimento do destino racial do 

Brasil.(DÁVILA, 2006, p. 52). 

Nesse ínterim, vale ressaltar que os republicanos mitificaram o poder da 

educação a tal ponto que depositaram nela não apenas a esperança de 

consolidação do novo regime, mas a regeneração da Nação. Esse fato pode ser 

percebido na documentação analisada para essa pesquisa. Neste contexto a escola 



46 

 

primária tornou-se uma das principais divulgadoras dos valores republicanos e por 

isso os grupos escolares tornaram-se um símbolo. Era preciso torná-los evidentes, 

exibi-los, solenizá-los (SOUZA, 1998). Esses espaços educativos serviram também 

de laboratório para as pesquisas que buscavam mensurar os atributos biológicos, 

fisiológicos e psicológicos dos alunos, para estabelecer perfis biotipológicos. 

São Paulo é o lugar onde o novo modelo escolar republicano foi criado no início 

da década de 1890, o que representava uma das mais importantes renovações no 

ensino. Com isso, almejava-se sair de um estado em que os únicos sujeitos do 

ensino eram aluno e professor, com as aulas acontecendo sem materiais específicos 

e muitas vezes na casa do próprio mestre, para em outro momento poder contar 

com vários elementos capazes de tornar o ensino mais atrativo, a começar pela 

estrutura física. Portanto, o prédio escolar que implicava em uma nova concepção 

arquitetônica, representou um espaço específico para o desenvolvimento das aulas 

e passou a ser dotado de identidade própria.  A especialização dos espaços ocorreu 

de acordo com as finalidades do ensino, com a necessidade de separar meninos e 

meninas e com as exigências da pedagogia moderna: classes, bibliotecas, museus, 

laboratórios, oficinas, ginásios, pátios para recreio, auditórios, etc. A concepção 

desse tipo de escola foi baseada nos ideais da escola nova, segundo sinalizam 

alguns historiadores da educação26. 

Souza (1998) afirma que em poucas décadas o grupo escolar passou a ser o 

modelo adotado na organização do ensino primário em todos os estados do nosso 

país. Assim, por mais ou menos sete décadas constituíram o modelo preponderante 

de escola primária no Brasil. Extintos em 1970 ainda sobrevivem na memória de 

varias gerações e na linguagem ordinária, seja no costume das pessoas referirem-se 

às quatro primeiras séries do ensino fundamental como o ensino dado no grupo 

escolar, seja referindo-se ao edifício onde funcionaram muitas dessas escolas.  

A seguir abordaremos o aporte conceitual e teórico escolhido para o 

desenvolvimento desta tese. 

 

 

 

 

                                                 
26 Entre os quais destacam-se Souza (1998), Faria Filho(2000), Pinheiro (2002). 
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1.2 Definindo o domínio da história como propiciador de uma escrita 

 

Gostaria de iniciar este item apontando a dificuldade que foi escolher a 

perspectiva teórica que me guiasse durante a realização de um trabalho como este. 

Por isso concordo com Pinheiro (2002) quando afirma que escrever sobre a 

perspectiva teórica que norteia o desenvolvimento de um trabalho, não é tarefa das 

mais fáceis, apesar de existirem muitas possibilidades, pois atualmente conta-se 

com um quadro de várias tendências teóricas e metodológicas para se realizar uma 

pesquisa na área da história da educação. Sendo assim, optou-se por enveredar 

pela seara da História Cultural.  

Assim, como outras tendências, a história cultural27 contribuiu para a  

renovação historiográfica e a ampliação do universo temático e dos objetos que  

possibilitaram a multiplicidade da utilização de novas fontes. E como se deu essa 

renovação? 

Conforme Pinheiro (2011) foi no contexto de um dos mais relevantes 

movimentos de renovação da historiografia, ocorrido a partir de meados do século 

XX, que a expressão “abordagem” ganhou uma representatividade singular 

associada a outras duas expressões, objetos e problemas, para formar a tríade do 

referido movimento, que passou a ser conhecido genericamente como História 

Nova. Assim, novos objetos, novos problemas, novas abordagens constituíram-se 

na nova ordem do dia, para a qual os historiadores deveriam estar atentos caso 

desejassem ingressar nas fileiras daqueles que se propunham a “salvar” a história 

de sua própria morte.  

Ainda, segundo Pinheiro (2011, p. 250 - 251)  

 
Foi no contexto desse movimento amplamente denominado de 
História Nova que foram fornecidos os elementos necessários para a 
configuração de um novo momento historiográfico, dando 
continuidade ao processo de renovação que já vinha em curso e que 
aqui podemos, didaticamente, agrupar em três grandes seguimentos: 
a Nova História Cultural, de influência predominantemente francesa; 
e a História Social, produzida prioritariamente pelos ingleses; e a 
corrente não menos importante, a Micro-História, originariamente 

                                                 
27Como sabemos a História Cultural surge em oposição à história positivista que prioriza a história 
política, a ação dos indivíduos na condução e transformação dos fatos históricos, gerando o "culto 
aos heróis" e as datas como únicas formas legítimas de compreender o passado. Os historiadores da 
história cultural pregam entre outras coisas, a história da perspectiva das classes subalternas, 
daqueles que sofreram, trabalharam, definharam e morreram sem ter a possibilidade de descrever 
seus sofrimentos. (Cf. Michelet apud BURKE, 1992; 2008). 
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italiana, mas que propiciou repercussões importantes nos Estados 
Unidos.  
O primeiro segmento aprofundou radicalmente a ruptura com o 
marxismo e com todos os tipos de estruturalismos, mesmo que tenha 
mantido algum diálogo com as obras de Pierre Bourdieu e Norbert 
Elias. Em contrapartida, ocorreu uma aproximação com a obra de 
Michel Foucault e também tomou como grandes referências autores 
como Michel de Certeau e Roger Chartier. Quanto ao segundo 
segmento, destacam-se Edward P. Thompson, Eric Hobsbawn, 
Christopher Hill, Raymond Willianms e Terry Eagleton. Todos esses, 
também, teceram duras críticas ao marxismo economicista e 
mecaniscista, todavia mantiveram-se no âmbito do materialismo 
histórico dialogando, primordialmente, com Antonio Gramsci. O 
terceiro segmento tem como principais representantes Giovanni 
Levi28, Carlo Ginsburg29 e Robert Darnton30, que também mantiveram 
diálogo com Mikhail Bakhtin e, secundariamente, com Gramsci, mas 
sem se posicionarem como marxista ou se preocuparem mais 
diretamente com o processo de “revisar” a teoria marxista, assim 
como o fizeram alguns dos ingleses, especialmente, Edward 
Thompson.  
 
 

Nesse contexto de renovação da historiografia, qual seria, então, o lugar da 

história da educação? Podemos dizer que há consenso entre os historiadores da 

educação31 no sentido de que a história da educação nunca ocupou um lugar de 

destaque entre os historiadores. Nas palavras de Pinheiro (2011, p. 252) “nunca 

tendo se constituído, de fato, uma especialização do campo do conhecimento 

histórico, ou melhor, do campo da história como área de conhecimento.” Ficou, 

assim, a história da educação, durante algumas décadas, vinculada aos estudos 

realizados pela filosofia da educação. Explicando melhor, foram as histórias das 
                                                 
28 Em seu estudo sobre uma pequena cidade no Piemonte, no final do século XVII, analisa o 
julgamento do padre da paróquia local, acusado de praticar métodos não ortodoxos de exorcismo, 
como um drama social revelador de conflitos. (BURKE, 1992). 
29
 Que em sua famosa obra O queijo e os vermes, se baseou em registros da Inquisição para 

reconstruir a história do moleiro Menocchio, bem como a face obscura da cultura e do contexto social 
em que se moldou e se construiu a história desse indivíduo. Assim, conforme o autor, uma 
investigação que, inicialmente, tinha como foco um indivíduo, “acabou desembocando numa hipótese 
geral sobre a cultura popular.” (GINZBURG, 2006 [1976] p.10). 
30 Na obra “O grande massacre dos gatos” o autor apresenta estudos etnográficos na tentativa de 
compreender como os franceses do século XVIII pensavam. No ensaio que dá título ao livro em 
questão, por exemplo, analisa um grande massacre de gatos ocorrido no fim da década de 1730, em 
Paris realizado por operários aprendizes gráficos num contexto em que os gatos eram mais 
valorizados do que os operários que viviam em condições sub-humanas ainda na França no período 
anterior a revolução. (DARNTON, 1986). Assim, o autor distingue uma “história das ideias” voltada 
para o estudo do pensamento sistemático, geralmente em tratados filosóficos; uma “história 
intelectual” que se ocuparia do estudo do pensamento informal, dos climas de opinião e dos 
movimentos literários; uma “história social das idéias”, que se voltaria para o estudo das ideologias e 
da difusão das ideias; e uma “história cultural” que se ocuparia do estudo da cultura no sentido 
antropológico. (DARNTON, 1990, p. 175-197). 
31 Sobre essa discussão ver os trabalhos de Fonseca (2003), Vidal, Faria Filho (2003), Pinheiro 
(2011). 
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ideias pedagógicas que durante muitos anos ocuparam as discussões que se fazia 

no âmbito da história da educação sendo, assim, fortemente influenciada pelas 

ideias filosóficas destinadas à educação. 

No sentido de compreender como o campo da história da educação foi sendo 

constituído, Vidal e Faria Filho (2003) dividiram a trajetória em três grandes 

vertentes: a primeira delas é a que foi produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro; a segunda está associada às práticas das escolas normais; e a terceira é 

caracterizada como a escrita acadêmica, que se inicia nos programas de pós-

graduação que surgem na década de 1970 no Brasil, e numa segunda fase a partir 

dos anos de 1980. 

Foi no contexto desse movimento de renovação historiográfica que a História 

da Educação brasileira passou também a debruçar-se sobre a problemática da 

escolarização e de como ela se institucionalizou. Entre essas temáticas emergem os 

grupos escolares e a cultura escolar presente nesses espaços educativos, que 

segundo estudiosos da área32 foram responsáveis pela inserção de uma grande 

parcela da população no mundo dos saberes formalizados. Nesse sentido, Souza e 

Faria Filho (2006, p. 22) mencionam que,  

 

A história dos grupos escolares emerge nos anos 90 como fruto do 
movimento de renovação dos estudos em história da educação e na 
confluência de duas temáticas ou eixos de investigação para os 
quais se voltaram os historiadores: a história das instituições 
educativas e o interesse pela cultura escolar. Pode-se dizer que essa 
história significou uma redescoberta do ensino primário investigado 
com base em novas abordagens e interpretações epistemológicas e 
explorada numa multiplicidade de temas e objetos.  

 

Ainda segundo os autores citados, o exame da produção brasileira sobre os 

grupos escolares revela o caráter acentuadamente regional dos estudos, e uma 

grande preocupação com as origens; isto é, o momento de implantação dessa 

modalidade de escola primária em cada estado resultou, dessa maneira, numa 

grande ênfase à Primeira República. Nesse sentido apontam dois grupos de 

estudos: no primeiro estão aqueles que no âmbito mais geral se voltaram para a 

caracterização dos grupos escolares e a constituição de sua implantação nos 

estados. E no segundo encontram-se os estudos de natureza monográfica, voltados 

                                                 
32 Como Souza, Faria Filho (2006), Vidal (2006), Pinheiro (2006), Souza (2008), Amâncio (2008) entre 
outros. 
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para a história institucional focalizando uma escola ou um grupo de escolas, 

geralmente o primeiro ou os primeiros de determinada localidade. Para Vidal (2006, 

p. 9 - 10).  

 

Os grupos escolares fundaram uma representação de ensino 
primário que não apenas regulou o comportamento reencenado 
cotidianamente de professores e alunos no interior das instituições 
escolares, como disseminou valores e normas sociais (e 
educacionais). Assumiu, especialmente nas quatro primeiras 
décadas republicanas, a posição de uma escola de verdade a uma 
parte da sociedade brasileira, para a qual funcionou como símbolo de 
coesão e status. (Itálico da autora) 

 

Ainda segundo a autora os grupos escolares emergiram  

 
Na confluência da defesa da escola laica, da liberdade de ensino, da 
obrigatoriedade da instrução do ensino elementar, do direito à 
educação e do dever do Estado e da família em oferecê-la, [...] com a 
difusão das práticas e dos princípios europeus e norte-americanos de 
escolarização, como o método intuitivo ou as lições de coisas. 
(VIDAL, 2006, p. 10). 
 

 Tais instituições reuniram os esforços da elite brasileira na promulgação de um 

“ideal civilizatório, não raro eivado de referências cívicas e patrióticas” (VIDAL, 2006, 

p.10) que buscaram o fortalecimento da identidade nacional. Destaca ainda Vidal 

(2006, p. 10) que 

 
A reorganização administrativa e pedagógica da escola elementar 
por eles propiciada incidiu na reordenação dos tempos e espaços 
escolares, na ampliação do currículo, contemplando disciplinas de 
caráter enciclopédico, e na redefinição do lugar ocupado pela escola 
no traçado das cidades, posto que os Grupos Escolares se 
constituíram como uma realidade essencialmente urbana. [...] 
No entanto, se os grupos escolares tiveram uma importância singular 
na construção simbólica da escola primária brasileira e na produção 
da história da infância no Brasil, não é certo dizer que sua influência 
foi única no período que se estendeu até os anos 1970. A essa 
representação hegemônica de ensino preliminar, nos anos 1920 
associou-se outra: a Escola Nova. (Itálico no original). 

 

Nesse contexto, as seguidas reformas da instrução pública que aconteceram 

em algumos estados na década de 1920 baseadas em ideais da Escola Nova33, 

constituíram solo fértil para a consolidação de uma nova forma de organização 

administrativa e pedagógica do ensino, de orientação laica, que, não negando as 
                                                 
33 Sobre as reformas da instrução ocorridas no Brasil, consultar o trabalho de Carvalho (2000). 
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conquistas da escola graduada, apresentava outros contornos às práticas e aos 

saberes escolares. Como já foi mencionado, as reformas de ensino que 

aconteceram nesse período buscaram, também, estabelecer uma hierarquia social e 

racial baseadas nos estudos de teorias raciais difundidas em nosso país. 

Para compreender como se dava a educação das crianças negras em grupos 

escolares e nas escolas isoladas de Pernambuco, tentei me aproximar do conceito 

de representação, tal como concebe Chartier (1990), ou seja, como discursos que 

apreendem e estruturam o mundo, permitindo, assim, compreender a relação entre 

os discursos e as práticas34. Mas, a que práticas Chartier se refere? As práticas 

culturais, que, para o autor, são estratégias que permitem pensar e produzir a 

realidade. Nesse sentido, o autor adverte que,  

 
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, políticas e escolares) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outras, por elas 
menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou justificar, para 
os próprios indivíduos, as suas escolhas ou condutas. (CHARTIER, 
1990, p. 17). 
 

Por isso esta investigação sobre as representações relacionadas aos grupos 

escolares e as escolas isoladas, bem como sobre a participação ou não de crianças 

negras nos referidos ambientes de escolarização serão verificadas pelo campo de 

concorrências e de competições, cujos desafios se enunciam em termos de poder e 

de dominação. Considero, portanto, que 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 os seus, e o seu domínio. Ocupar-me em entender os conflitos de 

classificações ou de delimitações não é, portanto, afastar-me do social – como 

                                                 
34 Porém, não se pode esquecer que Chartier se baseou no conceito de táticas de Michel de Certeau 
para elaborar o conceito de representação. Os conceitos de táticas e estratégias “pretendiam situar o 
conflito entre os mecanismos de poder e as subversões dos fazeres sociais e históricos ”(VIDAL, 
2005, p. 57). Portanto, na concepção de Certeau, os dispositivos de poder (as estratégias) 
constituíam o espaço no qual transitavam os sujeitos. Esse espaço pode ser entendido como “lugar 
institucional (a escola, por exemplo), lugar físico (a sala de aula, a carteira do aluno ou a folha de 
papel), lugar simbólico (posição do professor na relação pedagógica) e lugar teórico (as ciências)”. 
(VIDAL, 2005, p. 57, itálicos adicionados). Assim, esses lugares buscavam assegurar a estabilidade 
das ações dos sujeitos envolvidos no processo educacional e os submeter à observação e ao 
controle. Para isso, instituiu-se a forma adequada de circulação dos sujeitos e de consumo dos 
objetos culturais, o que proporcionava marcas históricas porque ficavam registradas de relatos por 
meio de relatórios, regimentos, legislação e outros documentos de normatização para disseminar e 
preservar estratégias de conformação dos sujeitos e da sociedade. (VIDAL, 2005). 
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julgou durante muito tempo uma história de vistas demasiado curtas –, muito pelo 

contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto mais decisivos 

quanto menos imédiatamente materiais, conforme orienta Chartier35 (1990). Assim, 

serão consideradas as representações dos profissionais envolvidos com a educação 

no período, como foi o caso dos professores, dos diretores de grupos escolares, dos 

inspetores e autoridades do ensino, dos médicos higienistas e, na medida do 

possível, dos alunos. Nessa perspectiva, parto do pressuposto de que a realidade 

pernambucana e, especialmente recifense (onde os escolares foram submetidos aos 

mais diversos tipos de testes e exames psicológicos e antropométricos, com o 

objetivo de estabelecer o seu biotipo), pode-nos a ajudar a perceber como a 

escolarização das crianças negras representou um elemento importante para o 

projeto de civilização e nacionalização do ensino no Brasil republicano. 

Vale ressaltar que a história cultural, tal como o autor entende, tem por 

principal “objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. (CHARTIER, 1990, 

p. 16-17). Para que se possa realizar tal empreitada o autor aponta algumas 

direções, entre as quais se destaca a que diz respeito às classificações, divisões e 

delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 

fundamentais de percepção e de apreciação do real. As representações do mundo 

social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico 

fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as 

forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos 

com a posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 1990). 

Desta forma, segundo o autor, pode ser pensada uma história cultural do social 

que tome por objetivo a compreensão das formas e dos motivos – “ou, por outras 

palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, 

traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, 

paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou como 

gostariam que fosse”. (CHARTIER, 1990, p. 19). 

                                                 
35 Também tentei me basear no conceito de apropriação de Chartier durante essa pesquisa por 
considerar que os conceitos de representação e apropriação se complementam, mas, infelizmente, as 
fontes com as quais trabalhei não me permitiram operar com essa categoria.  
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Com esse aporte conceitual e teórico até aqui esboçado, passo agora a indicar 

o percurso metodológico escolhido para o desenvolvimento desta tese, além do 

corpus documental que deu a sustentação empírica, favorecendo a tessitura da 

narrativa aqui empreendida.  

 

1.3- Uma prática: o corpus documental e a opção metodológica 

 

 

Antes de mencionar as fontes com as quais trabalhei durante a pesquisa e os 

procedimentos de análise gostaria de narrar minha trajetória no árduo ofício de 

historiadora da educação, desde o mapeamento dos acervos consultados, até as 

coletas realizadas para a construção deste trabalho. 

 

1.3.1- Os percalços de uma pesquisadora 

 

Desde o momento da construção do projeto que deu origem a esta tese me 

deparei com a necessidade de conhecer que tipo de fontes havia disponível nos 

acervos locais, isto é, na cidade de Recife, para que eu pudesse construir um 

conhecimento histórico acerca  do objeto de estudo. Iniciei a busca pelo Arquivo 

Público Estadual Jordão Emerenciano – APEJE. Apesar de dispormos, em 

Pernambuco, de vários acervos, o percurso da coleta nem sempre é tranquilo. É 

sabido que realizar o ofício do historiador não é tarefa das mais simples, todavia, a 

realidade local tornou esse processo mais árduo do que deveria ser. A primeira 

dificuldade encontrada refere-se à localização dos acervos e a segunda, e mais 

importante, foi a de localizar as fontes mais diretamente relacionadas com o meu 

objeto de pesquisa.  

O Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano - APEJE possui dois prédios 

em localidades distintas. Um, na Rua do Imperador, no Bairro de Santo Antônio, 

centro do Recife. Nesse local guarda-se o acervo de jornais não só do Estado de 

Pernambuco mas, que circularam em outros estados. Nele, facilmente, localizei 

alguns dos jornais produzidos no âmbito dos grupos escolares. O prédio que guarda 

a documentação mais antiga sobre instrução e de outros órgãos da administração 

pública, fica situado na Rua Imperial, Bairro de Afogados, divisa com o Bairro do 
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Coque. Nele perdi muito tempo, pois só um funcionário conseguia encontrar os 

documentos nas prateleiras, quando ele faltava ou chegava atrasado o trabalho 

ficava paralisado, uma vez que os outros funcionários não conseguiam encontrar 

nada. Nesse anexo do Arquivo localizei uma farta documentação sobre a educação 

republicana, contudo, muito do que está identificado nos catálogos não se acha nas 

prateleiras ou simplesmente não é permitida a consultar por causa do precário 

estado de conservação.  

Na Biblioteca Pública Estadual Presidente Castelo Branco (BPE) existem três 

setores distintos que guardam uma preciosa documentação: o Setor de Obras 

Raras; o Setor de Periódicos e o Setor da Coleção Pernambucana. Nela despendi 

vários meses para catalogar e digitalizar os documentos que considerei relevantes 

para a minha pesquisa.  

No Setor de Obras Raras, ainda no momento de preparação do projeto para a 

seleção do doutorado, cataloguei algumas revistas de ensino. Pretendia retomar a 

coleta no referido Setor, todavia, o mesmo entrou em reforma. Parti, então para o 

Setor de Periódicos, quando passei a realizar o mapeamento e digitalização de 

muitas das fontes que me auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho.  

Durante esse levantamento foi necessário mudar de sala por conta da reforma 

que agora atingia o Setor de Periódicos. Como já tinha catalogado tudo que ia 

consultar, me deixaram numa outra sala e o funcionário do referido Setor ia trazendo 

o material à medida que eu ia solicitando. Naquela sala conheci o Sr. Lemos, pessoa 

muito simpática que se interessou pelo meu trabalho e então passou a me trazer 

umas “perolas” que  não se encontram no catálogo do Arquivo. Depois descobri que 

elas estavam no Setor da Coleção Pernambucana da qual o Sr. Lemos era o 

responsável. Assim, paralelamente, digitalizei fontes dos dois setores. 

Também visitei as Gerências Regionais de Ensino - GREs, mais 

particularmente os Departamentos de Escolas Extintas. Foi outra maratona que 

enfrentei, uma vez que cada gerência (GRE Recife norte, Recife sul, metropolitana 

norte, metropolitana sul) tem sua organização própria. O processo não foi fácil. 

Apesar de ter preparado documento explicando a pesquisa e solicitando o acesso 

para realizar a coleta nos referidos Departamentos, precisei me direcionar a cada 

gerência. Logo que entendi a lógica de organização das gerências e as cidades que 
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cada uma ficava responsável, descartei as metropolitanas e foquei nos GREs Recife 

norte e sul. 

Na GRE norte, deixei um documento explicando do que se tratava a pesquisa e 

ao mesmo tempo solicitei consultar o acervo. Por três vezes liguei para saber se o 

pedido havia sido autorizado, mas era informada que não tinha pedido algum. 

Depois descobri que os três estavam em outro setor não no que eu ligava. Não 

consegui entrar, por alegarem que o arquivo das escolas extintas ficava em outro 

prédio, numa escola desativada onde mal cabiam os documentos. Cheguei a deixar 

uma lista de nomes de possíveis grupos extintos para que o responsável pelo acervo 

visse o que havia sobre os grupos, contudo como não obtive retorno e acabei 

desistindo.  

Antes de ter acesso à GRE sul, precisei primeiro visitar a Secretaria de 

Educação para que me autorizassem entregar o documento de solicitação de 

pesquisa na referida GRE. Até descobrir para quem deveria endereçar o pedido de 

autorização, levou mais de um mês.  Quando, finalmente cheguei à Gerência e 

recebi autorização, ficou acertado que apenas uma vez por semana e no horário de 

uma funcionária específica eu poderia entrar no acervo. Após tanto empenho e 

desgaste descobri logo no primeiro contato que o acervo não tinha nada referente ao 

meu período, somente existe documentos a partir da década de 1970, período esse 

no qual não mais existiam os grupos escolares. 

Em seguida entrei em contato com outras instituições que foram grupos 

escolares no passado por acreditar que pudesse encontrar dados para a minha 

pesquisa. A primeira foi a Escola João Barbalho (que na época eu acreditava ser o 

primeiro grupo escolar de Pernambuco). Depois de muito insistir ainda em meados 

de 2010, fui autorizada a iniciar a coleta em janeiro de 2011, porém, contudo 

consegui entrar no arquivo antes e vi que somente havia documentos a partir de 

1971, momento em que não existiam mais grupos escolares. Em seguida me dirigi 

ás escolas Martins Junior, Amaury de Medeiros e Dom Vital. Nelas deixei documento 

de solicitação de acesso aos acervos, entretanto não obtive retorno. Somente ouvia 

que naquelas escolas “não tinha coisas velhas”. 

 Sem ter planejado e graças a indicação de uma colega do Núcleo de Estudos 

e Pesquisas História da Educação em Pernambuco – NEPHEPE da Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE, fui até a Escola Candido Duarte (escola que ainda 
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funciona no prédio original do grupo escolar, localizado no Bairro da Várzea, em 

Recife). Como eu já sabia, previamente, que havia “coisas antigas” entreguei o 

documento e insisti logo para consultar a documentação lá existente. Foram muitas 

as desculpas para eu não ter acesso de imédiato, depois de muito insistir fui 

informada que o local onde se encontravam as fontes era na realidade um depósito 

que precisava de limpeza e não tinha funcionário para limpar. A tristeza bateu logo 

que vi muita coisa molhada e mofada, impossível de visualizar o que estava escrito.  

Consultei ainda os acervos do NEPEHEPE e o do Laboratório de Pesquisa e 

Ensino de História LAPEH, vinculado ao Departamento de História da UFPE. 

 

 

1.3.2- A documentação encontrada e selecionada 

 

Durante a coleta de fontes nos acervos pernambucanos, consegui reunir um 

significativo conjunto documental com características muito diversas.  

No prédio anexo ao APEJE localizei leis, decretos, relatórios, regimentos, 

regulamentos e reformas da instrução pública, programas de disciplinas que também 

se aplicavam às escolas privadas, relatórios de grupos escolares, anuários de 

ensino e mensagens de governadores sobre a educação, além da Revista de 

Educação, periódico oficial da educação pernambucana (os números localizados 

datam da década de 1940) e iconografia de escolas isoladas e grupos escolares, 

algumas das quais sobre professores e alunos em ambientes internos e externos em 

atividades escolares, inclusive sem identificação do ano. 

No prédio central do APEJE localizei jornais de grupos escolares. Em relação a 

esse tipo de jornal, consta no Boletim da Diretoria da Educação, de 1931 que “trata-

se de órgãos de publicidade, dirigidos e redigidos pelos próprios alunos, entre os 

quais se destacavam o jornal “Escola”, do Grupo “Amaury de Medeiros” e o “Recife”, 

do Grupo “Manoel Borba””. (PERNAMBUCO, 1931, p. 106). Imagino que cada grupo 

escolar possuía seu jornal escolar, como acontecia em outros estados brasileiros, 

mas somente foram localizados, como já mencionado, alguns desses jornais, quais 

sejam: O “Dezenove de Abril”, que era o jornal do Grupo Escolar Candido Duarte, do 

qual localizei exemplares de 1942 a 1946; o jornal “O Futuro” do Grupo Escolar 

Maurício de Nassau, do qual encontrei, também, os exemplares de 1942 a 1946; o 
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jornal “Educação” do Grupo Escolar Manoel Borba, do que somente localizei um 

exemplar, referente ao ano de 1942; o jornal “O Lábaro” do Grupo Clovis Bevilaqua, 

e também só foi localizado um exemplar de um ano, o de 1946. Ressalto que esses 

jornais eram manuscritos e mimeografados, o que com o tempo os tornou quase 

invisíveis, mal se podendo enxergar os seus conteúdos. Vale ainda ressaltar que 

não foi possível estabelecer uma cronologia, pois o referido acervo não dispõe da 

seriação completa. Dentre os jornais localizados, somente o jornal “A Escola”, do 

Grupo Amaury de Medeiros, era impresso. Desse localizei exemplares dos anos de 

1931 a 1938.  

Na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco – Presidente Castelo Branco – 

BPE, localizei o maior número de fontes com as quais trabalhei neste estudo. Entre 

eles destaco: Arquivos da Diretoria de Higiene (década de 1940); Boletins da 

Diretoria Técnica de Educação (década de 1930); Boletins da Diretoria de Educação 

Física (década de 1930); Jornal de Medicina (1918 a 1929); Revista da Raça (1927); 

Revista Educação e Trabalho (década de 1940); Revista Gazeta Pedagógica (1914); 

Anuários de ensino e anuários estatísticos; relatórios da educação; planos de aula 

das disciplinas educação física, História pátria e higiene, além da Revista Educação 

(1940 a 1945), que foi produzida com o objetivo de dar visibilidade às ações 

governamentais daquele momento. 

No acervo do Núcleo de Estudos e Pesquisas de História da Educação em 

Pernambuco – NEPEHEPE localizei algumas obras raras, como a biografia de um 

higienista pernambucano do século XIX, Joaquim de Aquino Fonseca, escrita por 

Leduar de Assis Rocha, publicada pela Revista do APEJE em 1955 (APEJE, 1955); 

dois livros didáticos: Selecta Escolar para uso das escolas primárias, de autoria de 

Gaspar Regueira da Costa, e o Livro A Juventude no Estado Novo, contendo trechos 

de discursos proferidos por Getulio Vargas e com ilustrações coloridas. Localizei 

ainda a Revista O Estado Novo em Pernambuco, publicação oficial do governo local 

referente ao ano de 1942; o Perfil de Joaquim Nabuco e alguns aspectos de sua 

contribuição à medicina, de autoria do professor Irineu Malagueta. Vale ressaltar que 

o referido livro também contém o discurso da conferência pronunciada em sessão 

solene da Academia Nacional de Medicina nas comemorações do centenário de 

Joaquim Nabuco. A referida conferência foi intitulada “Nabuco foi o precursor deste 

medico do futuro: o médico social, isto é, o medico das populações, das 
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comunidades sociais”; e, por fim, o livro Problemas da Educação, de Antonio 

Carneiro Leão. 

No Laboratório de Pesquisa e Ensino de História – LAPEH, vinculado ao 

Departamento de História da UFPE, localizei jornais e revistas da área médica, além 

de teses de medicina sobre higiene escolar, que apesar de serem da Bahia 

pertenciam à Biblioteca da Faculdade de Medicina de Pernambuco. A existência 

desse material na Biblioteca da referida Faculdade me leva a inferir que aquelas 

ideias contidas nas teses, circularam em Pernambuco e, muito possivelmente, foram 

lidas e serviam de subsídio para implementar propostas eugênicas e higiênicas (por 

exemplo, a partir da discussão sobre anomalias dentarias e sanguíneas), no âmbito 

dos grupos escolares e das escolas isoladas. Essas fontes foram de fundamental 

importância para a construção desse trabalho.  

Para dar conta de toda a documentação localizada nos acervos pesquisados, 

foi preciso certo cuidado e atenção para selecionar o que realmente serviria para a 

realização desta pesquisa. O simples ato de selecionar as fontes é o início do fazer 

historiográfico, pois como lembra Certeau (1982, p. 81) “em história, tudo começa 

com o gesto de separar, de reunir, de transformar em “documentos” certos objetos 

distribuídos de outra maneira”. Esse processo inicial consiste, segundo o autor, em 

produzir tais documentos a partir de uma nova forma de distribuição cultural.  

 

1.3.3 A opção metodológica 

 

A partir da seleção realizada, o caminho escolhido para o trato com as fontes 

foi, inicialmente, a separação por grupos que abordavam as principais temáticas que 

possibilitavam a compreensão do objeto de pesquisa, quais sejam: higiene, 

educação física, estrutura e funcionamento dos grupos escolares, conteúdos 

escolares, entre outros. Assim, trabalhei com fontes oficiais e não oficiais. Nesse 

sentido vale ressaltar que dentro da perspectiva da Nova História Cultural adotada: 

 
Não existem objetos históricos fora das práticas, móveis, que os 
constituem, e por isso não há zonas de discurso ou de realidade 
definidas de uma vez por todas, delimitadas de maneira fixa e 
detectáveis em cada situação histórica: as coisas não são mais do 
que as objetivações de práticas determinadas, cujas determinações é 
necessário trazer à luz do dia. (CHARTIER, 1990, p. 78). 
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Partindo da perspectiva interpretativa acima mencionada, analisei cada tipo de 

fonte com que trabalhei. A partir dos relatórios dos grupos escolares, elaborados 

pelos diretores desses estabelecimentos de ensino, procurei perceber como esses 

profissionais se apropriaram das discussões e práticas pedagógicas que foram 

fomentadas por intelectuais e estudiosos da questão educacional e escolar no Brasil, 

pois esses profissionais relatavam práticas cotidianas36 que aconteciam nas escolas 

e expressavam suas representações sobre tais práticas. Nos relatórios de 

educação/instrução procurei apreender as representações sobre a situação em que 

se encontravam as escolas primárias e, em particular, os grupos escolares, e as 

representações que os seus relatores fizeram do saber médico, na tentativa de 

transformar tais espaços educativos em laboratórios de regeneração social. 

Em relação ao uso dos referidos relatórios como fonte para a história da 

educação, Faria Filho (2000) enumera alguns elementos que os caracterizam, ou 

seja, como eles nos ajudam a perceber como os sujeitos envolvidos no processo 

educativo se apropriaram das questões educacionais de seu tempo. Segundo o 

referido autor os próprios relatórios representavam e materializavam um dos 

momentos fundamentais da nova racionalidade introduzida na educação escolar, no 

momento inicial de instalação e funcionamento dos grupos escolares. “Esse tipo de 

fonte significava também uma das importantes estratégias de atuação dos 

profissionais na produção da forma e cultura escolares.” (FARIA FILHO, 2000, p. 

17), porque ao produzirem os seus relatórios, que eram enviados à Secretaria de 

Interior, esses profissionais da educação (diretores, inspetores e professores) 

davam, ao mesmo tempo, visibilidade às escolas primárias, por meio de seus 

registros minuciosos, e ofereciam elementos para que o órgão maior da 

administração educacional da localidade pudesse controlar e intervir nas atividades 

que se realizavam no cotidiano escolar. 

Tais fontes indicam ainda a maneira organizativa da escola por meio de 

reclamações e elogios em relação aos professores, alunos e demais funcionários, 

além das solicitações remetidas à Secretaria do Interior. Por fim os referidos 

                                                 
36 Vale ressaltar que o conceito de cotidiano empregado nesta pesquisa se baseia em Michel de 
Certeau para o qual [...] “O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior”. [...] “É 
uma história a caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada.” [...] Talvez não seja 
inútil sublinhar a importância do domínio desta história “irracional”, ou desta ‘não história’, como o diz 
ainda  A.  Dupont.  “O que interessa ao historiador do cotidiano é o Invisível...” (CERTEAU, 1996, p. 
31). 
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relatórios trazem uma abrangente reflexão acerca do educativo escolar, pois têm 

como objeto desde as finalidades da educação e da escola, passando pelas varias 

dimensões da aprendizagem dos alunos e do trabalho dos professores, até as 

formas mais adequadas de disciplinamento e de imposição da ordem escolar. 

Assim, cada um a seu modo, os profissionais da escola utilizavam os relatórios como 

instrumentos poderosos para moldar a instituição nascente, o grupo escolar, 

reivindicando para si uma parcela importante da responsabilidade pelo presente e 

futuro da educação do povo da localidade, no caso desta pesquisa, do povo de 

Pernambuco. 

Considero que os Programas de disciplinas das escolas primárias, e de 

maneira específica os dos grupos escolares, expressam a materialidade dos 

discursos educacionais que circulavam na sociedade da época. Normalmente, 

elaborados por políticos, dirigentes educacionais, professores e intelectuais de 

maneira geral, sobre temas diversos, entre os quais se destacam métodos de 

ensino, os objetivo da educação, as reformas pedagógicas, formação de professores 

etc. Assim, esses programas expressavam também o pensamento social de uma 

época. Foi, portanto, partindo dessa premissa, que procurei mapear os conteúdos 

escolares a fim de compreender quais os saberes necessários à formação do 

cidadão republicano no período estudado.   

Nesse sentido concordo com Cunha (2005) quando afirma que condensar a 

atividade humana no decorrer da história em linguagem sistemática e sintética, 

visando à transmissão de conhecimentos dentro da mais velha concepção de 

didática e de sala de aula, não é tarefa fácil, muito menos isenta. 

Entre os programas localizados no decorrer da pesquisa foram analisados os 

de geografia, história, instrução cívica, ginástica, lições de coisas (1928), iniciação 

ao estudo da sociedade e educação moral e cívica; iniciação ao estudo da natureza 

e educação higiênica (1934, e 1938 e 1939); Estudo da sociedade e educação moral 

e cívica; estudo da natureza, de educação alimentar e de educação higiênica em 

geral. 

Nas revistas de ensino busquei compreender as representações que faziam as 

autoridades do ensino a partir de leis e decretos que normatizavam a educação 

escolar e os professores, tomando como base os seus textos, que abordavam 

diversos assuntos de aplicação direta no ambiente escolar. 
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No processo de análise das fontes é preciso compreender o contexto de sua 

produção considerando de antemão que não se tratam de verdades absolutas e 

incontestáveis, ou seja, como afirma Le Goff (1990, p. 564), “não existe um 

documento-verdade. No limite todo documento é mentira. Cabe ao historiador não 

fazer papel de ingênuo.” Por isso, ao lidar com os relatórios elaborados pelos 

governadores, pelos diretores da educação pública ou, ainda, os regulamentos e 

regimentos do ensino, por exemplo, deve-se considerar que todos têm sua origem 

em algum ato legal. Assim, como afirma Faria Filho (1998) significam a própria lei 

em sua dinâmica de realização e, portanto, de ordenação das relações 

socioculturais. Nesse último aspecto reside o fato de esses documentos serem 

utilizados como indicadores significativos para que as autoridades pudessem 

verificar se a lei estava sendo cumprida ou não. 

Ainda segundo Faria Filho (1998), devem-se considerar também as relações do 

arquivo com a própria lei. Como os arquivos são geralmente comandados pela lei a 

partir das estruturas do Estado, boa parte deles guarda (ou não) e “são mandados 

guardar” informações a partir da lógica e do interesse da administração estatal. Esse 

fato interfere positiva ou negativamente nas pesquisas. Essa interferência vai desde 

a maneira de organização dos acervos até a ausência de guia de fontes.37 

Por fim, o autor destaca a importância de utilizar-se a legislação e, 

especificamente, a legislação educacional como corpus documental, pelo fato de 

poder ser enfocada em suas várias dimensões, o que permitiria um triplo movimento: 

 

Inicialmente, uma crítica às concepções mecanicistas da legislação, 
que grosso modo, a entende como campo de expressão e imposição, 
única e exclusivamente, dos interesses das classes dominantes; em 
seguida, permitiria surpreender a legislação naquilo que, ela tem de 
mais fascinante: a sua dinamicidade; e, finalmente, abriria mais uma 
possibilidade de inter-relacionar, no campo educativo, várias 
dimensões do fazer pedagógico, às quais, atravessadas pela 
legislação, vão desde a política educacional até as práticas de sala 
de aula. (FARIA FILHO, 1998, p. 98 - 99). 
 

Além dos documentos oficiais busquei também outros tipos de fontes. Para 

Certeau (1982, p. 81), “o estabelecimento das fontes solicita, também, hoje, um 
                                                 
37 Faria Filho (1998) ressalta que, nos arquivos brasileiros, alguns guias de fontes, mesmo que 
estejam organizados por códices, muitas vezes são identificados pela origem e não pelos conteúdos, 
o que não facilita muito o trabalho do pesquisador. 
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gesto fundador, representado como ontem, pela combinação de um lugar, de um 

aparelho e de técnicas”. Nesse sentido, o autor menciona que também podem ser 

consideradas fontes para a pesquisa histórica utensílios, composições culinárias, 

contos, imagens populares, uma disposição dos terrenos, uma topografia urbana. 

Não se trata, segundo o autor, de fazer falar esses imensos setores adormecidos da 

documentação, e dar voz a um silêncio. Significa transformar alguma coisa que tinha 

sua posição e seu papel, em alguma coisa que funciona diferente. Porque como 

disse Lucien Febvre "a história se faz com tudo o que pertence ao homem, serve ao 

homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as 

maneiras de ser homem.” (Apud LE GOFF, 1990, p. 540). 

Portanto, como a pesquisa histórica também pode ser feita com outros 

vestígios, recorri ainda aos livros escolares, jornais, iconografia. No caso do uso de 

livros escolares como fonte – que também, em alguns trabalhos, é tomado como 

objeto de pesquisa –, os estudiosos da história do livro e da leitura no Brasil38 têm 

apontado as dificuldades em utilizá-lo por ser efêmero e pouco digno de catalogação 

e guarda. Raramente eles ocupam as prateleiras dos acervos públicos. Como afirma 

Batista (1999, p. 530): 

 

Trata-se de um livro efêmero, que se desatualiza com muita 
velocidade. (V) Não são poucos, portanto, os indicadores do 
desprestígio social dos livros didáticos. Livro ‘menor’ dentre os 
‘maiores’, de ‘autores’ e não de ‘escritores’, objeto de interesse de 
‘colecionadores’ e não de (V) ‘bibliófilos’, manipulado por ‘usuários’ e 
não por ‘leitores’. 
 

Ainda em relação a utilizar os livros escolares como fonte Choppin (2002, p. 8) 

cita os diversos fatores que explicam a negligência que, por muito tempo, 

caracterizou a relação dos pesquisadores com esse tipo de fonte, e situa também o 

próprio baixo status que têm esses livros social e academicamente falando. 

Inicialmente, a familiaridade e a proximidade que os contemporâneos têm com o 

livro, acrescidas ao considerável volume de tiragens e subvenções que o tornam um 

produto editorial relativamente pouco oneroso, faz com que ele seja pouco 

valorizado. Além disso, os livros escolares são mercadorias perecíveis, perdendo o 

valor de mercado quando, por exemplo, há uma mudança nos métodos ou 

                                                 
38 Ver por exemplo, Batista (1999), Galvão e Batista (2003). 
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programas que fixam sua prescrição ou quando fatos atuais impõem modificações 

em seus conteúdos. 

Mesmo diante das dificuldades inerentes ao uso de livros raros como fonte, 

eles foram utilizados na pesquisa, ou melhor, como fontes complementares de 

análise. Neles busquei compreender as representações sobre os negros, bem como 

a importância dos referidos materiais para a educação na época. 

Em relação ao uso de jornais na pesquisa histórica educacional, Faria Filho 

(2002, p.134), afirma que esse tipo de fonte foi considerado como “uma importante 

estratégia de construção de consensos, de propaganda política e religiosa, de 

produção de novas sensibilidades, maneiras e costumes”. Mas a principal 

característica desse tipo de fonte é o fato de ser considerada uma importante 

estratégia educativa. No caso dessa pesquisa trabalhei com jornais de medicina e 

jornais dos grupos escolares. Neles procurei detectar as representações que os 

alunos e professores fizeram sobre o cotidiano escolar, especialmente nos grupos 

escolares. 

No caso da análise das fontes produzidas pela área médica, como os jornais, 

as revistas e as teses de medicina, tentei apreender as representações que os 

médicos, sanitaristas e higienistas fizeram sobre o ambiente escolar. Como por 

exemplo, as maneiras específicas, ou melhor, orientações/determinações que 

deviam ser adotadas para a aplicação dos testes de QI, ou ainda, aquelas 

destinadas à construção dos prédios escolares, baseadas em normas higiênicas, e 

para a realização dos exames antropométricos dos alunos dos grupos escolares, 

entre outros. 

Em relação à utilização das imagens (fotografias), é preciso tomar cuidado para 

não cair no “efeito de realidade39”, provocado pelo fascínio que a imagem exerce. 

Para que isso não aconteça faz-se necessário questionar a produção da fotografia, 

que práticas estariam por trás da preparação para uma foto, por exemplo. No caso 

dessa pesquisa selecionei 18 imagens de ambientes escolares internos e 19 de 

ambientes externos por revelarem vestígios de práticas que aconteceram em grupos 

escolares: excursões escolares, atividade prática na horta, apresentação de dança, 

aulas de educação física, distribuição de leite nas escolas, entre outras. Nessas 

imagens busquei identificar a presença de estudantes negros, problematizando a 

                                                 
39 A expressão foi criada pelo crítico de fotografia Roland Barthes (1915-1980) (BURKE, 2004, p. 26). 
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posição que esses alunos ocupavam em tais fontes. Também selecionei 34 imagens 

de fachadas dos prédios de escolas isoladas e de grupos escolares, por 

possibilitarem estabelecer comparações entre os diferentes tipos de estrutura que as 

escolas primárias dispunham tanto na capital como no interior. 

Segundo Burke (2004, p.17) as imagens nos permitem “imaginar” o passado de 

forma mais vívida. “[...] as imagens, assim como os textos e testemunhos orais, 

constituem-se numa forma importante de evidência histórica. Elas registram atos de 

testemunho ocular”. Nesse sentido, o referido autor alerta para os problemas 

enfrentados por historiadores que se utilizam das imagens como fontes em suas 

pesquisas. Como as imagens são testemunhas mudas, torna-se difícil traduzir em 

palavras o seu testemunho. Elas podem ter sido criadas para comunicar uma 

mensagem própria, mas os historiadores não raramente ignoram essa mensagem, a 

fim de ler as pinturas nas “entrelinhas” e aprender algo que os artistas 

desconheciam estar ensinando. Por isso, para utilizar a evidencia de imagem de 

forma segura, e de modo eficaz,  

 
É necessário, como no caso de outros tipos de fonte, estar 
consciente das suas fragilidades. A “crítica da fonte” de documentos 
escritos há muito tempo se tornou uma parte essencial da 
qualificação dos historiadores. Em comparação, a crítica de 
evidencia visual permanece pouco desenvolvida, embora o 
testemunho de imagens, como o dos textos, suscite problemas de 
contexto, função, retórica, recordação (se exercida pouco, ou muito, 
tempo depois do acontecimento), testemunho de segunda mão, etc. 
Daí porque certas imagens oferecem mais evidência confiável do que 
outras. (BURKE, 2004, p. 18). 

 

Também é preciso atentar para o fato de que somente a partir do cruzamento 

contínuo das informações existentes (implícitas e explicitas) nos caracteres externos 

e internos do objeto-imagem, poder-se-á determinar com certa precisão os 

componentes do processo, que geraram essa fonte histórica. Qualquer que seja a 

fotografia a ser submetida ao exame técnico-historiográfico, a inter-relação entre os 

caracteres externos e internos deve ser constantemente realizada (KOSSOY, 2001, 

p. 87). 

Esse mesmo autor tem defendido e utilizado em suas pesquisas os conceitos 

de primeira realidade e segunda realidade para a compreensão interna da imagem 

fotográfica, designada por ele como documento/representação fotográfico. A 

primeira realidade é o instante de curtíssima duração quando se dá o ato do registro 
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através da ação e técnica utilizada pelo fotografo, que resulta na gravação da 

aparência do assunto sobre um suporte físico, ou seja, trata-se da foto propriamente 

dita. A segunda realidade diz respeito ao assunto selecionado no tempo e no 

espaço, no momento da sua primeira realidade, de um passado que não pode mais 

atingir. (KOSSOY, 2001, p.88). 

Por fim, no processo de análise das fontes coletadas tentei problematizar as 

relações existentes entre os sujeitos envolvidos com a instrução primária, como é o 

caso dos médicos, professores, inspetores e diretores de grupos escolares, pois 

provavelmente existiam tensões e conflitos entre eles. Assim, tentei apreender as 

representações dos legisladores, administradores, médicos da educação contida nas 

suas propostas para a educação, especialmente no que concerniu às questões de 

raça, no sentido de efetivar o branqueamento da população brasileira.  

 Estruturei esta tese em cinco capítulos. Neste primeiro, A "operação 

historiográfica" educacional, apresentei as opções teóricas e metodológicas que 

nortearam o caminho percorrido e o contexto que propiciou a construção da 

escrita/narrativa que deu origem a esta tese. No segundo capítulo, Discursos sobre 

medicina e educação: Eugenia, higienismo e racialização, analisei alguns discursos 

e teses que foram defendidas por intelectuais que também estiveram envolvidos com 

a educação, especialmente, sobre aqueles que procederam importantes reformas na 

educação pernambucana, como foram os casos de Antônio Carneiro Leão, Ulysses 

Pernambucano e Aníbal Bruno. Buscamos observar os preceitos higiênicos e 

eugênicos implícitos ou explícitos nas suas ideias, e suas implicações para a 

efetivação de uma educação com distinções etnicorraciais instituídas por meio de 

processos analíticos e discursivos em torno da racialização da população escolar 

pernambucana. 

 No terceiro, intitulado As escolas públicas primárias e a discussão sobre 

higienização e racialização, analisei as prescrições legais que criaram e 

regulamentaram o funcionamento dos grupos escolares, sobretudo a partir das 

reformas do ensino primário de 1926, 1928 e 1931, idealizadas por Ulysses 

Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno, respectivamente, a fim de perceber 

os princípios higiênicos e eugênicos que embasavam tais prescrições e, 

consequentemente, orientaram os processos de racialização que deveriam estar 

presentes nas escolas pernambucanas. Analisamos também alguns relatos de 
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diretores de grupos escolares sobre as condições de funcionamento no ano de 

1924. 

            No quarto capítulo, intitulado Racialização dos preceitos escolares: a formação 

do cidadão saudável, regenerado e civilizado. Discutimos algumas indicações 

etnicorraciais, ou melhor, da influência que as normatizações educacionais e 

escolares sofreram a partir de toda uma discussão racializada que se processou na 

sociedade brasileira e, particularmente, pernambucana. Para tanto, partimos do 

pressuposto de que tais normatizações certamente, em pelo menos algum momento, 

se efetivaram na rotina escolar. No quinto e último capítulo, intitulado: os saberes 

médicos racializados e a biotipologia destinadas as aulas de educação física. Mapeei 

as ações médicas para construir a biotipologia das crianças que frequentavam as 

aulas de educação física nos grupos escolares e nas escolas isoladas do Recife, com 

vistas a perceber como a biotipologia tentou estabelecer distinções entre brancos, 

negros e representantes de outras raças como os indígenas, a partir das suas 

práticas de racialização no ambiente escolar. 
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DISCURSOS SOBRE MEDICINA E EDUCAÇÃO:  
Eugenia, higienismo e racialização 

 
 

Pretendemos neste capítulo analisar alguns discursos e teses que foram 

defendidas por intelectuais que também estiveram envolvidos com a educação, 

especialmente, aqueles que empreenderam importantes reformas na educação 

pernambucana, como foi o caso de Antônio Carneiro Leão, Ulysses Pernambucano 

e Aníbal Bruno. Assim sendo, buscamos observar os preceitos higiênicos e 

eugênicos implícitos ou explícitos nas suas ideias, e suas implicações para a 

efetivação de uma educação com distinções etnicorraciais instituídas por meio de 

processos analíticos e discursivos, em torno da racialização da população escolar 

pernambucana. 

Entendemos que os ditos processos de racialização tinham a sua base teórica 

calcada na higiene e na eugenia. Tal perspectiva passou a fazer parte das 

preocupações de intelectuais, médicos, educadores, engenheiros, religiosos, que 

centravam esforços em difundir as ideias médicas para o interior das escolas desde 

o século XIX no Brasil. Para higienizar a escola e, consequentemente, a sociedade, 

era preciso que a educação e a medicina atuassem juntas no sentido de salvar a 

nação e a pátria brasileira que queriam sadia e regenerada.  

Na primeira metade do século XX, a inserção das ideias higiênicas nas escolas 

ganhou destaque, quando se ampliaram as preocupações com as construções dos 

prédios escolares que passaram a ser dotados de pátios, de salas de aula que 

deveriam ser construídas observando as regras de iluminação e de circulação de ar. 

O mobiliário deveria ser específico, bem como a sua disposição no ambiente escolar 

convergiria para que a educação do aluno fosse condizente com os preceitos 

higiênicos e eugênicos, conforme mencionamos no primeiro capítulo deste trabalho. 

É preciso ter claro que a circulação das ideias veiculadas nos eventos da 

década de 1920 ocorria em um círculo restrito de especialistas, como no caso dos 

congressos de higiene, que contavam apenas com a participação de delegados 

representando cada um dos estados brasileiros. Todavia, nos congressos e 

conferências da área educacional contavam com a participação de um número 

ampliado de lentes, professores e diretores de escolas públicas e particulares, além 

de alunos das escolas normais e inspetores gerais do ensino. Essas reuniões de 
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especialistas tinham como intenção formular teses e postulados para a posterior 

divulgação como resultados dos congressos. No caso das discussões entre a classe 

médica, os conteúdos seriam, segundo Gondra (2003, p. 34) 

 

Difundidos e apropriados no âmbito da corporação médica, os 
preceitos médico-higiênicos não deveriam ficar circunscritos a esse 
espaço. Tratava-se, nesse lugar, de uma formatação mínima, de 
modo que se assegurasse procedimentos mais ou menos 
homogêneos por parte da corporação, com vistas a fazer valer a 
perspectiva uniformizadora desse saber. Esse é, portanto, um 
aspecto da estratégia formulada pela ordem médica. 
 

No contexto pernambucano, Bezerra (2010, p. 69-70) demonstra que as ações 

no campo da saúde pública estiveram sob a responsabilidade da Inspetoria de 

Higiene até 1912, mesmo que funcionando precariamente. Além da desestruturação 

física e de pessoal, essa repartição deixava a desejar pela falta de um regulamento 

sanitário que contemplasse a ação que a higiene exigia. Por volta de 1913 

começaram os debates para a melhoria das condições de trabalho, ao mesmo 

tempo em que circulou no Congresso Estadual, realizado no mesmo ano, uma 

proposta de elaboração do regulamento sanitário, e em junho de 1913 foi aprovada 

a Lei nº 1.201 que reorganizou inteiramente os serviços de saúde pública do estado. 

Além de promulgar o tão esperado Regulamento, foi criada a Diretoria de Higiene e 

Saúde Pública, com as seguintes secções: Profilaxia da Febre Amarela, 

Desinfetório, Instituto Bacteriológico, Laboratório Químico e Secção Demográfica. 

Essa diretoria foi substituída na década de 1920 pelo Departamento de Serviço e 

Assistência à Saúde, dirigido pelo médico Amaury de Medeiros. Para a autora, toda 

essa mobilização denunciava uma nação sem saúde. 

Ainda segundo Bezerra (2010), a década de 1920 foi essencialmente frutífera 

para o campo da saúde pública brasileira, uma vez que foi marcada por cinco 

congressos brasileiros de higiene. O primeiro Congresso aconteceu em 1923, no Rio 

de Janeiro, o segundo em 1924, em Belo Horizonte, o terceiro ocorreu em São 

Paulo, no ano de 1926, o quarto em Salvador em 1927 e o quinto na cidade do 

Recife, em 1929. Nesses eventos a participação estava restrita aos especialistas da 

área (médicos, engenheiros), podendo participar alguns poucos convidados ou os 

delegados estaduais. Pernambuco, além de sediar o último congresso da década, 

mandou representantes a todos os eventos. A autora destaca a participação de 
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alguns pernambucanos, como a do educador Ulysses Pernambucano, que no 

terceiro congresso apresentou a tese intitulada “Formação de hábitos sadios nas 

crianças”, tese que apresentou como relator oficial. A participação de Amaury de 

Medeiros, delegado pelo estado de Pernambuco no segundo congresso, foi 

mencionada pelo fato de este médico ter se destacado atuando na saúde pública do 

Rio de Janeiro, quando trabalhou na Cruz Vermelha. Foi dele a ideia de criar o 

Curso de Visitadoras Sanitárias, implementando-o também em Pernambuco, em 

1923, quando assumiu a Diretoria de Saúde e Assistência. (BEZERRA, 2010, p. 98). 

A parceria de Ulysses e Amaury gerou grandes impactos na higiene escolar de 

Pernambuco no período de 1923 a 1928, uma vez que o contexto sociocultural era 

favorável à implementação das propostas higienistas e higienizadoras elaboradas 

por Antônio Carneiro Leão, quando apresentou as justificativas para a Reforma do 

ensino público de Pernambuco, em 1928. Vale ressaltar que Carneiro Leão, alguns 

anos antes, isto é, em 1923, por sugestão de Ulysses Pernambucano e de Amaury 

de Medeiros, criou o cargo privativo dando plenos poderes aos referidos médicos 

para visitarem as escolas, bem como as casas das crianças nelas Matrículadas, no 

sentido de identificar quaisquer fatores de risco para a saúde dos escolares. Esta 

ação fazia parte de uma proposta muito mais ampla e se integrava à atuação da 

Fundação Rockfeller, que iniciara suas atividades em Pernambuco naquele mesmo 

ano e que além de controlar a Febre Amarela tinha uma linha de ação vinculada à 

educação sanitária da população (BEZERRA, 2010, p. 99). Vale ressaltar que a 

Fundação Rockfeller40 desempenhou um papel importante não só em Pernambuco, 

mas em outros estados do nordeste, no sentido de garantir a higienização da 

população brasileira. 

Ainda em relação a Pernambuco, Oliveira (2003) nos dá uma ideia de como 

Amaury de Medeiros tentou sanear a cidade do Recife na década de 1920, segundo 

a tendência nacional de higienizar a sociedade. O referido autor aponta que a 

criação da repartição do saneamento aconteceu no governo de Manoel Borba, no 

início da década de 1920. A referida repartição era ligada à saúde pública e 

marcava, segundo o autor, a face dos políticos que estavam preocupados com os 

tempos modernos e com o bem-estar familiar. Em relação à cidade do Recife 

                                                 
40A referida fundação apoiou financeiramente os estados do Nordeste empregando recursos para a 
construção de hospícios, hospitais, maternidades, asilos de mendicidade, vilas operárias para os 
proletários que moravam em mocambos ou em casa de taipas. (OLIVEIRA, 2003, p. 21). 
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mencionava o prefeito Lima Castro, que nesse período substituiu alguns mocambos 

insalubres por habitações decentes, sob o chavão de que a família recifense, 

mesmo pobre, deveria morar num recanto higienizado. O autor ressalta que, 

 

Esse tipo de estratégia médico burguesa encerrava vários objetivos 
disciplinares. Alem de ser um dispositivo de controle do tempo do 
trabalhador, é uma estratégia de higienização física e moral aplicada 
pelo Estado. Objetivando reduzir a insalubridade que o saber 
higienista percebia no interior dos mocambos, e reproduzir o modelo 
burguês de família nuclear. (OLIVEIRA, 2003, p. 20). 

 

Nesse contexto, Amaury de Medeiros, que era genro do Governador do Estado 

Sergio Loreto (1922-1926), desempenhou papel importante, como demonstrou 

Oliveira (2003). O referido médico foi responsável pela Inspetoria de Estatística, 

Propaganda e Educação Sanitária do Departamento de Saúde e Assistência de 

Pernambuco na década de 1920. Desenvolveu uma política de higienização dos 

corpos e da cidade do Recife. Uma política de ordem médica e norma familiar em 

que a objetivo era limpar a população das manchas epidêmicas do século passado, 

como a varíola, o cólera, e a febre amarela. A norma era obedecer aos comandos da 

política higienista. Ainda segundo o autor, o discurso de Amaury de Medeiros parece 

um evangelho a discipular pais e filhos com o intuito de garantir o bem-estar da 

nação. O autor ressalta também que “o messianismo higiênico, usando expressão 

de Gilberto Freyre, está presente no livro escrito por Medeiros, que mais parece uma 

Cruzada de Nossa Senhora da Saúde.” (OLIVEIRA, 2003, p. 21). O autor informa 

que Gilberto Freyre teceu comentários sobre os discursos de Amaury de Medeiros 

mostrando que o médico higienista acreditava que não haveria salvação 

desrespeitando os princípios higiênicos, ou seja, a “salvação encontrava-se no 

saneamento da família, como se, uma vez saneado, desinfectado, escovado, 

elevado a um 202 de Jacintho em ponto grande, nada mais faltasse ao Brasil.(...) 

Misticismo sanitário.” (OLIVEIRA, 2003, p. 21). 

Diante do exposto elegemos as representações de Ulysses Pernambucano, 

Carneiro Leão e Aníbal Bruno sobre medicina e educação, por serem considerados 

educadores e intelectuais que representaram significativamente, no contexto 

pernambucano, os mais eloquentes disseminadores das ideias eugênicas e 

higiênicas, semelhantemente ao que estava ocorrendo em outros locais do Brasil. 

Não podemos esquecer que tais discursos não são neutros, como afirma Chartier 
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(1990), e expressam a forma em que os intelectuais estudados apreendem e 

estruturam o mundo. Assim, pretendemos compreender a relação entre os discursos 

desses sujeitos e os processos de racialização ocorridos nas escolas 

pernambucanas. 

Iniciaremos com Ulysses Pernambucano e suas ideias para implementar, pelo 

viés psicológico, práticas higiênicas e eugênicas no interior das escolas, como 

veremos a seguir. 

 
2.1. ULYSSES PERNAMBUCANO: a contribuição da psicologia para a 
concretização das ideias higiênicas e eugênicas em Pernambuco 

 
Primeiramente apresentaremos neste item algumas informações biográficas 

sobre Ulysses Pernambucano para, em seguida, analisarmos suas ideias sobre 

medicina e educação.41 

Ulysses Pernambucano (1892-1943) nasceu no Recife, no dia 6 de fevereiro de 

1892. Filho do desembargador José Antônio Gonçalves de Melo e de Maria da 

Conceição Melo, fez seus estudos primários e secundários no Colégio Aires Gama. 

Foi para o Rio de Janeiro ainda adolescente. Ingressou na Faculdade de Medicina, 

fez residência no Hospital Nacional de Alienados, na Praia Vermelha, concluindo o 

curso em 1912, com apenas 20 anos de idade. Depois de formado voltou a 

Pernambuco e se estabeleceu como médico clínico na cidade de Vitória de Santo 

Antão. Em 1914 transferiu-se para a cidade de Lapa, no interior do Paraná. De volta 

ao Recife exerceu ao mesmo tempo as funções de médico e professor concursado 

do Ginásio Pernambucano, ministrando disciplinas diversificadas como Psicologia, 

Lógica, e História da Filosofia. (ANDRADE, 2009, s/p). Ulysses Pernambucano 

também foi o responsável pela reforma do Ensino normal de Pernambuco no ano de 

1923, e atuou na área da educação grande parte do período por nós estudado, 

como veremos mais adiante. 

Vale ressaltar que os eugenistas se utilizaram da psicologia para dar suporte 

teórico e justificar suas ações, entre as quais destacamos a aplicação dos testes de 

inteligência para o estabelecimento de turmas homogêneas nas escolas primárias 

pernambucanas. 

                                                 
41 Adotamos o mesmo procedimento em relação aos outros dois intelectuais que aqui discutimos. 
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 Nesse sentido, Dávila (2006, p. 73) menciona que a psicologia infantil 

“construiu blocos da raça” na cidade do Rio de Janeiro. Como a escola era o lugar, 

mais propicio, onde as crianças de todas as raças poderiam ser observadas por 

muito tempo, até por anos seguidos, ela serviu de laboratório para que se 

realizassem estudos de caso sobre os aspectos culturais do aperfeiçoamento da 

raça. No Rio de janeiro, foi Arthur Ramos, antropólogo da escola de Nina Rodrigues, 

o responsável pelo Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental no período de 1933 a 

1938. Arthur Ramos dizia não acreditar na superioridade ou inferioridade das raças, 

para ele havia grupos atrasados ou avançados culturalmente, o que terminava por 

separar a população em blocos de raça, sendo que as populações compostas pelas 

raças/etnias negras eram consideradas sócio e culturalmente inferiores, marcando, 

portanto, uma hierarquia racial.  

 No estado de Pernambuco, como dito anteriormente, foi Ulysses 

Pernambucano o médico responsável pela introdução da psicologia nas escolas, 

seguindo a tendência nacional que se baseava na preocupação com a regeneração 

da nação. No Recife, por exemplo, as crianças eram classificadas psicologicamente, 

por meio de testes de inteligência, antropometricamente, (segundo a classificação 

de Viola42, da Escola Italiana) e racialmente, seguindo a classificação de Roquete-

Pinto, como veremos posteriormente. 

Em relação a Ulysses Pernambucano, Sellaro (2009) afirma que ele foi um dos 

médicos que se destacou no cenário nacional (juntamente com Amaury de Medeiros e 

Otávio da Freitas), e que foi a partir de seu trabalho pioneiro na área da psicologia, 

que se instituiu os princípios fundamentais da modernidade educacional, com base no 

modelo da Escola Nova. Deu início às atividades na área da educação em 1918, 

quando foi criada no Recife a cadeira de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal 

Oficial e aberto concurso para regê-la. O referido concurso contou com a participação 

                                                 
42

 Viola era tido, na época, como um dos pais da escola italiana de biotipologia e, apoiando-se em 
dados morfológicos, propunha um padrão classificatório com base na proporção numérica de 
medidas antropométricas: os normotipos, com simetria entre troncos, membros e abdômen; os 
braquitipos, com tronco maior que membros e abdômen maior que tórax; e os longitipos, 
apresentando membros maiores que tronco e tórax maior que abdômen. O corpo era, então, 
concebido a partir de dois sistemas: o da “vida vegetativa”, compreendendo as vísceras contidas no 
tronco e o da “vida de relação”, correspondendo aos membros. Viola também sugeria outra 
classificação, a partir de três grupos: os normoesplânquinicos, os megaloesplânquinicos e os 
microesplânquinicos. O termo ‘esplânquinico’ (ou esplâncnico) referia-se às proporções da região 
abdominal, com suas variações normais, ‘megalo’ (acima) e ‘micro’ (abaixo). (GOMES, 2012, p.709). 
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de quatro candidatos e Ulysses Pernambucano conseguiu ficar em primeiro lugar. Na 

época, para pleitear o cargo era necessário apresentar uma monografia sobre algum 

assunto da área do concurso. A monografia de Ulysses Pernambucano intitula-se: 

Classificação das creanças anormaes: a parada do desenvolvimento intellectual e 

suas formas de instabilidade e astenia mental (PERNAMBUCANO, 1918). Segundo 

Sellaro (2009) o fato teve dois efeitos positivos: marcou o início da psicologia no 

Recife e ensejou a publicação da referida monografia, primeiro trabalho sobre 

crianças anormais no Brasil.  

Aqui neste estudo analisamos alguns aspectos contidos nnestelho, para 

compreender quais as representações desse intelectual sobre os anormais, as quais 

foram propagadas no cenário pernambucano. Em seguida analisaremos os resultados 

das pesquisas realizadas por Ulysses para estabelecer o perfil antropológico dos 

pernambucanos, que foram divulgados no I Congresso Afro-Brasileiro realizado em 

Recife na década de 1930. 

Ulysses inicia seu primeiro trabalho fazendo algumas considerações gerais 

sobre a classificação das crianças anormais, atribuindo ao alcoolismo, à sífilis, à 

tuberculose, à ancilostomose, ao impaludismo, à doença de chagas as prováveis 

causas das anormalidades. Em seguida, a definição de anormal que se encontra no 

referido estudo: 

 

Uma bôa seriação dos anormaes depende primeiramente da 
definição, do conceito que formarmos. A definição mais racional 
parece-nos ser a do professor De-Moor: crianças anormaes são 
aquellas que por debilidade mental, anomalia congênita ou adquirida 
por influencia do meio exterior, não podem ser submettidas a um 
regimen educativo ordinario. De accordo com esta definição dividem-
se os anormaes em verdadeiros e falsos. Os primeiros são os que 
têm qualquer tara nervosa hereditaria e cujo cerebro é enfermo em 
maior ou menor gráo. Os segundos têm o cerebro são. No primeiro 
grupo os mais avançados são os idiotas e imbecis. O segundo grupo 
são comprehendidos os falsos retardados medicos e os falsos 
retardados pedagogicos. Os falsos retardados medicos  
comprehendem  aquellas crenças que, por lesões  de orgãos e 
funcções da economia, não podem acompanhar os normaes. 
(PERNAMBUCANO, 1918, p. 9-10). 

 

Mencionou ainda que a higiene infantil escolar não era uma preocupação dos 

governos brasileiros. Por isso era urgente que se realizasse uma campanha 

sistemática entre a população, para ensinar os princípios da higiene. Segundo o 



75 

 

autor, em Pernambuco o assunto estava sendo melhor encaminhado naquele 

momento específico, pois atribuía esse fato à própria criação do ensino de psicologia 

e pedologia no âmbito dos cursos de formação de professores, isto é, nas escolas 

normais. Porém afirmava que quando fossem criadas as escolas para os deficientes, 

far-se-ia necessário o desdobramento da cadeira em duas vertentes, quais sejam: 

psycologia e pedologia normaes, e psysicologia  e pedologia pathologicas. 

(PERNAMBUCANO, 1918, p. 7). (Itálicos adicionados). 

A instauração da inspeção médica também foi uma preocupação de Ulysses 

Pernambucano. Entre as funções da referida inspeção estaria a de verificar os 

anormais para perceber se não havia falsos anormais. Assim, só a inspeção médica 

escolar com o auxilio indispensável de professores esclarecidos resolveria o 

problema dos falsos anormais. Como? 

 

corrigindo os defeitos de audição e visão, suprimindo por meio de 
intervenção cirúrgica as vegetações adenoides e hypertrophia das 
amydalas, combatendo as causas de insufficiencia de nutrição, 
modificando vícios dentários e conservando as crianças uma boa 
dentadura. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 7). 
 

Nesse contexto, a função do professor era clara e a ele cabia “reconhecer 

aquelles que, vivendo em meio impuro e corrompido, onde os maus exemplos 

pululan, precisam de assistência moral” (PERNAMBUCANO, 1918, p. 7). Para o 

referido médico pernambucano os anormais tinham sido classificados sob pontos de 

vista muito diversos.  

 

Montesano propõe a divisão seguinte: creanças com irregularidades 
de organização psycologica geral. Tres variedades: typo de 
desenvolvimento simplificado, de desenvolvimento desharmonico, 
typo de desenvolvimento pevertido (...). A classificação de Voisin que 
é a melhor. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 9).  
 
 

Nesse mesmo estudo o professor Ulysses destacou que se baseava em Galton 

para explicar a existência de talentos natos, acreditando e tomando como exemplo 

os referenciais que foram indicados no estudo realizado na Inglaterra de que, para 

cada milhão de habitantes havia 250 homens de talento (gênio). Não podemos deixar 

de mencionar que, para Galton, o nível médio de inteligência da raça negra era 

inferior dois graus em relação à raça branca, como foi dito no capítulo primeiro. 
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Portanto, se ele mesmo afirmou que se baseou em Galton é muito provável que ele 

também acreditasse na inferioridade intelectual dos negros. 

Nesse sentido, Masiero (2002) menciona um levantamento realizado por 

Ulisses Pernambucano, na época em que era diretor da Assistência Geral a 

Psicopatas do estado de Pernambuco, e Helena Campos, então estagiária do 

mesmo serviço, em 1932. O referido levantamento indicava que entre todas as raças 

reunidas em colônias psiquiátricas o número de doentes mentais negros internados 

era quase o dobro, como pode ser observado a seguir: 

A população de Pernambuco era em 1929 de 2.916.000 habitantes 
conforme a estimativa da Diretoria Geral de Estatística do Estado. Os 
negros devem estar aí representados por 174.960 pessôas e todas 
as outras raças com 2.741.040. Tomando os números globais de 
internados (345 para os negros e 2.947 para todas as outras raças) e 
comparando-os com a população calculada verifica-se que para 
100.000 indivíduos 197 negros são internados por psicopatias contra 
107 de todas as outras raças. (Pernambucano & Campos, 1932, p. 
123-124 Apud MASIERO, 2002, p.8) . 

 Portanto, era clara a ideia que Ulysses tinha, juntamente com sua equipe de 

pesquisadores. Isto é, que os negros eram mais propícios a adquirir certas doenças 

de ordem mental. Assim, ele comungava da ideia de que havia uma relação direta 

entre os negros e certas desordens mentais e a baixa capacidade intelectual, o que 

era uma prática comum entre os psicólogos no período que vai do final do século 

XIX ao início do século XX, como em Francis Galton. Esse tipo de argumento vai 

refletir nos processos de racialização da população escolar pernambucana, 

realizados por Ulysses, como veremos no capítulo 5. 

Votando ao pensamento de Ulysses Pernambucano ressaltamos que ele 

acreditava que os estados patológicos repercutiam enormemente sobre o 

desenvolvimento normal intelectual, porque na maioria dos casos esses defeitos 

impediam que as sensações perceptivas chegassem ao seu destino, que as 

sensações do exterior impressionassem normalmente. “Ahi estavam incluídas as 

crianças com defeitos de visão, audição, os adenoidianos etc”. (PERNAMBUCANO, 

1918, p. 9).  Para o referido médico os falsos retardados pedagógicos eram os mais 

fáceis de corrigir, como estava explicado na classificação de Felix Voisin que 

diferenciava os verdadeiros anormais dos falsos anormais. Assim, eram 

classificados como verdadeiros anormaes: 
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 1º - Os que apresentam deficiencia intellectual e moral por vicio 
de desenvolvimento (idiotas, imbecis, debeis de espírito); 
 2º - Os que apresentam alteração intellectual e moral em 
seguida a doenças nervosas e mentaes (psychose degenerativa, 
psychoneuroses); 
 3º- Os que perderam as faculdades mentaes e cahiram em 
demencia (demencia precoce, paralysia geral demência epiteptica); 
(PERNAMBUCANO, 1918, p. 10). 

 

E como falsos anormais eram classificados: 

 

 1º - Meninos incomprehendidos que têm a intelligencia muito 
desenvolvidas, mas que na escola são indisciplinados, 
especialmente porque tendo comprehendido rapidamente a 
explicação do professor, não podem ficar attentos ao  ouvir repetir a 
mesma coisa; 
 2º - Meninos relaxados – são aquelles que não tiveram 
sufficiente instrucção e educação ou descuido dos Paes ou daquelles 
a quem estavam confiados, tornaram-se immoraes pelo exemplo; 
subtrahidos ao ambiente nocivo perdem todos os defeitos e incluem-
se, então, no número dos normaes; 
 3º - Meninos debeis physicamente que, por anemia mais ou 
menos grave e chronica não podem applicar-se como os outros, a 
vontade falta por deficiencia de energia physica. (PERNAMBUCANO, 
1918, p. 10).  
 

 

Segundo o médico educador, a parada do desenvolvimento intelectual poderia 

ter por causa um processo mórbido que atacava o cérebro da criança antes que ela 

tivesse se desenvolvido, ou um processo mórbido dos ascendentes que, por via 

embriogenética torna “o producto incapaz de attingir ao desenvolvimento ontogenico  

medio em typos  da mesma especie.” (PERNAMBUCANO, 1918, p.10). Esta influência, 

ora do fator biológico, ora do patológico, foi admitida por Giacomini, Tomaschewsky, 

Freud, Kôning, Tanzi, De Sanctis. O médico educador citou ainda Esquirol e Morel 

para estabelecer outra classificação: 

 
Esquirol baseou-se na faculdade da linguagem, descrevendo idiotas 
que podiam dizer phrases curtas, idiotas que só emitiam sons 
inarticulados e idiotas que nenhum som emittiam. Morel estabelecia 
tres classes: idiotas, imbecis, fracos de espirito. Nestes ultimos não 
havia ausencia total da intelligencia mas a falta de julgamento, 
defeitos parciaes do senso moral e  da vontade. (PERNAMBUCANO, 
1918, p. 15).  
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O alcoolismo era apontado por Ulysses Pernambucano como uma das causas 

da parada de desenvolvimento intelectual. Segundo ele pais alcoólatras poderiam 

gerar filhos com deficiência. Esse tipo de afirmação se baseava numa das leis 

eugênicas, a da hereditariedade. Partindo desse pressuposto Ulysses elencou 

estudos que confirmavam essa afirmação. 

 

Em 1.000 idiotas, estudados por Bourneville, 471 vezes havia 
alcoolismo do pai 34 vezes da mãe e 65 de ambos os progenitores; 
em 171 casos faltavam informações. Pennaza, recentemente, em 
700 crianças anormaes recolhidas ao asylo de Bertulia apurou que 
72 descendiam de alcoólatras (...). Gordon estudando 117 – famílias 
de alcoólatras verificou na descendencia das mesmas, 298 
atrazados, número enorme si nos lembrarmos da grande mortalidade 
dos descendentes destes intoxicados. A influencia desastrosa do 
veneno continua ainda na terceira geração. Doll em Karlsruhe 
encontrou o alcoolismo dos paes  em 11,1% dos casos, Sehmidt -  
Monnard em Halle 14%, Cassel  em Berlin 29%. Teriamos assumpto 
para muitas paginas si quisessemos respigar na litteratura medica 
provas nesse sentido. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 17). (Itálicos 
adicionados).  

 

Outra causa para parada do desenvolvimento, segundo o autor, era a 

tuberculose e o impaludismo. A tuberculose, “ora agindo directamente sobre o 

germen, o feto e a criança, ora como simples causa dystrophiante. O impaludismo 

atacando o organismo dos Paes e produzindo entes physica e intellectualmente 

decahidos.” (PERNAMBUCANO, 1918, p. 18). Nesse sentido, explicava o autor que 

 
Tivemos opportunidade de vêr dezenas desses infelizes 
condemnados desde o berço a levar uma vida miseravel: 
physicamente diminuidos e incapazes de qualquer esforço mais 
vigoroso, intellectualmente votados ao analphabetismo, quando não 
ao asylo, peso morto para a sociedade. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 
19).  
 

As mesmas considerações mereciam a Ancilostomiase, outro flagelo do nosso 

país, e a Doença de Chagas. Em relação a essa última doença, Ulysses 

Pernambucano informou que os estudos realizados no interior do estado de Minas 

Gerais, por Carlos Chagas, mostraram a extensão da doença. Em virtude das 

descobertas que fez, terminou a doença recebendo o seu nome. Por isso,  

 

Impõe-se aos governos a tarefa de intervir para modificar, quanto 
antes, esse estado de coisas que nos esta levando inevitavelmente 
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para a ruina. Que o digam os clinicos do interior, habituados a ver os 
maleficios do impaludismo, ancylostamiase e doença de Chagas; que 
o diga o mestre- escola que vê muitos de seus alumnos incapazes de 
receber a menor instrucção ou recebendo-a  rudimentarissima, para 
logo a perderem. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 19).  
 

Também era preciso mencionar, segundo o autor, que a simples tara 

degenerativa poderia ter os mesmos efeitos que as causas já apontadas em relação 

às outras doenças. Assim, “emoções, abalos physicos e moraes durante a prenhez 

representam, para muitos auctores, importantes factores das paradas do 

desenvolvimento intellectual.” (PERNAMBUCANO, 1918, p. 20).  

Para Ulysses Pernambucano o idiota correspondia a “uma intelligencia normal 

que não excedeu de dois annos de idade.” (PERNAMBUCANO, 1918, p. 21). Eis uma 

verdade, segundo ele, facilmente diagnosticável no adulto. Mas como fazer o 

reconhecimento quando o doente tem menos de dois anos? Indagou o estudioso e 

apresentou a resposta em seguida. 

 

Na realidade vence-se o obstaculo, em que pese á opinião de Sollier. 
Com prudencia, e feitas todas as reservas póde-se verificar, si dada 
criança aos tres meses de idade é tal qual o recem-nascido, si aos 
quinze ou vinte meses apparente ter menos tres ou quatro. 
Baseando-nos sobre escalas si aos quinze ou vinte meses apparenta 
ter menos tres ou quatro. Baseando-nos sobre escalas psycho-
physiologicas de desenvolvimento de crianças normaes, construídas 
por diversos auctores, conseguimos certeza relativa. Poderemos 
chegar, assim, a estabelecer todas as subvariedades segundo o gráo 
de evolução attingido pelo paciente. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 
21). 

 

Existiam ainda outras classificações para o termo idiota: falava-se, por 

exemplo, em idiotas completos, absolutos, os que atingiam o desenvolvimento de 

três meses de idade normal, limitados à vida puramente vegetativa. Incapazes de 

conservar a posição ereta e de marchar, apenas permaneciam sentados, sem 

palavra, sem mímica, sem gestos voluntários, reduzidos a atos reflexos, deglutindo 

vorazmente o que lhes ficava ao alcance da boca – viviam e respiravam 

inconscientemente. Outros, porém, cuja inteligência está acima de três ou quatro 

meses eram chamados, às vezes, de idiotas profundos. Esses se conservavam em 

pé, marchavam algumas vezes, usavam de linguagem reduzida a sílabas e palavras 

incompreensíveis, mímica pouco expressiva. Chegavam a mostrar pelos gestos a 
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utilidade de objetos muito usuais, cumpriam ordem muito simples e eram capazes de 

demonstrar um pouco de atenção. (PERNAMBUCANO, 1918). 

Em relação ao termo imbecil, o estudioso mencionava que as faculdades da 

inteligência com essa patologia, apresentavam deficiências de julgamento, 

abstração, generalização, comparação, etc, ou seja, apesar de terem a capacidade 

de enumerar os objetos e uma gravura, os mesmos, dificilmente descreveriam e 

raramente interpretariam. Suas definições não vão além da simples notícia do uso 

do objeto. Assim, a associação de ideias era considerada fraca e o poder de 

julgamento muito diminuído. Por isso tais doentes estavam sempre satisfeitos. As 

análises desenvolvidas (PERNAMBUCANO, 1918, p. 25), eram inspiradas em alguns 

teóricos que estudaram os imbecis. Acompanhemos: 

 

Binet e Simon procuraram eschematisar o que é insufficiente no 
psychismo do imbecil, admittindo para isso, que o pensamento para 
funccionar regularmente reclama tres elementos: direcção, 
adaptação, critica. Cruchet substitue direcção por comprehensão. A 
primeira operação seria então comprehender, a segunda operar uma 
selecção nos meios para adaptação ao fim a attingir, a terceira 
submetter essa escolha a um julgamento para saber si tem 
necessidade de alguma correcção [...]. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 
25). 

 

Por fim, Ulysses relata no seu trabalho de tese três observações que realizou 

para diagnosticar dois imbecis e um idiota. Mas reconhece que todas eram 

incompletas: a primeira porque visava fins puramente clínicos, as demais porque 

faltavam elementos para um bom exame. Assim, consideramos importante apenas 

mencionar tais observações, porque apresentam elementos eugênicos na 

composição do perfil dos sujeitos, inclusive porque serviram na tipificação ou na 

elaboração de perfis dos alunos nas escolas primárias, especialmente nos grupos 

escolares, para se estabelecer a biotipologia destes por meio de processos de 

racialização da população escolar. 

Segundo o autor o ponto de vista que naquele momento lhe interessava não 

era a descrição clínica da deficiência, mas “o gráo ou a característica da mesma que 

dirá até onde vai a educabilidade do individuo.” (PERNAMBUCANO, 1918, p. 33, grifos 

adicionados). 

Assim, as experiências que se praticavam comumente para o estudo da 

memória, associação de ideias, sentidos, inteligência enfim, não poderiam ser 
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aplicadas aos deficientes porque a estes faltava a capacidade de dirigir e manter a 

atenção, ou pelo fato de que elas dependem, muitas vezes, da posse de certa 

cultura. Deste modo, para o estudioso, os métodos de exame, para tais casos, 

deveriam, portanto, preencher essas duas condições: “effeito poderoso de prender a 

attenção e adaptação do patrimonio ideativo do examinado.” (PERNAMBUCANO, 

1918, p.33-34). Para que o estudo de doentes apresentasse resultados satisfatórios 

era preciso observá-los por múltiplos processos.   

Nos centros adiantados todas as crianças em idade escolar eram submetidas 

às diversas provas de exame físico, antropométrico e completo exame psíquico com 

informações sobre os antecedentes hereditários e pessoais. Todos estes dados 

eram registrados em uma caderneta especial, que acompanhava a crianças para 

onde quer que elas se dirigissem. Se no curso desses exames se reconhecesse a 

deficiência, procurava-se saber o grau, a fim de encaminhá-la ao estabelecimento 

adequado, quais sejam: os asilos para idiotas, os asilos escola para imbecis e/ou as 

escolas para atrasados. Esses procedimentos se enquadravam nos processos de 

racialização, realizados com alunos das escolas pernambucanas no período 

estudado, como será abordado no último capítulo deste trabalho. 

O autor concluiu seu estudo mencionando a importância da educação especial 

que deveria ser dada aos anormais, nas escolas. A orientação da época era a de 

corrigir essas crianças, educando-as e instruindo-as em escolas especiais. Para 

obter tal progresso o papel do médico escolar era de fundamental importância.  

 

Desde que se começou a afastar da escola os doentes de moléstias 
contagiosas, porque não fazer o mesmo áquelles que por deficiência 
intellectual são causa de despreoccupação, de indisciplina no meio 
escolar, perturbando assim o pleno desenvolvimento intellectual das 
creanças normaes? Assim hygienisa-se intellectualmente a escola. 
Creando o ensino especial para o débil, duas condições logo se 
impõem aos pedagogos. O ensino deve ser livre e individual. Nada 
de disciplina systematica e de regimens severos, nada de regras 
fixas para ensino de tal ou qual matéria, nada de quietude 
obrigatória. Pelo contrario, liberdade, exercícios physicos, trabalho 
intellectual frequentemente interrompido. Desde que cada 
intelligencia tem seu aspecto proprio deve ter ensino relativo. 
Conhecidas as condições physicas e psychicas da creança deve 
guiar-se o mestre por essas noções para dar ensino pessoal. 
Adoptados estes princípios as escolas para débeis não podem ter 
mais de doze a quinze alumnos. (PERNAMBUCANO, 1918, p. 42).  
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 A proposta de Ulysses para higienizar as escolas incluía a exclusão das 

crianças com moléstias contagiosas, e também dos ditos anormais, para não 

prejudicar o desenvolvimento das crianças normais. A partir daí Ulysses nos dá os 

moldes das escolas para anormais. Nesse processo de identificação dos anormais 

aparece como sujeito decisivo no cenário educacional a figura do medico escolar. 

Nesse contexto inferimos que o número de crianças negras contido entre as 

crianças diagnosticadas como débeis deveria ser grande. Se considerarmos que o 

fator racial era levado em conta no momento da realização de testes psicológicos e 

outros tipos de exames que visavam estabelecer o biotipo do escolar 

pernambucano, e que os resultados, na maioria das vezes, deixavam os negros em 

situação inferior aos brancos, a nossa inferência se fundamenta, como veremos no 

capítulo 5. Possivelmente, as crianças indígenas também seriam colocadas em 

situação inferior às crianças brancas, a partir da realização dos testes e exames 

realizados. 

Ulysses Pernambucano atuou no cenário local, assim como Carneiro Leão 

também, em períodos posteriores. Nesse sentido, Sellaro (2009) menciona que ele 

vai atuar na Escola de Excepcionais e no Instituto de Psicologia, até o final da 

década de 1920. A partir de 1931 concentrou seus esforços na reforma dos Serviços 

de Assistência aos Psicopatas de Pernambuco, atuando inicialmente no Hospital dos 

Alienados. Ao estabelecer as bases para a reorganização da dita reforma, Ulysses 

conseguiu do então interventor Federal em Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcante 

a sua regulamentação, a partir do Decreto federal nº 26, de 1º de Janeiro de 1931, 

que fixa os objetivos da higiene mental, sinalizando para o caráter pedagógico das 

ações preventivas, entre as quais se destaca o artigo 7º, que segundo Sellaro (2009, 

p. 248 - 249):  

 
A seção de higiene mental cabe, além do esclarecimento e da 
educação do público sobre a natureza, a causa e a curalidade das 
doenças mentais e meios de evitá-la, fazer a prevenção das 
psicopatias, colaborando com os serviços de higiene pré-natal, 
maternidade, medico escolar de profilaxia da sífilis, higiene industrial e 
profissional. 
 
 

Assim, não tem como negar o caráter eugênico desse pensador que exerceu 

tanta influência no cenário educacional pernambucano, e consequentemente 

brasileiro, que realizou testes com escolares pernambucanos com o intuito de 
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identificar problemas de ordem psicológica, separando os normais dos anormais no 

ambiente escolar, como veremos no último capítulo deste trabalho. 

 Almeida et. al. (2007, p.5), apontam que Ulysses Pernambucano se preocupava 

com a questão das doenças mentais nos negros, e por isso empreendeu e apoiou nos 

anos de 1920 e 1930 uma série de estudos estatísticos e etnográficos, além de 

incentivar seu primo e interlocutor intelectual Gilberto Freyre a organizar o I Congresso 

Afro-Brasileiro43, em 1934, no Recife. No referido congresso foram discutidas as 

diversas temáticas sobre os diversos aspectos da formação afro-brasileira como 

culinária, religião, folclore, linguística, influencia africana na formação social do Brasil, 

mestiçagem, entre outros. Dentre os vários intelectuais que participaram deste evento 

podemos citar Gilberto Freyre, Ulysses Pernambucano, Roquette-Pinto, Arthur Ramos, 

Edson Carneiro, Luís da Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Jorge Amado. 

 Vale ressaltar que nesse período travavam-se discussões para se definir quem 

eram os responsáveis pela iniciativa de pesquisar os Estudos Afro-Brasileiros. Nesse 

sentido, é possível observar no prefácio do segundo volume dos “Estudos Afro-

Brasileiros”, Arthur Ramos questionando a ideia do pioneirismo de Gilberto Freyre na 

abordagem do “negro” no Brasil. Para Arthur Ramos, desde 1926, na Bahia, o nome 

de Nina Rodrigues, bem como a reinterpretação do “problema negro-brasileiro” teriam 

sido retomados pelos seguidores do mestre baiano à ‘‘sombra da sua escola imensa”. 

Segundo Arthur Ramos, o pioneirismo  nos estudos sobre o negro foi explicitamente 

reconhecido pelo grupo do Recife na homenagem feita por Gilberto Freyre a Nina 

Rodrigues, no artigo “O que foi o I Congresso Afro-Brasileiro do Recife” 

 

(...)Neste volume de Novos estudos Afro-brasileiros cumpre-se uma 
das resoluções votadas pelo Congresso Afro-Brasileiro:a de publicar 
nos seus annaes o retrato de Nina Rodrigues. Homenagem ao 
professor da Faculdade de Medicina da Bahia que deu grande impulso 
aos estudos afro-brasileiros, impondo-se ao respeito dos 
africanologistas de toda a parte. (FREYRE, 1934, p.352). 
 
 

 Destacamos ainda que o evento se propôs a abordar a valorização da cultura do 

negro, o que representou, até certa medida, um avanço para a época. Todavia não 

podemos deixar de lembrar que o negro continuou visto como um “problema” que 

                                                 
43 Depois desse aconteceram outros dois eventos do tipo. O Congresso Afro-brasileiro de 1937 na 
Bahia e a Conferência Nacional do Negro de 1949 no Rio de Janeiro.  
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precisava ser resolvido, apesar de terem participado do evento membros da 

comunidade negra, como demonstra Gilberto Freyre (1934, p.348). 

  

(...) Sentaram-se em volta da velha mesa, na cabeceira da qual 
sucederam os presidentes, conforme o assunto do dia, não só os 
doutores com grande erudição de gabinete e de laboratório, como 
ialorixas gordas, cozinheiras velhas, pretas de fogareiro, que trouxeram  
do fundo de cozinhas de mocambos, receitas de quitutes afro-
brasileiros quase ignorados; negros de engenho como Jovino (...).  
(Italicos adicionados) 

 

O negro continuava sendo visto como inferior ao branco e precisava de 

intervenção dos intelectuais e médicos para se regenerar e civilizar-se. Esse fato 

também pode ser constatado a partir do artigo de Jarbas Pernambucano, intitulado: A 

maconha em Pernambuco, em que o autor afirma entre outras coisas que, Os negros 

do Zambese e os hotentoles da Africa do sul são viciados na maconha, e aponta os 

elementos que levaram os povos Luinas à decadência.  

 

Em logar de encontrar ali essa raça forte e vigorosa, creada por 
Chibitano, e que existiu com o império Macololo, fui deparar com uma 
raça abastarda, misto de Calabares, Luinas, Guanguelas e Macalacas 
que tem unido o seu sangue marcando cada cruzamento uma pegada 
de decadência (...). (PERNAMBUCANO, J. 1934, p.186)  

 

A fala do autor acima citado comunga com o pensamento do homenageado do 

evento, Nina Rodrigues, que pregava que a inferioridade dos africanos tinha sido 

determinada acima de qualquer dúvida científica e, por isso, um sujeito pertencente a 

uma raça inferior nunca poderia chegar ao nível de inteligência de um membro da raça 

superior. No caso do trecho acima, a causa da decadência do negro era a maconha, 

mas se analisarmos os demais textos publicados nos anais do evento, possivelmente 

encontraremos outros elementos causadores de degenerescência. 

No referido Congresso, Ulysses Pernambucano apresentou o estudo “As 

doenças mentais entre os negros de Pernambuco”, que foi publicado na Revista 

Estudos afro-brasileiros, de 1935, no Rio de Janeiro, vol 1., ao qual não tivemos 

acesso. Sobre isso Pereira (2005) informa que no referido trabalho Ulysses mostrou, 

do ponto de vista estatístico, que os negros pernambucanos eram menos susceptíveis 

que os brancos às psicoses constitucionais, embora apresentassem índices superiores 

de frequência de psicoses tóxicas. Vale ressaltar que Ulysses Pernambucano dividia 
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os transtornos mentais em três grupos: o primeiro era formado pelos psicopatas 

constitucionais (o que incluía a psicose maníaco-depressiva, as psicoses 

degenerativas, a esquizofrenia e os quadros paranóicos); o segundo incluía os 

psicopatas com lesão orgânica definida é o caso da epilepsia, da psicose de involução, 

das psicoses por lesões cerebrais (como a neurosifilis e as demências 

ateroscleróticas) e as oligofrenias; no terceiro grupo  estavam incluídos os psicopatas 

decorrentes de auto e hetero - intoxicação(alcoolismo, morfinomania) e as psicoses 

causadas por toxinas microbianas (PEREIRA, 2005, p. 127). Segundo o referido autor, 

nesse trabalho Ulysses não propôs hipótese interpretativa, limitando-se apenas aos 

dados obtidos. 

No volume 2 dos Anais do Congresso de Recife ele escreve juntamente com 

Arnaldo de Lascio, Jarbas Pernambucano e Almir Guimarães o artigo intitulado: Alguns 

dados anthropologicos da população do Recife, no qual iniciam o texto abordando o 

problema das estatísticas de doenças mentais no Brasil. Argumentaram que 

 

O papel dos fatores biológicos como a hereditariedade, tóxicos 
infecciosos(papel predisponente do alcoolismo e da syphillis  em certas 
psichoses) , sociaes, (condições de vida, estudo do meio, influencias de 
religiões fetichismo, etc) todas essas  indagações que 
convenientemente respondidas trariam solução para prementes 
problemas de hygiene mental, são omitidas de nossas estatísticas. 
(PERNAMBUCANO, et al, 1934, p. 257). 
 

 A pesquisa realizada por Ulysses e sua equipe surgiu, segundo ele, da 

necessidade de verificar a porcentagem de brancos, negros e mestiços na população 

do estado de Pernambuco. Para tanto foram utilizadas as escalas de Von Luschan 

(para a cor da pele), a de Fischer (para a cor dos cabelos), a de Martin (para a cor dos 

olhos) e os necessários para o estabelecimento dos índices nasal e céptico. O Público 

alvo da pesquisa foram alunos da faculdade de Medicina, da Escola de 

Aperfeiçoamento, habitantes dos bairros pobres e médios, operários das fábricas, 

soldados da brigada Militar e do Batalhão de Caçadores e presos da penitenciária e 

Detenção do Recife. Em virtude desse público Ulysses dizia que os resultados  

poderiam ser aplicados a todo o Estado de Pernambuco: “Não só porque a capital 

attrahe grande número de habitantes do interior como também porque tivemos o 

cuidado de procurar para a nossa experimentação aglomerações que comprehendem 

pela sua própria natureza indivíduos citadinos e campesinos.” (PERNAMBUCANO, et 
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al, 1934, p.259). A pesquisa contou com a participação de 1.306 indivíduos dos quais 

919 eram do sexo masculino e 387, do sexo feminino. A conclusão da pesquisa que 

tomou como ponto de partida o índice nasal, revelou que tínhamos leptorrinos44:254 ou 

19,44% do total; mesorrinos45: 720 ou 55,13% do total; Platirrinos46: 332 ou 25,42% do 

total. Assim,  

 

Os nossos leptorrinos correspondem aos typos brasileiros 
brancos(Roquette Pinto:)  pele branca(10 a 19), calellos negros, olhos 
escuros(castanhos ou negros), brachicephalos47. Os nossos mesorrinos 
correspondem, por muitos caracteres(cabellos escuros ou negros, 
olhos escuros , castanhos ou negros. mesocephalia48 e brachicephalis) 
ao mulato brasileiro. A divergência é na côr da pelle. Já dissemos que 
os nossos mesorrinos são de preferência leucodermos. Em 720 
mesorrinos apenas 126 são faiodermos. Também os nossos platirrinos 
tem os caracteres atribuídos aos negros brasileiros: olhos escuros, 
cabellos negros, brachicephalos ou hyper-brachicephalos.Faz 
excepção a cor da pelle. alguns são faiodermo e muitos leucodermos. 
(PERNAMBUCANO, et al, 1934, p.261). 

 

Portanto, Ulysses Pernambucano se valeu tanto da psicologia que serviu de 

base para os seus estudos sobre os anormais, quanto das teorias racistas que se 

encontravam amplamente difundidas em vários países europeus e nos Estados 

Unidos. Nesse sentido, valeu-se de todo esse arsenal de conhecimentos e de 

perspectiva sobre o problema etnicorracial que se constituiu um dos reformadores 

da educação de Pernambuco, mais precisamente do ensino normal, reforma que 

data de 18 de outubro de 1923, na administração do governador Sérgio Loreto. Foi 

na referida reforma que incorporou muitas das ideias eugênicas na estrutura 

                                                 
44Diz-se de indivíduo de nariz comprido e estreito, e cujo índice nasal está abaixo de 48. 
(http://aulete.uol.com.br/nossoaulete/mesorrino). 
45 Indivíduo que tem o nariz médio, entre leptorrino e platirrino. ( 
http://aulete.uol.com.br/nossoaulete/leptorrino). 
46 Indivíduo que tem o nariz mais alargado em relação ao seu comprimento; Espécime de uma 
infraordem de primatas, cujas narinas apresentam-se distantes entre si e voltadas para as laterais. 
47Braquicefalia ou braquiocefalia ocorre quando a sutura coronal se funde prematuramente, causando 
um encurtamento longitudinal (eixo occipito-frontal) do diâmetro do crânio. A sutura coronal é uma 
junta fibrosa que une o osso frontal com os dois ossos parietais do crânio. Os ossos parietais formam 
as partes superior e laterais do crânio. Uma de suas variantes é a denominada Braquicefalia ou 
Braquiocefalia Posicional do lactante, deformação cranial que provoca um aplainamento uniforme na 
zona posterior do crânio descrevendo uma cabeça larga e lateralmente curta. Esta deformação 
costuma ser produto de uma postura prolongada numa só posição. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Braquicefalia. Acesso em 12/06/2014). 
48Aquele que tem a cabeça de tamanho médio. 
mesocefalia In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-06-12]. 
Disponível em: http://www.infopedia.pt/termos-
medicos/mesocefalia;jsessionid=6tHc8yquOT8yry910Y7eOg__>. 
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curricular. A seguir destacamos alguns elementos da Reforma idealizada por 

Ulysses Pernambucano, que apesar de apresentar um programa de mudança para a 

escola normal voltou-se também para a escola primária, mais precisamente para a 

Escola de Aplicação, local onde as normalistas na época desenvolviam os seus 

estágios.  

Deste modo Brito (2005) aponta que as medidas da reforma foram de caráter 

tanto pedagógico quanto social. Nela foram introduzidos os métodos de Montessori 

e Froebel, o que, para Araújo (2002, p. 57), demonstrava que o educador estaria 

implementando o ideário da Escola Nova no Estado de Pernambuco. A reforma de 

Ulysses instituiu também o ensino pré-primário, ou seja, o jardim da infância e as 

escolas isoladas também se tornaram locais de aprendizado prático para as 

normalistas. Instituiu ainda o serviço de assistência dentária escolar e implantou o 

serviço de visitadoras escolares que atuavam junto aos alunos e às famílias, e pela 

criação da escola para anormais, primeira no Brasil, conforme análises 

desenvolvidas por Araújo, (2002) e por Brito (2005). 

Ulysses também modificou o critério de disposição dos alunos em sala de aula, 

tomando como parâmetro a altura, as limitações auditivas e visuais que porventura 

tivessem, em vez da ordem da matrícula, como funcionava antes. Assim, para 

estabelecer a disposição dos alunos na sala eles eram submetidos, no início de 

cada ano, a exames médicos que incluíam a referida classificação, segundo estudo 

realizado por Araújo (2002). 

A nossa interpretação em relação ao exame médico que aparece na Reforma 

de Ulysses Pernambucano é que se baseava nos moldes higienistas e eugenistas 

cujo objetivo era “hierarquizar” os alunos na sala de aula. Para tanto era necessário 

primeiro racializar a população escolar, o que tornou muito comum esse 

procedimento realizado pelos professores a partir de sua reforma. 

Segundo Araujo (2002, p. 57) Ulysses era muito sensível aos grandes males 

sociais de seu tempo, e algumas das suas ideias e iniciativas valeram-lhe a 

denominação pejorativa e hostil de “comunista a serviço de Moscou”, ou ainda, de 

“tão louco quanto seus pacientes”. Entretanto, os seus biógrafos e estudiosos, 

ressaltam que ele revolucionou o tratamento que era dado aos doentes mentais e foi 

o responsável pela criação do Instituto de Psicologia, em 1925, que funcionava no 

anexo ao Departamento de Saúde e Assistência, onde eram feitos estudos e testes 
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de capacidade mental e de inteligência no alunado do Recife. Nesse sentido, Sellaro 

(2009, p. 60) menciona que Ulysses realizou testes de QI em escolas do Recife com 

464 alunos de escolas primárias e 486 candidatos a exame de seleção para a 

Escola Normal Oficial. Veremos no capítulo 5 os resultados de exames realizados 

por Ulysses entre os alunos dos grupos escolares e das escolas isoladas do período 

estudado. A autora também destaca a preocupação de Ulysses Pernambucano com 

temas diversos, como: o cinema infantil, a educação sexual e o espiritismo. Por 

conta de suas ideias chegou a ser preso por ser considerado subversivo durante a 

Intentona Comunista de 1935, passando inclusive 60 dias na Casa de Detenção do 

Recife. 

Deter-nos-emos a seguir nos discursos de outro intelectual que também 

contribuiu muito para o desenvolvimento das ideias eugênicas e higienistas em 

Pernambuco. Referimo-ns a Carneiro Leão. 

 

2.2- CARNEIRO LEÃO e a preocupação com o revigoramento da raça e o 

progresso do país 

 

 Antonio de Arruda Carneiro Leão nasceu Np- Recife a dois de julho de 1887, 

onde estudou, completando o ensino superior na Faculdade de Direito, em 1911. Foi 

professor e jornalista ainda quando recém-formado. Defendia a ideia da necessidade 

urgente da difusão da Educação popular em todo o Brasil. No Rio de Janeiro 

exerceu vários cargos na esfera da educação. Foi Diretor Geral da Instrução pública 

do Distrito Federal, quando executou a reforma Fernando de Azevedo. Em 1928 

ocupou o cargo de Secretario de Estado e Justiça e Negócios Interiores, até 

setembro de 1930, período em que reformou a educação de Pernambuco. Em 1945 

foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e fez parte de várias 

associações internacionais, recebendo condecorações, entre as quais destacamos a 

da Legião de Honra da França. (ARAÚJO, 2002, p. 61- 64). 

As representações de Carneiro Leão sobre medicina e educação eram claras. 

Ele acreditava que a higiene era o caminho e a solução para o revigoramento da 

raça e do país. Essas ideias encontram-se sistematizadas no seu livro intitulado: 

Problemas da Educação. Trata-se, segundo o autor da referida obra, de um conjunto 

de ideias apresentadas e discutidas durante os anos de 1914 a 1918, e publicadas 
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no Jornal do Commercio e no jornal O Paiz. Assim, Carneiro Leão, no Prefácio do 

referido livro nos informa que: 

 
Não é collectanea de artigos, mas a recomposição, em capitulos, dos 
innúmeros trabalhos publicados nesse tempo, aqui no Rio. Nelle há 
uma continuidade de ideias, o desdobramento de um plano definido, 
para uma orientação dos múltiplos problemas educativos na nossa 
pátria. (p, XI). 
[...] 
A minha preocupação é mostrar a connexão intima entre o 
desenvolvimento dos grandes povos modernos e o progresso da 
educação. A civilização actual é caracterizada por uma cultura 
generalizada e intensiva. Como esta civilização é, hoje, no fundo, 
uma realização econômica, o povo mais forte será aquelle cujas 
fontes de economia sejam mais ricas e mais aperfeiçoadas. Se não 
há riqueza econômica sem intelligencia cultivada, que a dirija e sem 
braço hábil, que a edifique, a nação mais abastada e mais poderosa 
há de ser a que tenha uma educação popular mais difundida, 
produzindo maior número de intelligencias cultas e de braços 
capazes. (p.VII -VIII). 

 

Segundo Araújo (2002), os escritos de Carneiro Leão da década de 1910 já 

continham além das ideias escolanovistas um plano de reforma para a educação 

pernambucana, traçado entre os anos 1915-16 e que, em linhas gerais, não diferia 

do adotado em 1928, por ocasião da Reforma realizada por ele no Estado de 

Pernambuco. Voltando às palavras de Carneiro Leão sobre a obra, ele menciona 

que 

 

Nos problemas da educação insisto em atrahir a sympatia das 
diversas classes sociaes para a questão do ensino. Mas meu 
objectivo principal é mostrar os meios a empregar para a criação de 
uma completa instrucção popular no Brasil. É este trabalho quase 
adstricto ao estudo das necessidades brasileiras. E, se se preocupa 
com o que vae pelos outros países, não o faz como ponto de 
referencia, razão se ser justificada, para os que possam temer 
innovações. É um livro com intuitos immédiatamente práticos. Por 
elle talvez se possa ter uma direcção clara na administração da 
instrucção publica em qualquer dos nossos Estados. (p. IX - X). 

 

A propósito das ideias de Carneiro Leão, Araújo (2002) menciona que há 

ambiguidade entre o nacionalismo, comum na elite brasileira da década de 1920, e 

que ele expressa em inúmeros momentos dos seus pronunciamentos, e 

incontestáveis exemplos ilustrativos das atitudes que preconiza para o Brasil, 

oriundos dos mais diversos países, sobretudo europeus e estadounidenses. Em 
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relação ao termo educação popular a referida autora afirma que Carneiro Leão o 

utiliza como educação do povo. 

Ainda no prefácio da obra aqui analisada Carneiro Leão teceu comentários 

sobre os livros Brasil e a Educação Popular, O Brasil de Amanhã e Educação 

Moderna. Em relação à obra Brasil e a Educação Popular, o autor diz tratar-se de 

uma obra de sugestão, na qual ele procurou atrair as vistas e a simpatia das classes 

dirigentes, intelectuais e políticas do país para o problema da educação nacional. 

“Nas suas paginas busco penetrar o desenvolvimento dos grandes povos actuaes, 

demorando-me principalmente no estudo dos paizes onde a educação tem sido uma 

preocupação popular de todos os instantes (...)”. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. VIII). 

 No que se refere à obra O Brasil de Amanhã, o autor ressalta a vitória da 

civilização nos mais adiantados povos modernos e a sua atuação no Brasil futuro 

pela instrução e pela cultura mais apropriada e mais inteligente. Nesse livro, diz o 

autor: “espero demonstrar como a adaptação do homem às altas formas de cultura 

actual e de civilização é feita exclusivamente pela educação (...)”. (CARNEIRO 

LEÃO, 1919, p. VIII-IX). 

A obra Educação Moderna, segundo o autor, não só é um livro sobre 

educação, mas de educação. Deveria ter sido escrito por um técnico, por um 

professor com longo hábito de ensino, conhecedor não só da alma do mestre, mas 

da psicologia infantil, no próprio cenário em que ela se manifesta e evolui. Ainda 

assim, pondera o autor que para a obra ser completa seria talvez necessário mais 

outro volume – um trabalho didático no qual, depois de haver sugerido um meio de 

organizar o ensino e de orientar o educador, que contribuísse diretamente para a 

formação do coração e da inteligência da infância e da juventude, nos verdadeiros 

moldes da pedagogia cientifica. “Não me proponho a escrevê-lo, porque a literatura 

didactica é um gênero especial de arte, cujo triumpho pertence apenas a uma meia 

dúzia de privilegiados (...)”.(CARNEIRO LEÃO,  1919, p.VIII - XI). 

Em um de seus discursos, datado de 1918, Carneiro Leão elogiava a 

administração do Rio de Janeiro, na época de responsabilidade de Rodrigues Alves, 

que era um exemplo de gestão higiênica, em sua opinião. Como uma das ações que 

fora efetivada por aquela gestão mencionou que “o saneamento do Rio e o seu 

embellezamento, juntamente com a consolidação do nosso credito e a segurança 

das nossas finanças, foram umas, inteiramente, outras, em grande parte, conquistas 
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dessa presidência”. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p.20).  Segundo Carneiro Leão (1919) 

para o revigoramento da raça e do país, essa obra de saneamento da capital 

precisava se estender “aos confins brasileiros e as energias nacionaes, orientadas, 

incentivadas e multiplicadas pela organização da educação popular”. (CARNEIRO 

LEÃO, 1919, p. 20). Nesse sentido, indagava: “Como conceber um grande paiz, 

onde setenta por cento da população esteja inutilizada ou deprimida por endemias 

atrozes e quatro quintas partes por analphabetismo e ignorancia? Como 

comprehender, no mundo culto de hoje, um povo analphabeto?” (CARNEIRO LEÃO, 

1919, p. 20). Ele mesmo respondeu, fazendo uma crítica ao governo federal que, 

segundo ele, preocupava-se apenas com o ensino superior e secundário: 

 

Uma criatura que não sabe ler nem escrever, na época de cultura 
intensiva que atravessamos, não pertence precisamente à especie 
humana, é alguma coisa de intermédiaria entre o pithecanthropo e o 
homem.  
[...] O governo federal, a respeito de instrucção publica, nada mais 
provê, que o ensino superior e secundario, para a cultura exclusiva 
de uma élite privilegiada, capaz de frequentar gymnasios e 
academias. A sua orientação é, portanto, tudo quanto há de menos 
democratico e republicano, que conheço.  
E por que essa teimosia do governo federal brasileiro? Por que 
conservar num governo do povo a ignorancia no povo? Onde a 
democracia num paiz de analphabetos? 
E analphabeto é o Brasil, se oitenta por cento da sua população não 
conhece o abc. De Estado a Estado, de municipio a municipio, é uma 
desolação a ignorancia popular. Se um Estado, como Pernambuco, 
com dois milhões de habitantes e dezoito mil contos de orçamento, 
não consigna mais de quinhentos contos para a sua instrucção 
publica! (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 20-21). (Itálicos adicionados). 

 

A partir do trecho acima percebemos o teor crítico no discurso de Carneiro 

Leão em relação à taxa de analfabetismo que assolava o Brasil no início do século 

XX. Ele é taxativo ao afirmar que o governo federal só se preocupava com a 

educação média e superior, deixando, assim, a população mais pobre (que usufruiria 

da educação primária) desamparada, como era o caso dos estados do Nordeste, 

que recebiam menos recursos para custear a educação. 

Nesse contexto o Estado de São Paulo recebia o maior número de recursos 

para destinar a educação. Por  isso Carneiro Leão apontava o estado de S. Paulo 

como exemplo de educação republicana. A justificava principal para que o referido 

estado se destacasse na educação era biológica. Ao indagar por que o Estado de 

São Paulo? ele próprio respondia:  



92 

 

 

por causa da mistura de sangue italiano, porque os politicos de S. 
Paulo e a maioria dos chefes das suas grandes emprezas, 
pertencem ao typo do velho brasileiro, genuinamente nacional, ou 
descendente do portugez, como os filhos de todo o resto do paiz. É o 
amor ao trabalho e á acção. Criados numa escola arejada de muito 
ar e muita luz, com gymnastica e trabalhos manuaes, onde se blinda 
a sensibilidade á medida que fórma o espirito e se revigora o corpo e 
a força physica, que está formando S. Paulo. (CARNEIRO LEÃO, 
1919, p. 24). (Itálicos adicionados). 
 

A partir do trecho acima reproduzido, dois aspectos nos chamam a atenção. O 

primeiro relaciona-se à caracterização da escola paulista. É possível que se 

referisse ao grupo escolar, uma vez que foi naquele estado que esse modelo de 

organização escolar primeiro se difundiu desde o final do século XIX, conforme 

análise desenvolvida por Souza (1998), mas não podemos esquecer que a escola 

Normal da praça também ocupou um lugar de destaque no cenário paulista 

(MONARCHA,1997). O segundo aspecto refere-se à relação que fez entre a 

qualidade da escola e a descendência portuguesa e a italiana, que formaram 

naquele estado o tipo genuinamente nacional, ou seja, branco. Vale ressaltar, que o 

branco a que Carneiro Leão se referia era o português, que por sua vez, já era 

considerado mestiço, e como tal, impuro. Diferentemente do que acontecia como 

outros povos europeus. Esse tipo de pensamento circulava em nosso país em 

relação à composição etnicorracial do povo brasileiro na época, baseado em teorias 

racistas que acreditavam que os brancos eram a parcela pensante da sociedade, e 

por isso, eram os responsáveis por trazer a modernidade e o progresso para o 

Brasil. Assim ele continuava tecendo críticas ao governo federal que não se 

preocupava com a educação do povo. Nem mesmo o estado de São Paulo, exemplo 

de organização escolar, havia conseguido debelar “o analphabetismo e impulsionar 

toda a sua gente para o trabalho, pela escola publica” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 

25), uma vez que mais de setenta por cento da sua população escolar andava sem 

escolas. E a verba da instrução era enorme, em S. Paulo. Para Carneiro Leão, a 

educação deveria ter uma finalidade bem determinada e cientificamente dirigida, ou 

seja: 

 

Não basta ensinar a criança a ler e escrever; indispensável se torna 
que se proporcione a cada uma os meios necessários para exercer 
convenientemente a sua atividade. Sem educação, no sentido amplo 
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da palavra, é que não se póde comprehender civilização nem grande 
povo. E se não se póde comprehender paiz civilizado sem educação, 
como explicar um governo republicano que se não preoccupe de 
educar o seu povo? Principalmente num momento em que a 
salvação da patria está, sem a menor duvida, na sua capacidade de 
realização e de defeza! (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 26 - 27). 

  
 

Analisando mais detidamente os discursos de Carneiro Leão sobre a higiene 

escolar, percebemos que o autor discute que o atendimento dessa necessidade era 

condição basilar para se “defender os destinos da própria raça”, como observado no 

trecho a seguir: 

 

A hygiene escolar está sendo, há muito tempo, o objecto de grandes 
preocupações por toda a parte. Desde a architectura dos edifícios 
das escolas até os methodos pedagógicos, tudo absorve a atenção 
de educadores e governos. Artistas, médicos e pedagogos, todos 
numa communhão de vistas e numa collaboração intelligente, 
procuram salvaguardar o futuro da juventude, o que equivale a vigiar, 
a defender os destinos da própria raça. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 
227). (Itálicos adicionados). 
 

Para que a higiene se estabelecesse adequadamente, era necessária uma 

escola higiênica. Mas, quais seriam as condições para a existência de referida 

escola? Segundo Carneiro Leão (1919), que fosse localizada num edifício construído 

especialmente para a sua função. Todo o estabelecimento de ensino deveria ser 

dotado de bastante luz, penetrando pelo lado esquerdo, ou simultaneamente, por 

ambos os lados da sala. A noite, na falta de eletricidade, que é o ideal em 

iluminação artificial, pela ausencia de combustão e benefício da vista, deveriam se 

empregar as lampadas ou os condieiros de gás com abat-jour,  para não atuar 

diretamente sobre os olhos, e à altura de um metro e meio, quando em pé. Naquele 

momento histórico específico os grupos escolares eram considerados os exemplos 

de escolas higiênicas. Para o referido educador, “no Brasil, em algumas partes, já 

existem installações escolares, confortáveis e hygienicas. Ordinariamente, onde há 

grupos escolares modernos, e muitos Estados já os tem, as condições hygienicas 

são boas.” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 229). 

O próprio Carneiro Leão apontou elementos que eram prejudiciais aos alunos, 

numa escola não higiênica.  
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Como serão prejudiciaes ás classes, salas impróprias para grandes 
aglomerações, escassamente ventiladas, insufficientemente limpas e 
excessivamente escuras, a dar-nos, todas as vezes que nellas 
penetramos, por esse cheiro abafado, mixto de odor de tinta, ar 
respirado e calor, uma sensação immédiata de mal estar a que, 
infelizmente, pelo habito, logo depois nos conformamos! Sem 
ventilação perfeita, para que o ar circule livremente, sem salas 
soalhadas, confortáveis e escrupulosamente asseiadas, parece 
impossível a fundação de uma boa escola. (CARNEIRO LEÃO, 1919, 
p. 228). 

  
Para que a escola higiênica tivesse sucesso Carneiro Leão defendia que a 

pedagogia e a medicina deveriam caminhar juntas,  

 

Principalmente, quando ha males tantos e tão difficeis de perceber, á 
primeira vista! Quando ha o tuberculoso florido, cujas condições 
magnificas de vitalidade aparente não farão nunca imaginar estar-se 
diante de um tisico, de um verdadeiro condemnado á morte, se uma 
hygiene e uma clinica excepcional não velarem em tempo, por elle. 
Hoje, pedagogia sem medicina, educação sem inspecção medica é 
uma monstruosidade, sómente concebivel  pelos povos descuidados 
do seu futuro. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 234). (Itálicos 
adicionados). 
 

 
Naquele momento formavam-se ligas e organizavam-se sociedades, nas quais 

as famílias, os poderes públicos e os médicos se aliavam convictamente para a 

salvação da infância, ressaltou o referido intelectual, destacando, ainda, o contexto 

internacional. Na Alemanha, na Holanda, além de um serviço médico escolar 

perfeito, havia os médicos inspetores, que eram verdadeiros funcionários públicos 

que não podiam clinicar, mas se dedicar exclusivamente às crianças e aos 

estudantes. A América do Norte, a Inglaterra, a Itália, a Áustria, a França e a 

Dinamarca possuíam um serviço médico escolar, cada dia mais completo e  

 

A Republica Argentina, há mais de 20 annos possue “El cuerpo 
medico escolar” regularmente organizado; e o Japão, que, só em 
1898 iníciou a inspecção medica nas escolas, 10 annos depois, em 
1908, já contava 8.424 medicos escolares, que examinavam a um 
milhão seiscentos e vinte e dois mil alumnos, evidenciando uma 
melhoria flagrante da vitalidade da raça, pelos cuidados physicos de 
então praticados. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 234 - 235). (Itálicos 
adicionados). 
 
 

Destacou ainda em outro trecho do seu trabalho as escolas das mães, de 

Bordeaux, e de Paris, em que o amor pelas classes de higiene foi tão grande, que se 
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sentiam tristes os alunos ao término das sugestivas lições. Numa outra escola 

primária ainda em Paris, um professor, pelos conselhos e direção do médico, fez um 

dia uma preleção sobre a profilaxia da tuberculose e o interesse foi enorme. Levados 

pelo entusiasmo dos filhos muitos pais foram depois, à saída das aulas, solicitar 

novos esclarecimentos ao professor. Por tudo isso Carneiro Leão acreditava que o 

interesse que teria a infância em conhecer estes assuntos escabrosos e a utilidade 

imédiata do seu conhecimento deveria ir além do ambiente escolar. Nesse sentido 

se justificava a necessidade de se expandir a inspeção higiênica à toda  população. 

 

(...) E, dia virá, e não longe, em que não só a inspecção medica, 
porém conhecimentos completos de hygiene, não unicamente 
adquiridos por escolares, mas por toda a gente civilizada, tornarão o 
homem mais forte, mais apto e mais venturoso sobre a terra. 
(CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 237). 

 
 
Os estados de São Paulo e Distrito Federal eram apontados como os estados 

brasileiros que primeiro iniciaram os trabalhos de inspeção médico escolar, e tiveram 

êxito. Essa inspeção deveria servir de base a todo o ensino porque, para Carneiro 

Leão, “era pelo cuidado na formação do organismo infantil, no desenvolvimento dos 

factores benéficos e na debelação dos máus agentes da vitalidade da criança, que 

vae começar a sua educação.” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p.235). Acreditava 

também que era somente por meio da educação que se poderiam avaliar as 

condições e possibilidades físicas, intelectuais e morais dos pequenos.  

Para que a inspeção escolar conseguisse êxito era necessária a utilização de 

uma ficha escolar a qual podemos denominar como eugênica, porque classificava 

racialmente (classificação de Roquete Pinto) e antropometricamente (classificação 

de Viola) os escolares. Essa ficha foi implementada nas escolas de Pernambuco a 

partir da Reforma Carneiro Leão. A referida ficha servia de base para racializar os 

alunos. Melhor dizendo, era o primeiro passo para dar início aos processos de 

racialização da população escolar, sobretudo nos grupos escolares no período 

estudado. O objetivo da ficha era, 

 

Depois do conhecimento da hereditariedade (indicando a saude, os 
antecedentes dos paes  e o histórico da sua vida até aquelle 
momento) se saiba das condições orgânicas da creança, das suas 
predisposições mórbidas, nada se poderá fazer de definitivo nem de 
perfeito, pela sua formação e educação. E’ medindo o peso e o talhe, 



96 

 

examinando a columna vertebral, os dentes, os ossos, observando a 
acuidade auditiva e visual, assegurando-se da não existência das 
vegetações adenoides - que até o esqueleto deformam - auscultando 
pulmões e coração, conhecendo o estomago e as funcções  
digestivas, apercebendo se, em summa, do estado de integridade 
physica, minuciosa e cuidadosamente assignalada numa ficha 
escolar, revisavel duas vezes por anno, no mínimo, que se estará 
apto a dirigir e a educar  convenientemente. (CARNEIRO LEÃO, 
1919, p. 235 - 236). 

 

Assim, ensinar a criança a se premunir contra a velhice precoce, a 

arteriosclerose tão espalhada naqueles dias, e contra todas as moléstias evitáveis, 

devia ser o cuidado primeiro do pai e do educador. Por isso o ensino da higiene nas 

escolas e desde o curso primário, feito pelo médico inspetor ou por alguém sob as 

suas vistas era uma necessidade premente para a felicidade humana. Desde 

pequena a criatura aprenderá a evitar o mal, conhecerá a maneira de conservar-se 

sã, salva e feliz. E o aprendizado é pittoresco. Ele achava que o ensino de higiene 

era divertido. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 236). 

Outra questão que preocupava Carneiro Leão eram as crianças de rua, 

abandonadas. A pobreza material e social para ele poderia trazer um problema 

maior: o empobrecimento do sangue. Era enfático nas suas colocações eugênicas 

ao afirmar que, 

 
O problema da infancia abandonada é daquelles que mais 
preoccupam os povos cultos, por toda a parte. A medida que a 
civilização cresce em intensidade e a luta pela vida attinge os seus 
aspectos mais ferozes, augmenta o pauperismo e a angustia de uma 
grande parte dos homens. Toda essa gente, cuja vida se arrasta 
penosamente, produzindo muito menos do que necessita, tem de 
supportar as consequências do desequilíbrio, compromettendo, pelo 
empobrecimento do seu sangue e enfraquecimento da sua 
resistência, as gerações por vir. Umas vezes essas gerações já 
nascem arruinadas; outras, porém, repontam promissoras e sòmente 
o abandono, o soffrimento, a penúria physica e moral vão dissolvel-
as nos primeiros annos de existência. São os filhos da miséria e da 
dôr. Delles sahirão em larga escala os delinquentes, os loucos, os 
mendigos e toda a legião de monstros, que tanto degradam a 
espécie e afeiam e envenenam a vida. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 
238 - 239, Itálicos adicionados). 
 

Analisando o trecho acima fica evidente que as colocações do autor do 

discurso podem ser consideradas eugênicas, pois nesse contexto a higiene se une à 

eugenia para combater as causas da degeneração social. Na perspectiva eugênica 

as causas da degeneração da humanidade eram hereditárias. Todavia o álcool, a 
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nicotina, a morfina e as doenças venéreas e infecciosas eram considerados os 

venenos raciais que causavam degenerações permanentes e, em longo prazo, 

determinariam a existência de uma nação doente e imprestável. Foi esse tipo de 

pensamento que contribuiu para a elaboração da idéia de raça e tudo que isso 

representou na época e ainda ecoa na atualidade. (STEPAN, 2005)  

A diminuição da miséria e do crime dependia, em porção considerável, do 

cuidado que se dava à infância abandonada. E como resolver essa questão? Pela 

educação popular, respondia Carneiro Leão. Mais uma vez o educador traz 

experiências de fora para ajudar na reflexão da realidade brasileira. Afirmava que na 

América do Norte a educação popular era uma obsessão. Havia uma legião de 

criaturas diariamente preocupadas com o futuro da nacionalidade. Os milionários 

faziam legados colossais. Havia associações de mães, de professores e inúmeras 

outras, obsecadas com o futuro da pátria, que dependia das escolas. Porém, a 

experiência que mais impressionou o autor, pelo seu caráter de sacerdócio, foi a das 

“bibliotecárias americanas, cuja profissão era penetrar nos bairros mais infelizes e 

mais tristes indo, de lar em lar, ler em voz alta histórias consoladoras, páginas 

edificantes.” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 242). Para Carneiro Leão tudo isto 

bastava para evidenciar o segredo da formação e da organização de uma grande 

raça. Ainda em relação às crianças abandonadas, menciona que no Brasil não sabe 

em que a infância pobre possa ser mais descurada. 

 

As crianças miseráveis são uns verdadeiros párias, a vegetar na 
mais lastimável indigência physica e moral. Mal alimentadas, sem 
instrucção, sem fiscalização, em meios viciados e insalubres, 
compromettem, desde os mais verdes annos, a sua moralidade, a 
sua vida e, irremédiavelmente, o futuro dos seus descendentes, se 
os chegam a ter algum dia. Nas capitaes vagabundeam, vendem 
jornaes, esmolam ou adestram-se no furto e nas desordens, sem 
outras vistas além das da policia que, muitas vezes, contribuem 
apenas para precipitar esses pequeninos sêres mais rapidamente, na 
degradação. (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 243). 

 
 

Assim, para resolver a situação das crianças abandonadas no Brasil eram 

necessárias leis severas, capazes de regularizar, com justiça, esta grande questão 

nacional. “Admira que não haja, por toda a parte, certeza de que todo o mal feito á 

creança, é mal feito ao porvir da raça e da nacionalidade.” (CARNEIRO LEÃO, 1919, 

p.252). 
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A criminalidade infantil era, na visão do autor, antes crime de uma sociedade 

imprevidente e desleixada “que não sabe, ou não quer premunir crianças 

inconscientes e desgraçadas do vicio e da dissolução. É cegueira de um povo que 

não sabe enxergar além da ponta do nariz, sentir além das necessidades do seu 

ventre, ver além do dia de amanhã!” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 252). 

  

Lançada na carreira do crime, pela inadvertencia social, a criança é 
rápida e irremédialmente perdida para a vida sã, porque, se a 
sociedade não a preserva contra o delicto, a anniquilla em absoluto 
na corrupção a que a atirar, nas enxovias communs. Uma infância 
com má hereditariedade, abandonada e viciosa, mettida nos bas-
fond do vicio e da malandragem, tendo por companheiros criminosos 
inveterados, malfeitores, o rebutalho humano, em pouco tempo não 
será mais do que esse mesmo rebutalho! (CARNEIRO LEÃO, 1919, 
p. 253). (Grifo do autor). 
 

 Carneiro Leão (1919, p.254) apontava como solução para “salvar a infância e 

preservar a nacionalidade contra calamidades a criação de creches, assistência á 

infância, patronatos, leis defensivas da sorte dos menores nas fabricas, tribunais de 

crianças.” Com essas medidas preventivas “quanta miséria, quantos perigos não se 

evitarão à própria raça e ao vigor e à grandeza da pátria!?”, dizia ele. E prosseguiu: 

 
Toda a população que degenera no ambiente corruptor e dissolvente 
das officinas e das fabricas, ou na putrefacção das ruas e dos 
lupanares, será coisa accessoria, alheia á nacionalidade, ou não fará 
parte do próprio povo, não constituirá uma boa porção da pátria, 
representante legitima da mesma nacionalidade? E por que 
abandonal-o e por que contribuir, pela inércia, ou pela exploração, 
para degradar essa grande parte de nosso sangue, essa porção 
considerável da nossa alma, dos representantes vindouros da raça - 
zeladores do nome, das tradições e dos lauréis da pátria ! 
(CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 254, Itálicos adicionados). 

 

 Assim, era preciso educar a infância pobre e abandonada, fortificando-a, 

preparando-a para uma vida enérgica, salvando-a da degradação das ruas e da 

especulação gananciosa das fábricas. Mas nem o Distrito Federal, com um 

orçamento relativamente grande para a instrução pública, tinha conseguido realizar 

coisa alguma de notável nesse sentido! Não havia em parte alguma do Brasil, 

escolas suficientes para ensinar a escrever e a ler a toda a população escolar. O 

problema da infância abandonada era muito mais dispendioso e mais sério porque a 

questão não era apenas dar professores e livros, porém fornecer tudo: alimentação, 
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vestuário, médico, vigilância, habitação, ou seja, “Tira-la do lamaçal das vias 

publicas, e furta-la ao centro das oficinas para instruí-la e educá-la.” (CARNEIRO 

LEÃO, 1919, p.255). 

A assistência à infância tinha que ser feita não como uma preocupação 

acessória, uma atribuição da caridade pública, mas como um problema fundamental 

na construção da nacionalidade. Num país pobre a infância pobre representa um 

coeficiente enorme da população. Com que formidável percentagem ela e a sua 

descendência futura não irão pesar na organização do país? Nesse sentido, 

 

E’ necessário que, para os effeitos de construcção e fortaleza da 
raça e da nacionalidade, não se differenciem a infância abastada e a 
pobre. Que esta, como aquella, encontre, fornecidos pelo Estado ou 
obtidos por particulares, os meios para se fazer uma força activa de 
construcção, um elemento de energia e de trabalho. (CARNEIRO 
LEÃO, 1919, p. 257, Itálicos adicionados). 

 

Carneiro Leão afirmava que o Brasil, apesar da sua reputação centenária de 

ser um dos países mais ricos da Terra, continuava a ter um povo que era, 

relativamente, um dos mais pobres do mundo. Nesse sentido, Indagava: Por que 

numa terra tão promissora um homem tão necessitado? 

 

Até há pouco, observadores superficiaes suppunham as causas de 
tudo isso  o clima e a indolência de uma raça sensual e inculta. Puro 
engano, se as condições vitaes intrinsecas do brasileiro, que resiste 
aos climas mais aggressivos na Amazonia, que trabalha e produz 
assolado pelas seccas ou infestado pelas doenças, provam a 
excellencia da raça. Entretanto, o contraste parecia desconcertante. 
Além do clima, a ignorância e a falta absoluta da menor educação 
deviam ser os factores reaes de tal calamidade. (CARNEIRO LEÃO, 
1919, p. 261). 

 

Para ele esses fatores tinham, evidentemente, a sua importância notável no 

atraso do povo, e daí a razão pela qual o sul, com temperatura mais amena e 

instrução menos escassa, progride muito mais. Os motivos, porém, “foram 

conhecidos com clareza, quando um grupo de sábios, dedicados e patriotas, se 

voltou inteiramente para o estudo das condições vitaes do nosso povo e da hygiene 

do nosso paiz, descobrindo as endemias que degradam a raça.” (CARNEIRO LEÃO, 

1919, p. 261). 
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Portanto, só o perfeito saneamento no Brasil seria capaz de evitar e combater a 

degenerescência do povo brasileiro. Porque, 

 

hão de ser ainda o desleixo e a immundicie, a falta do mais 
rudimentar preceito de hygiene e limpeza, as causas máximas da 
degenerescência physica de uma boa parte do povo? 
Ankylostomiase e trachoma, por exemplo, uma, que infelicita quasi 
setenta por cento da população, diminuindo-lhe a energia ou 
annullando inteiramente a vida, e, outra, preparando uma multidão de 
cegos, são filhas, quasi exclusivas, da falta de asseio e de hygiene. 
(CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 261). 
 

 

Diferentemente, nas regiões Norte e Nordeste do país afirmava ele que, 

enquanto não se pudesse sanear inteiramente o Brasil, deveria se ensinar, desde a 

escola elementar, o meio de prevenir todas estas moléstias evitáveis. “Porque 

persistir em especular, sobretudo pelo Nordeste e pelo Norte, com a saúde desses 

desgraçados, vendendo-lhes, em barracões armados por elles próprios ou por um 

seu apaniguado, nas suas terras, alimentos ordinários e inferiores?” (CARNEIRO 

LEÃO, 1919, p. 268).  

Por fim, traçando um paralelo entre a época da escravidão e a sua época, 

mencionou que naquele período o preto, ou melhor, o escravizado, fazia parte do 

patrimônio material e econômico do senhor de terras e que, portanto, era tratado 

com a atenção, visando proteger o seu capital. Os alojamentos e a nutrição eram 

objetos de controle do senhor, uma vez que se tratava de mercadoria muito valiosa. 

Assim sendo, os mesmos tinham medo de comprometer e arruinar a vitalidade do 

escravizado e, por conseguinte, a sua própria fortuna. Nesse sentido, a forma de 

organização econômica então vigente, se a saúde do empregado ficasse 

enfraquecida o patrão o poria na rua, sem cerimônias, contratando outro trabalhador 

imédiatamente. Portanto, pouco se lhes davam sobre a sorte, as condições vitais e o 

bem estar do desgraçado que o ajudava a construir o seu patrimônio e a sua 

riqueza. “Dahi a multidão sempre crescente de impaludados, de opilados, 

embarbeirados, tuberculosos e syphiliticos que compromettem a integridade do 

Brasil e os destinos da nacionalidade.” (CARNEIRO LEÃO, 1919, p. 268). 

Segundo Dávila (2006, p. 66) “Carneiro Leão foi um eugenista engajado que 

realizou a reforma no Rio de Janeiro na década de 1920, introduzindo na prática 

diária instituições como o pelotão da saúde”, formado por alunos escolhidos em 
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cada classe para supervisionar a saúde de seus colegas. Ele inaugurou também a 

prática da educação física nas escolas elementares, acreditando que além de 

auxiliar nos combates aos vícios e às doenças, seria decisiva para a elevação e 

melhoramento da raça. 

No Recife, aponta o autor, quando Carneiro Leão assumiu o Departamento de 

Educação Pública de Pernambuco, trouxe as normas eugênicas, racionalizantes e 

profissionalizantes que havia empregado no Rio de Janeiro. Transformou a Escola 

Normal do estado na primeira instituição brasileira a oferecer cursos regulares de 

sociologia e escolheu o colega Gilberto Freyre para ser o primeiro professor de 

sociologia no Brasil. Ainda em relação à disciplina Sociologia, Sellaro (2009, p. 255) 

menciona que com a introdução da referida disciplina na Escola Normal se 

objetivava conhecer os problemas sociais, de modo a fazer da escola a oficina 

social, e do educador, o colaborador autêntico da sociedade, contribuindo dessa 

maneira para o progresso e para a efetivação de reformas sociais. Para ele a 

psicologia e a pedagogia sozinhas, ou seja, sem as contribuições da sociologia, 

nada poderiam fazer. No mesmo sentido Dávila (2006, p. 66) menciona que a referida 

disciplina deveria,  

 

Agir como saneadora das mazelas sociais, alertando os jovens 
quanto aos males decorrentes de casamentos entre indivíduos 
doentios, incitando-os aos exames pré-nupciais e ao absenteísmo do 
álcool, fazendo propaganda da eugenia e do combate à ociosidade, 
evitando, como consequência, a proliferação de hospitais e prisões.  
 
 

Assim, por tudo que foi exposto sobre o pensamento de Carneiro Leão 

acreditamos que suas ideias foram postas em prática por meio da reforma que ele 

elaborou e colocou em execução para a educação no estado de Pernambuco, 

implementando processos de racialização no ambiente escolar, como será 

evidenciado ao longo desse trabalho. Passemos agora à analise dos discursos do 

terceiro intelectual que também contribuiu para o processo de efetivação de políticas 

e práticas eugênicas e higienistas em Pernambuco, Aníbal Bruno. 
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2.3 ANÍBAL BRUNO: a educação com a função de regenerar a base física da 
raça, o retemperamento do caráter e a cultura integral 
 

 Aníbal Bruno era filho de Gercino Parente de Oliveira Firmo e Cândida 

Carmelinda de Oliveira. Cursou o ensino primário no Colégio Santa Isabel, em 

Palmares. Aos onze anos de idade mudou-se para o Recife, onde cursou 

Humanidades no Ginásio Pernambucano. Com o falecimento do seu pai em 1901, 

teve que enfrentar a vida sozinho, o que o tornou, desde muito cedo, maduro e 

responsável. Casou-se aos vinte anos de idade, com Aurora Spencer, em 1910, e 

três anos depois colou grau como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na 

Faculdade de Direito do Recife. Em dezembro de 1925 formou-se em Ciências 

Médicas pela então recém-criada Faculdade de Medicina do Recife. Foi diretor do 

Departamento de Educação de Pernambuco no período de 1930 A 1935. Dedicou-

se ao ensino de diversas disciplinas, tendo sido professor da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Sociais de Pernambuco; da Escola de Aperfeiçoamento do Instituto de 

Educação de Pernambuco; da Escola Normal Pinto Júnior; da Faculdade de 

Medicina do Recife (livre docente); do Ginásio Pernambucano (livre docente); da 

Escola Normal Oficial do Estado e da Faculdade de Direito do Recife. (SELLARO, 

2009). 

 As representações de Aníbal Bruno sobre medicina e educação se 

assemelhavam tanto às de Carneiro Leão quanto às de Ulysses Pernambucano, ou 

seja, eram carregados de ideias eugênicas e higiênicas. Mas, diferentemente dos 

outros dois intelectuais, cujos discursos datam de períodos anteriores às suas 

reformas, das quais participaram efetivamente, os de Aníbal Bruno foram produzidos 

no calor de sua atuação na educação de Pernambuco, ou melhor, quando esteve à 

frente da Diretoria Técnica da Educação, a partir de 1930. 

Assim, analisamos discursos de Aníbal Bruno que aconteceram em momentos 

distintos. O primeiro foi proferido durante uma Conferência que aconteceu em 20 de 

Junho de 1930, em reunião presidida pelo Dr. Arthur Marinho, Secretario de Estado 

da Justiça, Educação e Interior. O segundo refere-se a uma conferência intitulada “ 

A personalidade do mestre”, realizada no Teatro Santa Izabel no “Dia do professor”, 

a convite da Sociedade Pernambucana de Educação. Ocupava, nessa época, o 

cargo de Diretor Técnico de Educação. 
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Aníbal Bruno iníciou a sua fala no primeiro discurso afirmando que “é indicio 

revelador que entramos a comprehender os imperativos categóricos da nova 

civilização”, ou seja: 

Na organização dos povos que se incluem na corrente do espírito 
democrático moderno, a caracteristica mais segura é o respeito pela 
personalidade do homem, que se deve tornar uma força econômica e 
social, com o maximo de capacidade de direcção e uma cosciencia 
profunda de suas responsabilidades na vida comum. (BRUNO, 1930, 
s/p.) 
 

Em seguida mencionou que criar essas qualidades no homem, promover a sua 

formação técnica, intelectual e moral, que o transforma em valor afirmativo na vida 

social democrática, é missão da escola nos moldes que a orientação moderna lhe 

assegura.   

 

  Nella se crêa o nivel social das massas populares, mas é nella 
ainda que se assentam os fundamentos da differenciação das elites 
dirigentes, não das elites artificiaes creadas pelo pariato politico ou 
economico, mas das elites naturaes em que se sommam os valores 
da raça.  
 E’ na educação que o Brasil terá o meio unico efficaz para sua 
reconstrução inteira, social e economica. Porque, como dizia um 
autor de pós guerra, a reconstrucção é um problema de organização 
e de educação, digamos de technica e de psychologia sociaes. 
(BRUNO, 1930, s/p., Itálicos  adicionados). 

 

Analisando o trecho acima percebemos que o autor acreditava na existência de 

elites naturais, ou seja, que havia raças superiores e inferiores, comungando de 

pensamentos eugenistas que circularam no Brasil, no período aqui em estudo. 

Dando continuidade ao seu discurso Aníbal enfatizava o papel da educação. Dizia 

que, se a nova democracia aspira, como deve, basear-se em uma opinião pública 

consciente, é na educação sistemática do povo que ela irá procurá-la.  Daí o poder 

atribuído à escola pelo autor. 

 

A regeneração physica da raça, o retemperamento do caracter, a 
cultura integral, em summa, a valorização do homem no Brasil, só a 
escola poderá promover, com a sua acção fortemente constructora, 
biologica e social. Só ella poderá crear um ideal social commum, 
para a cooperação consciente e harmoniosa de todos para o bem 
geral. E a revolução por essa obra educadora, chegará a consummar 
explendidamente o seu compromisso. (BRUNO, 1930, p. 8. Itálicos 
adicionados). 
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 Para dar conta dessa missão a escola necessitava oferecer uma educação 

em caráter integral. Nesse sentido, dizia ele que,  

 

Se há uma obra que deva congregar os suffragios de todas as vozes 
sadias, que no Brasil se levantem pela grandeza da pátria, que deva 
provocar o clamor unisono, um movimento irresistível de todas as 
formas vivas do paiz _ essa é a educação do povo. Problema central, 
em que se emglobam todos os problemas, em que se fundem todos 
os anceios e todas as aspirações grandiosas da raça, o ar aberto e 
luminoso da liberdade, a majestade da justiça, as abundancias da 
riqueza, as largas perspectivas da saúde, o prestigio e a dignidade 
nacionaes, a educação do povo há de ser, por si so, um programa de 
governo. Educação amplíssima e integral, dentro da qual se 
elaborem a regeneração physica da raça, a formação do caráter, o 
levantamento cultural do povo, a preparação técnica do trabalhador 
nacional. (BRUNO, 1930, p. 14. Itálicos adicionados). 
 

 O trecho acima expressa a preocupação com a educação do povo, assim como 

Carneiro Leão também expressava. A diferença é que Aníbal propõe uma educação 

integral incluindo nela a preparação do trabalhador. Também propunha que a 

educação desse conta de regenerar fisicamente a raça, o que justifica os processos 

de racialização dos alunos, que aconteciam nas escolas primárias no período de sua 

gestão à frente da diretoria técnica de educação de Pernambuco, como será 

abordado no decorrer deste trabalho. Mais adiante veremos semelhanças entre ele e 

Carneiro Leão ao reivindicar mais atenção do poder público com a educação 

primaria, incluindo aí a educação de pessoas adultas. 

O segundo discurso pronunciado por Aníbal Bruno foi mais voltado para os 

professores, por se tratar de uma palestra destinada a comemorar o dia dedicado a 

esses profissionais. Iníciou o mencionado discurso mencionando a questão dos altos 

índices de analfabetismo no Brasil, aspecto esse que sofria críticas, inclusive, de 

estrangeiros. 

 

Não é possivel que se não nos exaltem os brios patrioticos, que se 
não nos desperte o instincto de conservação nacional, deante de 
julgamentos graves como aquelle de James Bryce, que, após, haver 
estudado a nossa organização politico-social, dizia de nós – “em um 
paiz onde a população é de sete oitavos de analphabetos, não ha 
governo, por melhores que sejam as intenções, capaz de applicar os 
principios democraticos, ainda mesmo que elles se contenham nas 
mais largas affirmações constitucionaes”. 
E, em face da precariedade de nosso aparelho educativo, não se 
conteve o extrangeiro que não nos lançasse aquella interrogação 
humilhante: 
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“Será este povo digno da terra que possue ?” (BRUNO, 1931a, p.14). 
 
 

Dizia ele que um contínuo clamor pela educação do povo atravessou toda a 

nossa história, nas palavras de publicistas e tribunos que vinham desde a época de 

Padre Antônio Vieira, ainda quando o Brasil era colônia de Portugal. Ressaltou, em 

seguida, que “em 15 de Outubro de 1827, a lei que deu origem ao dia de hoje, 

marcou o início da actividade dos poderes públicos no Brasil em beneficio da 

educação do povo”. (BRUNO, 1931a, p.14). Afirmou ainda que o que se tinha feito 

estava muito longe da magnitude da obra que se impunha realizar, questionando a 

própria República, na tentativa de encontrar uma resposta.  

 

A propria constituição da Republica, no commentario dos 
constitucionalistas orthodoxos, privou a educação primaria do 
concurso da União. A republica esquecia a necessidade de unificar e 
nacionalizar a escola primaria, afim de crear, por obra sua, um 
sentido nacional commum, uma consciencia collectiva embebida das 
nossas realidades e inspirada nas aspirações geraes do paiz. 
(BRUNO, 1931a, p.14). 
 

Na concepção de Aníbal Bruno era para a escola primária que se deveria voltar 

à atenção desvelada dos poderes públicos nacionais. Só ela poderia influir sobre a 

formação da mentalidade do povo. Nesse sentido reivindicou para a educação 

primária as mesmas condições que a educação secundária e superior recebiam da 

União.  

 
A acção educadora das escolas secundarias e superiores attinge 
apenas as pequenas minorias que se elevam até ellas. E mesmo 
sobre essas pequenas parcellas da população nacional, a sua 
influencia verdadeiramente educadora é quasi nulla, porque, 
emquanto os professores da educação secundaria não se formarem 
em Escolas Normaes Superiores, que lhes transmittam as aptidões 
particulares e o verdadeiro sentido de sua missão: emquanto o 
Estado não lhes proporcionar as condições financeiras necessarias 
para que sejam unicamente e integralmente professores, emquanto 
as escolas secundarias não se animarém de nova orientação 
educativa, deixando de ser méros organismos de selecção de 
pequenas elites, cuja pratica se baseia em melhodos de exagerado 
aspecto academico, divorciados da vida e das amplas finalidades 
humanas e sociaes da educação, hão de falhar esses nucleos 
educativos, na obra que superiormente lhes incumbe  de continuar e 
sublimar a acção da escola primaria, na formação do caracter e da 
consciencia nacionaes. (BRUNO, 1931a, p.16). 
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Argumentou que no Estado, a atenção dos dirigentes superiores do Governo se 

demonstrava pouco interesse para o problema da educação do povo, procurando 

resolvê-lo segundo os recursos da lei estadual. Mas a obra que se impunha naquele 

momento era formidável e exigia a convergência não só dos poderes públicos da 

União, dos Estados, dos Municípios, mas, seguindo o exemplo da grande Federação 

da Norte Americana, a colaboração assídua de todas as forças vivas do país, em 

uma ação conjunta pela solução do mais urgente e mais grave de nossos 

problemas. 

 

Mas, referindo-me á obra de educação e á necessidade de amplial-a 
por toda a vastidão de nosso territorio, não pretendido absolutamente 
preconizara alphabetização em massa e ainda menos a 
alphabetização de adultos, que de ordinario produz apenas semi-
analphabetos, a quem as simples technicas do ler, escrever e conta, 
tão arduamente adquiridas, trazem bem precarias vantagens 
sociaes. O problema que se nos offerece é trazer, pela educação 
integral, o maior número de cidadãos á communidade da vida 
nacional, com a consciencia das nossas realidades e das nossas 
legitimas aspirações. (BRUNO, 1931a, p.16. Itálicos adicionados). 
 

 Segundo Aníbal Bruno, para se desenvolver uma campanha regeneradora era 

necessária a participação dos professores, atribuindo ao mesmo tempo a eles a 

grande responsabilidade social e cultural que tinham. Nesse sentido, dirigindo-se 

diretamente aos professores, afirmou: 

 

[...] a vós, porém, srs. professores, caberá a responsabilidade da 
execução do programa traçado. A investidura do magistério vos 
confere, dentro das amplas perspectivas da escola moderna, a 
missão superior de perpetuar, no espírito das novas gerações, a 
herança cultural da humanidade e sobretudo de regenerar a base 
physica da raça e sobre Ella plasmar, pelo estimulo e a coordenação 
das forças do espírito, a obra viva do caráter e o sentido profundo da 
nacionalidade(BRUNO, 1931a, p.16. Itálicos adicionados). 
 

Portanto, acreditava na formação cultural do povo a partir da obra que a escola 

poderia efetivar, modelando os educandos à imagem e semelhança do mestre que 

por sua vez ensinava-os e dirigia-os as instituições educacionais. Assim, era 

necessário,  

 
Tomar a criança em idade escolar para a trazer, através das leis 
naturais do seu crescimento bio-psycologico, dos instintos, nativos, 
incertos e egoístas, a expansão em planitude, da vida, sua função 
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biológica e social, exige o conhecimento da estrutura orgânica e 
physica da creança, das leis de seu desenvolvimento, das 
oportinidades de métodos de aprendizagem que lhes são 
applicaveis. (BRUNO, 1931a, p.16). 

 

Aqui se assemelha ao pensamento de Carneiro Leão ao fazer uso da ficha 

considerada eugênica, que servia de base para iniciar os processos de racialização 

da população escolar que frequentava a escola pública, sobretudo os grupos 

escolares. Em seguida Aníbal diferenciou o professor moderno do mestre-escola, e 

explicou o papel da psicologia e da sociologia, da história, da filosofia da educação e 

da didática para a formação do professor moderno. 

 

(...) entre o mestre-escola de outrora e a vossa função de educador 
integral moderno, alarga-se um abysmo que deve ser preenchido 
pela vossa cultura vigorosa e sadia, pelo vosso enthusiasmo 
patriótico, pela visão amplíssima de vossa finalidade social. Há de 
possuir o mestre uma capacidade thecnica aurida em estudos 
especializados que o habilitem para a função singular a que se 
destina. No estudo da psycologia se lhe desvendarão o mundo 
interior da creança, com todos os seus impulsos nativos e sua anciã 
impietuosa de viver e de agir, os problemas que dahi se originam e 
os methodos que tendem a resolvel-os. A sociologia descobrir-lhe-á 
o ambiente humano que envolve a creança, os factos sociaes que a 
impulsionam, as aspirações e os ideais da cosciencia colletiva, que 
incumbe a educação orientar e satisfazer. A historia e a philosophia 
da educação e a didactica, hão de lhe enriquecer o espírito com a 
doutrina e a thecnica, postas a serviço da obra incomparável da 
escola. (BRUNO, 1931a, p.17). 
 
 

 Essa cultura de especialização pedagógica deveria estar assentada em uma 

cultura geral larga e sólida, no sentido de permitir ao mestre apreender com larga 

visão de conjunto tanto os problemas da escola quanto os da vida e da sociedade. 

 
E, se a escola moderna é um ambiente de vida em que se pretende 
fazer o organismo de creança crescer e se expandir vivendo, si a sua 
riqueza ha de a creança elaborar investigando, experimentando, 
reflectindo, activa e interessada, a alma do educador deve se ter 
impregnado desse espirito scientifico, nas pesquisas de laboratorio, 
nos exercicios de aprendizagem que faça pensar e agir. (BRUNO, 
1931a, p. 17). 
 

Assim, as escolas normais modernas deveriam perder o seu feitio meramente 

acadêmico para se tornarem semelhantes às escolas primárias, ou seja, um meio 

animado de vida onde a aprendizagem se efetivaria moldando ao mesmo tempo o 

futuro educador, transformando-se em um núcleo de atividades sociais, de trabalho 
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em cooperação, formando no mestre o espírito de comunidade com que irá animar 

as atividades de seus futuros escolares. 

Aníbal Bruno também demonstrou a preocupação com a renovação da cultura 

na formação dos professores. Para ele era preciso uma orientação cultural cujos 

planos dos cursos normais lhe assegurassem uma formação mais completa, pois, 

 

o verdadeiro professor não dormirá sobre o saber conquistado. Ha 
que evitar a estagnação agua parada, em que se dilue a 
personalidade, as energias do espirito arrefecem e a pratica da 
profissão resulta em mecanização e rotina. A sciencia não se detem. 
No vasto campo das disciplinas pedagogicas, sobretudo, que se 
apoiam em sciencias ainda em formação, o renovamento é continuo.  
(BRUNO, 1931a, p.18). 
 

Assim, a própria experiência da prática escolar exigia ser fecundada por uma 

nova cultura pedagógica49, uma vez que era necessário que novos horizontes e 

perspectivas fossem abertos aos professores e professoras. Nesse sentido, 

 

O haver estado um dia, de animo interessado, em face do panorama 
luminoso que a sciencia nos descortina, incedeia, mais ainda, o 
impeto jubiloso da descoberta, a inquietação da intelligencia em 
busca de problemas e soluções. E’ essa necessidade de cotinua 
renovação cultural que anima os espiritos sequiosos de progresso, 
que vos impelle para esses nucleos de cultura que vimos creando, 
bibliothecas, seminarios, conferencias, museus. Assim se apparelha 
o espirito do mestre moderno, na visão panoramica da vida, que a 
cultura geral lhe offerece, e nos recursos das technica, com que se 
enriquecem as suas aptidões profissionaes. (BRUNO, 1931a, p.18). 
 

Portanto, não bastaria tão somente ser um professor culto, formado pela 

antiga escola de instrução, ou seja, a escola moderna exige mais. Acompanhemos: 

 

Ella se transmudou em um organismo de ação moderna elevada e 
complexa. Cabe-lhe aquelle distico que se encontra gravado no 
frontão de um dos colegios da Inglaterra. “Aqui se formam homens”. 
A cultura que é o ideal não fecunda, que um largo sentimento de 
symphatia não inllumina, geraria attitude pedantesca de erudito sem 
alma que é a antithese do educador.  Para elle se fizeram aquellas 
palavras que o subtil Anatole põe na bocca de Jérôme Coignard: “as 
verdades descobertas pela intelligencia permanecem estereis. Só o 
coração é capaz de fecundar os seus sonhos”. (BRUNO, 1931a, 
p.18). 

                                                 
49 Expressão cunhada por Emile Durkheim e que se encontra no seu livro A Evolução Pedagógica, ao 
discutir especialmente acerca da organização do ensino secundário. Todavia, ela aqui foi tomada no 
seu sentido mais abrangente. (BRUNO, 1931a, p.18). 
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Nesse contexto o papel da psicologia era fundamental porque “expõe factos e 

leis da estructura psychica infantil” e acrescentou: 

 

E’ essa sympathia pela creança que põe o educador ao nivel de 
escolar, inclinando o seu espirito e o seu coração até o coração e o 
espirito do alumno. Desse sentimento, que é a base da vocação 
pedagogica, nascerá a attitude do mestre moderno, que aconselha, 
que orienta, que anima todas as actividades escolares, companheiro 
solidario do educando na obra commum. Em torno do mestre, 
vozeiam as creanças, como um bulicio de azas a palpitar, para o 
elenco no ar aberto e luminoso. As forças mysteriosas da vida, 
sequiosas de agir e de crear, aguardam palpitantes. Um olhar 
animador, um gesto de carinho, e actividade constructora se 
expande, na manifestação harmoniosa das forças espirituaes, com 
tudo o que ellas possam ter de original e de profundo. (BRUNO, 
1931a, p.19).  

 

 Sendo assim, os professores tinham a mais nobre missão. Dizia ele, 

 

Srs. professores? Em vossas mãos esta a obra maravilhosa de 
despertar no povo, a quem os fados confiam a posse do mais bello 
scenario do mundo a envolver as abundancias de um solo 
privilegiado, uma consciência esclarecida, que se volte para as 
coisas nossas e aprheenda o sentido original e profundo da natureza 
brasileira, do problema racial brasileiro, e dos nobres e grandiosos 
destinos do Brasil. (BRUNO, 1931a, p. 2. Itálicos adicionados) 

 

Por fim ele destacou que no espírito dos mestres é que se abrigavam aquelas 

virtudes superiores que os filósofos assinalavam como características do mestre, 

aquelas que “são virtudes da raça e que se sublimam nos devotados obreiros do 

nosso progresso, cujo labor de dedicação e de honra se prolonga através da nossa 

história e recebe hoje a homenagem de todos os brasileiros (...).” (BRUNO,1931a, p. 

21).  

Segundo Sellaro (2009, p. 215-216), a partir de 1930 o governador Carlos de 

Lima Cavalcante entregou a educação de Pernambuco à responsabilidade de Aníbal 

Bruno, que passou a comandar a Diretoria Técnica da Educação, “que  implementou 

as necessárias revisões  em relação à Reforma Carneiro Leão, que naquele 

momento deixou de ocupar o cargo de Secretario de Estado e Justiça e Negócios 

Interiores”. Segundo a autora em questão, Aníbal Bruno teve que enfrentar o 

desprestígio no qual se encontrava a Diretoria Técnica, e a própria reforma, 

fragilizada pelas críticas até então recebidas. Mas enfrentou com coragem e 
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determinação, valendo-se do espírito de renovação da época. Começou seu 

trabalho sensibilizando a sociedade para as questões educacionais, qualificando os 

professores e criando instituições, por meio das quais vivenciou, de maneira efetiva, 

os princípios da Escola Nova.  

Concluímos esse capítulo levantando uma questão: será que os intelectuais 

por nós estudados teriam difundido as suas ideias eugênicas nas escolas e, mais 

particularmente, nos grupos escolares, com o objetivo de resolver o problema racial 

brasileiro? Essa é uma questão que pretendemos responder no próximo capítulo. 

Para tanto analisaremos as prescrições legais para a criação e o funcionamento dos 

grupos escolares, sobretudo a partir das reformas do ensino primário de 1923, 1928 

e 1931, idealizadas por Ulysses Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno, 

respectivamente, a fim de percebermos os princípios higiênicos e eugênicos que 

embasavam tais prescrições e, consequentemente orientavam os processos de 

racialização que deveriam estar presentes nas escolas pernambucanas. 
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CAPÍTULO 3 
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AS ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS E A DISCUSSÃO SOBRE  

HIGIENIZAÇÃO E RACIALIZAÇÃO  

 

No final do século XIX o regime republicano passou a vigorar no Brasil e, na 

tentativa de se estabelecer como tal, procurou firmar-se como uma nação pautada 

em ideais de progresso e civilidade. Para alcançar tais ideais, a educação foi vista 

como uma ferramenta fundamental. Nesse projeto republicano, interessava às 

autoridades – chefes da Nação, de Estados e municípios – incorporar os cidadãos 

brasileiros à nação. Mas esta incorporação deveria vir civilizada e ajustada ao 

progresso pretendido. Nesse contexto, as reformas educacionais foram acontecendo 

nos estados com o objetivo de proporcionar à nação a civilização e o progresso tão 

almejados. 

Nesse contexto Nagle (1974) menciona que vivíamos em constante tensão 

com os rumos políticos e sociais que tomavam a República e a ação dos 

movimentos sociais em prol da educação. O período chamado de  “entusiasmo 

pela educação” originou-se do ideal republicano de democratização do ensino para 

o soerguimento da nação. Acreditava-se que a educação era o caminho para o 

desenvolvimento econômico e a regeneração nacional. Entretanto, passado o 

primeiro momento de euforia iníciou-se uma segunda fase, na qual a frustração se 

estableceu na sociedade brasileira em virtude do não cumprimento das 

promessas e ideias que foram pensados pelos intelectuais e políticos que 

participaram de forma mais efetiva no processo de instauração do novo regime 

político brasileiro – A República. 

Com o advento da 1ª Guerra Mundial foi retomada a onda do nacionalismo 

que realimentou o civismo e o patriotismo. No âmbito educacional, já na década 

de 1920, estableceu-se o chamado “otimismo pedagógico” que lançou as raízes 

que posteriormente permitiram que se criasse um quadro de  

transformações da educação escolar, matizado pelos ideais da Escola Nova. 

Esses ideais inicialmente importados do exterior sofreram mudanças gradativas 

ao longo das primeiras décadas do século XX,  traduzidas pelas diversas formas 

educacionais que não alteraram a estrutura educacional, mas proporcionaram 

condições favoráveis para as futuras alterações que dependeram, sobretudo, das 
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transformações no comando do poder político da nação, ocorrido somente a partir 

de 1930. (NAGLE, 1974). 

Em meio à efervescência dos movimentos do otimismo pedagógico e do 

entusiamo pela educação é que ocorre a expansão dos grupos escolares por quase 

todo o Brasil, ou seja, tal fenômeno foi fruto dessas mudanças com vistas a 

democratizar o ensino e incorporar ideias de renovação para o ambiente escolar que 

fazia parte do projeto republicano de civilidade da nação brasileira, conforme 

analisaram Souza (1998), Faria Filho (2000), Pinheiro (2002), Azevedo (2009), entre 

outros. 

Diante do exposto, analisamos neste capítulo as prescrições legais que criaram 

e regulamentaram o funcionamento dos grupos escolares, sobretudo a partir das 

reformas do ensino primário de 1926, 1928 e 1931, idealizadas por Ulysses 

Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno respectivamente, a fim de 

percebermos os princípios higiênicos e eugênicos que embasavam tais prescrições 

e, consequentemente orientaram os processos de racialização que deveriam estar 

presentes nas escolas pernambucanas. Analisamos também alguns relatos de 

diretores de grupos escolares sobre as condições de funcionamento no ano de 

1924. 

Para tanto iniciamos a nossa discussão destacando a publicação da Lei nº 

1.140 de 11 de junho de 1911, que estabeleceu a criação dos grupos escolares em 

Pernambuco e o Regulamento de 1912, que prescreveu as normas para a 

implementação da referida lei. 

Nesse sentido não podemos esquecer, como disse Souza (1999) que as leis do 

ensino buscaram instituir um discurso sobre a escola, incorporando concepções 

sobre a organização espacial, temporal, administrativa e didático-pedagógica. Na 

formulação política da institucionalização de uma nova escola primária para a 

formação do cidadão republicano, o Estado valeu-se amplamente de leis e reformas 

do ensino público, numa clara ofensiva normatizadora. Todos os aspectos da 

organização escolar passaram a ser regulamentados com preciosos detalhes:  

 

Prescrições sobre o tipo de escolas, localização e provimento, 
normas para a matrícula e frequência, sobre os programas de ensino 
e o método, o material escolar, a forma de fiscalização e controle das 
escolas, as competências de professores, diretores e funcionários, a 
escrituração burocrática, a higiene escolar, a disciplina dos alunos, 
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prêmios e punições, o calendário escolar e o emprego do tempo. 
(SOUZA, 1999, p.130). 

 

Com a análise da historiografia sobre a educação na República, percebemos 

que para concretizar o projeto republicano de civilidade da nação brasileira, foi 

preciso empreender esforços não apenas nos recursos ligados à economia e 

desenvolvimento dos interesses tecnológicos e materiais, mas foi necessário contar 

também com o progresso dos cidadãos brasileiros. Assim, além das intenções de 

progresso econômico, a construção de um imaginário em torno da educação 

escolar, como lugar de realização de um processo de civilização e de governo sobre 

a população fez parte da própria constituição da forma escolar moderna. (VINCENT, 

LAHIRE, THIN, 2001).  

Conforme as proposições elaboradas por Elias (1994, p. 24), o conceito de 

civilização engloba certa polissemia e não significa a mesma coisa para diferentes 

nações ocidentais. Nesse sentido, "o conceito de civilização refere-se a uma grande 

variedade de fatos" e isso, torna difícil precisar tudo o que se pode entender como 

civilização. Para tanto, o autor investigou o processo civilizatório no contexto da 

Europa Ocidental do século XVII até o século XX, marcado pelas transformações 

sociais e políticas ocorridas. Aquela realidade concretizou a transformação que os 

homens operaram na natureza física, produções técnicas, científicas ou sociais, 

ampliando a capacidade de criar formas de convivência, definindo padrões, 

condutas e sentimentos. Para Elias (1994, p. 24) o conceito de civilização expressa 

também a própria “consciência que o Ocidente tem de si mesmo (...). Resume tudo 

em que a sociedade ocidental nos últimos dois ou três séculos se julga superior a 

sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas”. De outra maneira, 

podemos afirmar também o modo como algumas sociedades, mesmo sendo 

ocidentais, consideram outras como superiores. Para exemplificar isto mencionamos 

as considerações – como se verá no decorrer deste trabalho – em que muitos dos 

dirigentes políticos e da educação brasileira fizeram articulações tomando como 

referência os discursos produzidos na Europa e nos Estados Unidos, que eram 

consideradas nações mais adiantadas, ou seja, com maior índice de progresso e 

civilidade. 

Contudo, vale ressaltar que o Recife foi a cidade que mais se destacou na 

Região Nordeste, tornando-se o maior centro econômico e político do Estado, com 
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um robusto centro comercial e mercado interno de consumo, com um porto 

regional e internacional, com ligações ferroviárias tanto para o interior quanto 

para as demais capitais do Nordeste. (PERES, 2000, p.37). Assim, por conta 

dessas características a referida cidade se tornou um espaço atrativo para o êxodo 

rural, o que se intensificou a partir das instalações das usinas de açúcar que 

terminaram por estimular ainda mais o crescimento urbano e populacional. A 

cidade, portanto, passou a ofertar um grande contingente de mão-de-obra. Foi 

nessas condições socioeconômicas que o Recife conseguiu desenvolver uma 

rede de escolas municipais, já destacada nos escritos de Carneiro Leão desde 

1911.(PERES, 2000). 

Ainda em relação à cidade do Recife, Peres (2000, p. 38) menciona que no 

Recife, combinou-se uma gama de condições que impulsionaram a formação da 

rede de ensino municipal. A autonomia municipal conquistada com o regime 

republicano foi determinante para a constituição da escola primária municipal. 

Satisfazendo a necessidade de deslegitimação política de um regime que, por 

um lado, tratava os conflitos sociais com a repressão e, por outro, com 

domesticação e preparação do povo para o voto. No nível socioeconômico ocorreu 

que segmentos e classes sociais urbanas demandaram serviços básicos para uma 

cidade que se encontrava em pleno crescimento. A expansão de escolas pelos 

subúrbios da cidade atendia a uma população trabalhadora que crescia na periferia 

e disputava com as escolas próximas do centro da cidade a oferta educacional, nas 

quais, por sinal, aglutinavam-se alunos oriundos das classes médias, demonstrando 

o caráter seletivo da educação pública da época. 

Peres (2000, p. 38) também menciona que mesmo aumentando a população 

da cidade do Recife, cerca de 100 mil em 1900 para próximo de 200 mil habitantes 

em 1920, o número de alunos Matrículados na década de 1920 obteve um aumento 

insignificante, demonstrando um quadro sofrível em todo o estado. Em razão disso 

aumentou consideravelmente o ensino particular. A mudança efetiva se deu mais no 

quadro técnico–pedagógico do que no atendimento à camada pela qual a escola 

tinha o sentido de existir, ou seja, a camada popular, os pobres da cidade. O 

inverso do que ocorrera no início da República, quando se processou uma 

expansão do atendimento escolar, com mais relevância nos aspectos quantitativos 

que no pedagógico, ou seja, na qualidade. 
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Nesse contexto o grupo escolar representou um novo modelo de organização 

escolar, caracterizado pela seriação com a divisão de alunos por classes, 

considerando-se a idade e os níveis de conhecimentos que se pretendia fossem 

homogêneos. Nesse sentido um dos fatores que interferiram na forma de 

organização dessas instituições foram as teorias higienistas difundidas por médicos 

há algum tempo, mas que ganharam ênfase no mesmo período de implantação dos 

grupos escolares. Os médicos defendiam que fossem respeitados os preceitos de 

higiene na construção e manutenção dos edifícios escolares “desde as instalações 

físicas, mobiliário, organização e seleção de métodos de ensino e material 

pedagógico, até a preservação da saúde do aluno e da comunidade escolar”. Tais 

prescrições influenciaram enormemente a organização do ensino, que pretendia 

abarcar desde suas metodologias e conteúdos, até a formação do docente, os 

espaços e tempos do ensino, e a relação com as crianças, as famílias e a cidade. 

Nas palavras de Faria Filho (2000, p. 37), por exemplo, os grupos escolares 

significaram “uma estratégia de atuação no campo do educativo escolar, moldando 

práticas, legitimando competências, propondo metodologias, enfim, impondo outra 

prática pedagógica e social dos profissionais do ensino através da produção e 

divulgação de novas representações escolares”. 

 Antes do surgimento dos grupos escolares a educação era organizada por 

meio de escolas isoladas, que continuaram funcionando por muito tempo 

paralelamente aos grupos escolares e contemplando um número expressivo de 

alunos. Outra forma escolar que representou uma espécie de instituição transitória 

entre o processo de substituição de um modelo pelo outro foi denominada escola 

reunida ou agrupada. (PINHEIRO, 2002).  

 

3.1. Regulamentações destinadas às escolas elementares isoladas, e aos 

grupos escolares: as questões higiênicas e raciais 

 

No espaço pernambucano foi a Lei 1140 de 11 de junho de 1911 que 

estabeleceu a criação dos grupos escolares (PERNAMBUCO, 1912a/1922). No ano 

seguinte, isto é, em 1912, a educação foi reformada, resultando no Regulamento do 

Ensino Público do Estado de Pernambuco, que apontava como o ensino nos 

estabelecimentos de ensino deveria ser estruturado: “O ensino primário do estado 
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seria gratuito e leigo, e ficaria a cargo de grupos escolares e de escolas 

elementares. Art. 22. Ficam creados desde já, dois grupos escolares de seis 

classes, um para cada sexo (...).” (PERNAMBUCO, 1912b, p. 20).  

Nesse período, mesmo com a criação dos grupos escolares havia também as 

escolas elementares coexistindo no estado. Nesse sentido, segundo o Artigo 12º da 

referida lei “A instrucção primaria do Estado seria dada pelos Grupos Escolares 

creados pela presente lei e pelas escolas elementares actualmente existentes”. 

(PERNAMBUCO, 1912a, s.p.) Apesar de a estrutura física ser diferente, os 

conteúdos ministrados nesses tipos de estabelecimentos de ensino eram os 

mesmos. Entretanto, com a Reforma de Carneiro Leão, em 1928 foi elaborado o 

regimento específico destinado aos grupos escolares e a partir de então as escolas 

elementares desapareceram oficialmente e passaram a ser denominadas escolas 

isoladas.  

Apresentada a organização do nível escolar primário no Estado de 

Pernambuco, passamos a nos deter nos aspectos relativos à questão higiênica, 

começando pelo prédio escolar, ou melhor, pela arquitetura escolar que passou a 

ser um dos principais elementos constituintes do movimento higienista no meio 

educacional brasileiro e aqui nos detemos especialmente na experiência 

pernambucana. Em seguida trataremos dos sujeitos diretamente envolvidos em 

desenvolver as práticas higienistas (entre as quais se incluem os processos de 

racialização da população escolar) nas escolas, tais como: os professores, os 

médicos escolares, as visitadoras e os inspetores odontológicos.  

 

3.1.1. O prédio escolar: uma arquitetura diferenciada nos moldes higiênicos 
 

Constava no Regulamento de 1912 que o governo, na época Emydio Dantas 

Barreto (1911-1915), providenciara a construção de prédios escolares de acordo 

com os preceitos higiênicos e recursos financeiros do estado. Também foi 

autorizado o aluguel de prédios com acomodações necessárias, enquanto não os 

construíssem. Todavia foi a partir de 1928 que foram estabelecidas mais 

detalhadamente as normas para a construção destes prédios. Constava no 

Regimento específico, destinado aos grupos escolares e às escolas isoladas, que 

nenhum prédio escolar poderia ser construído sem que a Diretoria Técnica de 

Educação fosse consultada.  
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Para que o prédio fosse construído era necessário, obrigatoriamente, possuir 

bebedouros higiênicos, sala de aula de 50 metros quadrados em média, pátio para 

educação física, pavilhão coberto para ginástica, nunca inferior a 10 X 20m, 

lavatórios, banheiros e uma privada para cada grupo de quarenta alunos. Vale aqui 

ressaltar que estas prescrições não foram elaboradas aleatoriamente. Na verdade 

elas referendaram algumas orientações de estudos (teses) que foram defendidas 

nos cursos de medicina, especialmente na Faculdade de Medicina da Bahia50, uma 

das mais antigas e prestigiosas instituições de ensino superior no Brasil.  

 Conseguimos localizar três teses de medicina sobre higiene escolar, como já 

foi mencionado no primeiro capítulo, duas defendidas na década de 1920 e uma na 

década de 1930. A primeira tese intitulada: Hygiene Escolar, foi defendida em 30 de 

outubro de 1924 por Aloizio da Silva Lima Jorge, para obter o grau de doutor em 

medicina. A segunda tese intitulada: Hygiene Escolar: desenvolvimento do corpo 

humano e sua importância na educação physio-psychica do aluno, foi defendida em 

Dezembro de 1924 por Sylvio Senise, afim de obter o reconhecimento do seu 

diploma de doutor em medicina, conferido por uma faculdade estrangeira. E a 

terceira tese analisada intitula-se: A Higiene na Escola, de autoria de Dinorah 

Moscoso, defendida publicamente em 30 de outubro de 1930 pela doutoranda, a fim 

de obter o grau de doutora em Sciencias Medico-cirurgicas. 

Analisando as teses de medicina acima mencionadas percebemos que a tese 

de Sylvio Senise, apesar de ter como título higiene escolar, vai abordar questões de 

higiene que envolvem especificamente a educação física; não trata dos aspectos 

mais estruturais das escolas, como o prédio escolar, por exemplo. 

Em contrapartida, a tese de Aloizio da Silva Lima Jorge, defendida em 1924, e 

a tese de Dinorah Moscoso, defendida em 1930, abordam aspectos semelhantes. 

Tratam das orientações que vão desde a escolha do terreno para a construção dos 

prédios escolares, passando pelos materiais de construção, quantidade de alunos 

em sala, entre outros, como serão abordados a seguir. 

                                                 
50Vale ressaltar que mesmo não se tratando de teses defendidas em uma instituição pernambucana s 
consideramo-las relevantes para este estudo, pois havia uma grande circulação de ideias entre os 
estados brasileiros do Nordeste, uma vez que a Faculdade de Medicina da Bahia era a única do 
Nordeste. E, especialmente, porque entre os reformistas da instrução, em Pernambuco dois eram 
também médicos, como foram os casos de Ulysses Pernambucano e Aníbal Bruno, conforme vimos 
no capítulo anterior. 
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Jorge (1924) nos dá orientações precisas quanto à construção dos prédios 

escolares nos moldes higiênicos.  

 

O terreno deve ser seco, calcareo e silicioso (...) são permeaveis e 
evitam a estagnação das aguas, impedindo assim, a humidade. Alem 
disso, deve ser um pouco elevado e ter um ligeiro declive para 
favorecer o escoamento das águas (...). Os tijolos devem ser bem 
secos e cozidos semelhantes aos de fabrico Francês, que são 
perfurados longitudinalmente, permittindo por isso a aeração atravez 
das paredes (...). As paredes devem ter uma espessura tal que 
impeça que o ar interior do predio se modifique sob a influencia das 
variações atmosphericas circunvizinhas. (...) as telhas de cobertura 
devem ser de argilla ou barro e não de metal, porque estas aquecem 
muito e mantém o calorico por muito mais tempo. (JORGE, 1924, p. 
7-13). 

 

O referido autor partia do pressuposto de que o objetivo da higiene escolar era 

melhorar a raça. Nesse sentido menciona que se aliássemos o cultivo do espírito ao 

cultivo do corpo seriamos um povo forte intelectual e fisicamente. Ainda em relação 

ao prédio escolar, as orientações de Moscoso (1930) eram as seguintes: 

 

O edifício das escolas deve ser construido em local salubre, bem 

ventilado e com janellas rasgadas, amplas a communicarem as 

creanças com a natureza, evitando-se com o maximo cuidado:  

a) a visinhança de pântanos; 
b) a contiguidade de prédios mais altos que impeçam a 

ventilação e a illuminação necessária; 
c) a proximidade de fábricas e usinas ou quaesquer 

estabelecimentos industriaes afim de que a fumaça ou máos cheiros 
não perturbem o regular funcionamento das aulas, bom como a 
proximidade de cemiterios(só tolerados a mais de 300 metros) 
hospitaes (com 500 metros pelo menos de distancia) casernas, 
quartéis, mercados, matadouros, etc. (MOSCOSO, 1930, p. 4). 

 

Ambos os autores concordam que internamente as pinturas das salas de aula 

deveriam ser claras (não brancas), alegres. Para Jorge (1924, p.15-16), por 

exemplo, 

 

As côres das paredes devem ser nem muito claras nem muito 
sombrias. O branco deve ser regeitado, porque reflectindo muito a 
luz, produz fadiga ocular. 
Escolherem-se as cores claras e alegres, preferindo-se a verde, 
amarella, a cinza, a azul cllara. A pintura a oleo, se preferida, não 
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deve conter alvaiade de chumbo ou substancias outras que sejam 
prejudiciaies; o alvaidade de zinco é aconselhado como inoffensivo.  

 

Em relação à estrutura física das escolas, os autores mencionam que estas só 

poderiam ter escadas, por exemplo, quando elas não pudessem ser evitadas. Nesse 

caso, deveriam ser largas, retas, protegidas por corrimãos, não se permitindo as de 

volta (tipo caracol ou encurvadas), por serem perigosas. No que dizia respeito à 

classe propriamente dita, Jorge (1924, p.25) afirmava que, 

 

E' da casa escolar o ponto que merece mais cuidado, porquanto é 
ahi que os alumnos ficam por mais tempo para os exercicios, e onde, 
por conseguinte, as causas que lhes forem nocivas agirão com mais 
plausibilidade de exito, 
Por isso, alguem encarando o valor da classe, chamou-a de capital 
pedagogico da escola  e disse-o bem, procurando assim mostrar a 
sua importancia, fazendo ver ser o ponto principal da casa escolar, e 
para onde com mais esmero se deve voltar as vistas e cuidados, por 
isso mesmo que é capital.(Itálicos adicionaodos). 
 

Além das medidas gerais de higiene que deveriam ser observadas na 

construção da casa escolar, era necessário observar rigorosamente as medidas de 

higiene destinadas particularmente à classe, isto é, à sala das aulas, pois era 

consenso unânime entre os autores que discutiam higiene na época, que as salas 

de aulas tivessem a forma retangular. 

O número de alunos que aí tinham de reunir-se  deveria ser estipulado e 

“submetter-se sempre a um calculo, a proporção entre os alunos, e a dimensão  do 

recinto onde vão ficar, e, para logo, se percebe as vantagens que advêm d'essas 

observações, no duplo ponto de vista hygienico e pedagogico.” (JORGE, 1924, p. 

26, Itálicos adicionados). As salas deveriam abrigar confortavelmente um grupo de 

40 alunos51 e deveriam ter 62m2 para que cada aluno dispusesse de 1m e 25c e 

tenha uma cubagem de 5 metros. Os higienistas achavam que a cubagem não 

poderia ser menor que 6 metros. (MOSCOSO, 1930).  Para Jorge (1924, p. 26), as 

salas deveriam 

  

                                                 
51 Segundo os documentos por nós consultados havia um grande debate sobre o número ideal de 
alunos para cada sala de aula, os franceses admitiam 50, os americanos 40 para as classes 
inferiores e 50 para as demais classes. Já os alemães, belgas, suíços, italianos defendiam 40 por 
classe. Todavia, alguns higienistas no Brasil propunham a redução para apenas 30 alunos para cada 
sala de aula. 
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ter dimensões rigorosamente prescriptas, serem ventiladas de modo 
a impedir a estagnação do ar corrompido pela respiração pulmonar e 
perspiração cutanea dos escolares, terem uma orientação favoravel 
á penetração dos raios solares, em beneficio dos olhos dos alumnos, 
e apresentarem bôas condições acusticas. Era um quociente 
disciplinar e de confortabilidade para o professor e alumnos. 
 

O autor continuava explicitando as desvantagens de uma sala com o número 

superior de alunos ao recomendado. Acompanhemos: 

 

Comprehende-se que, por mais vontade e mais activo que seja o 
professor, a sua actividade não poderá, certamente, attender a 
número superior a esse, que já não é pequeno e d'isso resultariam 
duas desvantagens: uma, para o professor, que soffrerá physica e 
moralmente, porque desprenderá grande somma de energia, 
multiplicando-se, estafando-se, e não colhendo os fructos  
desejados, isto é, o aproveitamento esperado dos alumnos, o que lhe 
aborrecerá, vendo que o seu esforço e canceira foram improficuos, e 
d'ahi o seu soffrimento tambem moral, a outra, para os escolares que 
soffrerão no ponto de vista physico pelos prejuizos decorrentes de 
um grande número de alumnos agglomerados em recinto pequeno, e 
pouco aproveitarão, porque o professor não poude despender com 
cada um maior espaço de tempo, para que pudesse attender a todos. 
Isto não lhes trará, como ao professor, abatimento moral, porque não 
têm ainda a intuição nitida para d'isso arrazoar. Mas que ha 
desvantagem é evidente. (JORGE, 1924, p. 26 - 27). (Itálicos 
adicionados). 
 

Moscoso (1930), por sua vez, afirmava que um ponto controvertido, de máxima 

importância e que não poderia ser esquecido era o da orientação propriamente do 

prédio, a sua situação. Deveria ser construído num ponto elevado, evitando-se 

ladeiras íngremes e longas, que pudessem ocasionar canseiras na sua ascenção. 

Para essa orientação era preciso atender a direção dos ventos, de modo a ter-se um 

prédio que não fosse batido por correntes perigosas de ar durante os invernos. 

Todavia deveria ser completamente arejado e fresco, o que garantiria a sua 

salubridade. Do mesmo modo deveriamos colocá-lo numa posição em que se 

apanhasse bem para o interior das suas dependências o máximo dos raios solares, 

forte elemento saneador, que nunca se deveria desprezar.  E ressaltou ainda a 

autora,  

 
Sob o aspecto hygienico, é o da illuminação da escola. Luz diffusa 
em distribuição regular. As classes devem recebel-a pela face lateral 
esquerda, de forma que não incindindo directa e intensamente sobre 
os orgãos visuaes do alumno, não lhe produza sombras nos livros, 
escurecendo-les as paginas para o que precisaria excessiva 
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accuidade ou esforço o que traria a canceira da vista. (MOSCOSO, 
1930, p. 9). 
 

Constava ainda na tese que os edifícios escolares deveriam ter gabinetes dos 

diretores, sala de vestuário ou antessala, onde os alunos pudessem guardar os 

chapéus, capas, galochas e guarda-chuvas, quartos com aparelhagem sanitária 

conveniente, aos quais são indispensáveis sifões e caixas de descargas, lavatórios 

higiênicos, filtros, a fim de se fornecer aos alunos água expurgada de germes, água 

que também fosse fervida, uma vez que havia grandes epidemias provocadas pelo 

tifo. 

A questão da água era considerada importantíssima. Por isso as escolas 

deveriam possuí-la em abundância. “Não tratamos aqui de minucias quanto à 

montagem dos aparelhos destinados a guarda-la, assim como distribuí-la, tudo 

higienicamente. Também era da maior importância uma área em cada escola para o 

recreio dos alunos.” (MOSCOSO, 1930, p.10). 

Deveria o grupo escolar ter uma área vasta, arejada, plana, com arborização e 

jardim onde poderiam se realizar a educação física, a ginástica sueca, e os 

exercícios respiratórios, considerados imprescindíveis para o bom funcionamento 

dos pulmões e, consequentemente, para a manutenção da saúde dos alunos. Ao 

lado do espírito desenvolvido pelas lições do mestre, o corpo também deveria ser 

alentado, fortalecido com as práticas do esporte moderado. Era ainda necessário 

que a escola tivesse um galpão para os mesmos exercícios nos dias chuvosos.  

Tudo isso apenas para as escolas frequentadas pelos alunos externos, pois os 

internatos requereriam outras dependências, tais como: os refeitórios, os 

dormitórios, os quartos de banho e as enfermarias (MOSCOSO, 1930, p. 10-11). 

Esses estabelecimentos deveriam de preferência ser construídos nos arrabaldes ou 

em ruas ou praças amplas e bem arejadas, sendo-lhes indispensáveis jardins, 

grandes áreas para exercícios, campo para “foot ball” e outros jogos. (MOSCOSO, 

1930, p.11). 

Em Pernambuco constava no Regimento dos grupos escolares e das escolas 

isoladas que as salas de aula deveriam ser pintadas ou caiadas, levemente coradas 

de amarelo, de azul ou de róseo. A limpeza das salas de aula bem como a 

desinfecção dos aparelhos sanitários e dos pátios dos recreios deveria ser feita 

diariamente. (PERNAMBUCO, 1928b, p. 10-11). 
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Ainda em relação às prescrições e normatizações que foram destinadas à 

construção de escolas higienizadas, especialmente os grupos escolares, passamos 

a tratar mais particularmente sobre a arquitetura escolar. Ressaltamos que a 

construção de escolas que obedecessem a todas as normas e prescrições 

demandava altos custos para o poder público. Assim, o primeiro grupo escolar foi 

avaliado em cem contos de réis (100:000$000). Precisaria também de uma verba de 

dez contos de réis (10:0000$000) para mobiliário e material técnico, um conto e 

duzentos mil réis (1:200$000), para o diretor, igual quantia para o porteiro-zelador e 

um conto de réis (1:000$000), para o servente. Portanto, estes foram os custos para 

a criação do primeiro grupo escolar em Pernambuco. 

Na mesma época a situação dos prédios escolares era problemática, pois o 

estado dispunha de um número insuficiente para atender a necessidade da 

população52. Pernambuco possuía apenas 27 prédios destinados às suas escolas, 

alguns dos quais careciam de sérios reparos. Os reparos para esses prédios 

representavam a soma de 533:300$000 no orçamento do estado. No Recife existiam 

apenas cinco escolas funcionando em prédios próprios, quais sejam: a Escola 

Domingos Theotonio, em Santo Amaro; a Escola Maciel Pinheiro, no bairro da 

Encruzilhada; a Escola Martins Junior, no bairro da Torre (que depois foi 

transformado em grupo escolar); a Escola Silva Jardim, no bairro Monteiro e a 

Escola Pinto Damaso, na Várzea. Escreveu o inspetor:  

 

Todas as demais escolas funccionam em casas alugadas sem as 
condições exigidas ao fim a que se propõem. Falta-lhes area 
proporcional á Matrícula, hygiene, localização adequada á população 
etc. Mesmo que na capital se encontram as escolas em predios 
improprios, acanhados, não havendo meio de substitui-los, já porque 
não existem outros na circumscripção, já por ser insufficiente a verba 
consignada para os alugueis. (PERNAMBUCO, 1917, p.10). 
 

Segundo o inspetor, a questão dos prédios escolares não era muito diferente 

de qualquer outro tipo de habitação, uma vez que deveria ser considerado o seu 

destino e o número de indivíduos que iriam ocupá-los. Era então necessário 

considerar a natureza das crianças, a quantidade e pureza do ar, as suas dimensões 

físicas, além do asseio e do serviço sanitário, etc. Assim, ele afirmava que era de 

                                                 
52 A partir do quantitativo de cadeiras existentes em Pernambuco, em 1916, de cada entrância é 
possível percebermos que o número de escolas não atendia o total da população. (Ver Anexo 1). 
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importância capital a solução para esse problema, mesmo com sacrifício de outros 

serviços públicos, porque “a instrucção não se faz sem grande capital, mas em 

compensação o governo de um povo instruido pode reduzir as suas despezas de 

hygiene, de assistencia, de força publica, etc”. (PERNAMBUCO, 1917, p. 10). 

Desde a segunda metade do século XVIII encenaram-se os debates em torno 

dos espaços para a fixação dos “tempos escolares” destinados ao ensino elementar 

ou de primeiras letras. Todavia, foi somente no final do século seguinte que esta 

realidade se concretizou no Brasil. Isso ocorreu primeiramente em São Paulo, com a 

criação do primeiro grupo escolar e, depois se espraiou para os diversos Estados 

brasileiros. (FARIA FILHO; VIDAL, 2003).  Atrelada à preocupação com os espaços 

escolares estava a discussão sobre os preceitos higiênicos que o ambiente escolar 

deveria apresentar. Essa discussão se intensificou na primeira metade do século 

XX, ampliando as preocupações com as construções dos prédios, dos pátios, da 

conformidade do espaço interno das salas de aula – respondendo às regras de 

iluminação, circulação de ar, mobiliário, disposição do mobiliário para a educação do 

aluno – condizente com os preceitos da higiene, conforme discutido anteriormente 

neste estudo. 

 Os “templos de civilização” (SOUZA, 1998), os “palácios” (FARIA FILHO, 

2000), e as “vitrines da República” (SILVA, 2006), deveriam representar também a 

modernidade e o progresso por meio da educação. Nesse sentido, criar um grupo 

escolar tinha um significado simbólico muito maior que a criação de uma escola 

isolada, cuja precariedade mais se assemelhava às condições das escolas públicas 

do passado imperial com o qual o novo regime político queria romper. Em certo 

sentido, o grupo escolar, pela sua arquitetura, sua organização e suas finalidades, 

aliava-se às grandes forças míticas que compunham o imaginário social naquele 

período, isto é, a crença no progresso, na ciência e na civilização (SOUZA, 1998). 

Portanto, a arquitetura escolar pensada naquele momento pretendia negar certos 

padrões arquitetônicos considerados arcaicos, denominadamente a taipa-de-pilão. A 

nova moda arquitetônica possibilitava a autoprojeção cultural de uma classe social 

na modelação da fisionomia urbana, a qual se torna conglomerada, angulosa e 

envolta em ar cosmopolita. (MONARCHA, 1997, p. 104). Portanto, a arquitetura das 

escolas primárias deveria representar espaços determinados para a educação da 

infância e, além disso, demarcar, por meio da distribuição dos sujeitos – crianças e 
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profissionais – lugares e ações específicas a cada um deles. Para o referido autor as 

construções escolares ou adaptações realizadas em prédios para o seu 

funcionamento representavam “o melhor edifício de uma determinada região da 

capital ou cidade do interior.” (MONARCHA, 1997, p. 230). Nesse mesmo sentido 

Souza (1998) menciona que as construções republicanas pretendiam se revestir de 

muitos grupos escolares, o que nem sempre se deu de modo a representar-se 

homogeneamente por seus desenhos arquitetônicos. Todavia, na cidade do Recife, 

mesmo antes de ocorrer a expansão dos grupos escolares, existiram escolas 

municipais já na década de 1910, que seguiram alguns dos preceitos e 

normatizações, inclusive higiênicos, para o seu funcionamento. Observemos as 

imagens que se seguem: 

 

 Figura 1: Escola Municipal Fernandes Vieira – Recife. 
 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p.  
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Figura 2: Escola Municipal Felippe Camarão – Recife 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 

Figura 3: Escola Municipal da Encruzilhada muda de nome e passa a se chamar Grupo Escolar 

Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Encruzilhada – Recife. 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 

 Conforme podemos observar, essas escolas já apresentavam grandes 

construções, de boa qualidade, em terrenos salubres, apresentado amplas janelas e 

pé-direito elevado. É possível que também possuíssem banheiros e fossas sépticas. 
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Mesmo com a lei 1140 determinando a criação de grupos escolares em 1911, 

as fontes com as quais trabalhamos nos informam que os decretos de criação dos 

primeiros grupos escolares datam de 1922. Trata-se do Grupo Escolar Martins 

Junior, Grupo Escolar João Barbalho e do Grupo Escolar Maciel Pinheiro (antiga 

escola municipal elementar) e Grupo Escolar Silva Jardim, todos instalados na 

capital, Recife.  

Todavia, naquele mesmo ano também foram criados seis grupos escolares em 

várias cidades do interior pernambucano. Foram eles: o Grupo Escolar Maciel 

Monteiro, localizado na sede do município de Nazareth; o Grupo Escolar José 

Bezerra, localizado na sede do município de Palmares; o Grupo Escolar de 

Correntes (que fora primeiramente Escolas Reunidas), localizado na sede do 

município de Correntes; o Grupo Escolar Herculano Bandeira, localizado na sede do 

município de Pau d’Alho; o Grupo Escolar Severino Pinheiro, localizado na sede do 

município de Garanhuns e o Grupo Escolar Joaquim Nabuco, localizado na sede do 

Município de Caruaru. (Ver Anexo 2).  

O primeiro grupo escolar pernambucano foi criado pelo Ato nº 271, de 24 de 

Maio de 1922, na Torre, mais precisamente na Praça da Torre. O Grupo Escolar 

Martins Junior53 inicialmente contava com 6 cadeiras, foi primeiramente dirigido pelo 

professor José Vicente Barbosa, e o corpo docente era formado por: José Pedro de 

Mello Cabral, José Carlos Soares Sant’Ana, Maria Amaral Dubourq e Laura Martins 

de Albuquerque. A zeladora era Fausta Soares Guimarães. (PERNAMBUCO, 1923, 

p. 63). 

Segundo o inspetor escolar da 2.ª circunscrição, prof. Deoclecio Cesar de 

Lima. M. D., em seu relatório apresentado a Anibal G. Fernandes Bruno, Secretário 

de Estado dos Negócios da Justiça e Instrução Publica de Pernambuco, no ano de 

1924, o ensino no Martins Junior era “transmitido de accôrdo com a nova orientação 

pedagógica, faltando-lhe porém parte do material didactico e algum mobiliário”. 

(PERNAMBUCO, 1924, p.138-139).  Em relação à estrutura física, este grupo 

                                                 
53 José Izidoro de Martins Júnior nasceu no Recife em dia 24 de novembro de 1860, filho de José 
Isidoro Martins e de Francisca Emilia de Oliveira Martins. Obteve o grau de bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito do Recife, em 1883. Foi jornalista, advogado, jurista, 
político, professor e poeta. Participou do Centro Republicano e colaborou junto com Adelino Filho, 
Pardal Mallet e Artur Orlando na Revista do Norte e na Folha do Norte, publicadas nos anos de 1883 
e 1884. Foi também colaborador de vários outros jornais e revistas recifenses. Defendeu, através do 
Jornal do Recife, a candidatura de Joaquim Nabuco para deputado por Pernambuco, pregando a 
abolição imédiata da escravidão. (GASPAR, 2013, s.p.) 
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dispunha de seis salões, um gabinete para o diretor, seis aparelhos sanitários, 

grandes quadros murais, instalação elétrica, pias, um pavilhão para jogos escolares, 

ginástica e recreio. Com essa estrutura este estabelecimento “Tornou-se um dos 

mais confortavaes do estado”. (PERNAMBUCO, 1924, p.138-139).  

 
Figura 4: Grupo Escolar Estadual Martins Junior, localizado no Bairro da Torre. 

 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 

 No relatório elaborado pelo diretor do Grupo Escolar Martins Junior, José 

Vicente Barbosa, também no ano de 1924, constam os melhoramentos materiais 

realizados para o bom funcionamento da escola. Segundo este relatório solicitou-se 

 

Ao Secretario da Justiça e Instrução uma série de 
melhoramentos materiais que se faziam necessários para 
melhor regularizar o funcionamento das aulas, entre os quais 
destacava: limpeza geral do prédio; forro para duas salas de 
aula, afim de que os mestres fossem ouvidos melhor pelos 
alunos e estes por aqueles; adaptação de um gabinete para a 
diretoria, provida do respectivo mobiliário; colocação de pedras 
muraes nas salas de aula, bem como de pias para os alunos 
levarem as mãos; instalação de luz elétrica, além de reparos 
diversos no prédio. (PERNAMBUCO, 1924, p. 169). 
 

Mesmo assim, dizia ele que eram boas as condições do prédio onde 

funcionava o referido Grupo Escolar, pois a administração do Estado na época não 

tinha poupado esforços para melhorar o funcionamento dos estabelecimentos de 
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ensino, adaptando-os convenientemente, segundo as prescrições relativas à higiene 

escolar. Entretanto, dois melhoramentos ainda eram necessários: um pavilhão para 

exercícios de ginástica e um muro que limitasse o quintal do prédio, que era provido 

de uma cerca nativa, porém insuficiente e constituída de uma espécie de vegetal 

nocivo à vista. Provido de um muro, a área que servia para recreio dos alunos 

poderia ser arborizada, a fim de oferece-lhes mais conforto. A argumentação para a 

construção do muro era a melhoria de condições do recreio. Pois,  

 
Todos nós sabemos a importancia do recreio onde a creança 
contrabalança o dispendio de energia gasta com o trabalho 
intelectual, encontrando, além de um repouso para o espirito 
fatigado, distrações com diversos jogos onde ella manifesta e revela 
as suas disposições e aptidões. (PERNAMBUCO, 1924, p. 169 - 
170). 
 

Nesse sentido, o diretor se reportava a Herbert Spencer, que se referia aos 

jogos infantis colocando-os como superiores à ginástica, afirmando que os 

exercícios espontâneos eram sempre os melhores, “pois os movimentos regulares 

naturalmente menos diversos do que os que resultam dos exercícios livres, não 

asseguravam uma repartição igual de atividades entre todas as partes do corpo”. 

(PERNAMBUCO, 1924, p.170). 

Assim como os demais grupos escolares pernambucanos, o Martins Junior 

recebia com frequência visitas das autoridades educacionais, que além da inspeção 

dos aspectos físicos, higiênicos e pedagógicos, também recebeu “36 visitas feitas 

pelo medico escolar e as visitadoras do Departamento de Saude e Assistencia, que 

effectuaram o cadastro de Grupo e organizaram as fichas dos alumnos, serviços de 

grande valor pedagogico.” (PERNAMBUCO, 1924, p. 173). 

No que se refere às visitas médicas especificamente, mencionava-se que a 

intervenção do médico na obra da educação era indispensável, não só sob o ponto 

de vista higiêncio e profilático, mas ainda sob o ponto de vista educativo, ou seja, 

“sem o conhecimento scientifico da natureza physica e psychica da creança é falha 

a obra educativa.” (PERNAMBUCO, 1924, p. 173 - 174). Assim, era sabido que os 

múltiplos problemas que se relacionavam com o estudo científico da criança, não 

estavam todos resolvidos, porém, aplicando-lhes os processos científicos de 

observação e experimentação, seriam determinadas as bases de uma nova 

educação. Contudo, para que isso acontecesse era preciso que os professores 
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tivessem conhecimentos dos estudos médicos e que cada criança possuísse uma 

caderneta escolar para que se registrassem as observações médicas, “afim de que 

por uma hygiene physico-psychica possa o mestre assegurar-lhe a evolução normal 

do corpo e do espírito”. (PERNAMBUCO, 1924, p. 174).  

Aqui, é possível perceber um dos passos para implementar os processos de 

racialização dos alunos nas escolas. Referimo-nos à caderneta escolar, que era uma 

versão semelhante à ficha médica implementada durante a Reforma Carneiro Leão, 

ou seja, um instrumento em que seriam registrados os resultados dos exames 

fisiológicos, psicológicos e antropométricos realizados nos alunos das escolas 

primárias, sobretudo nos grupos escolares. Os referidos exames eram compostos 

por testes psicológicos e antropométricos cujos resultados eram racializados, 

primeiramente pela classificação de Roquette Pinto (Faiodermo, leucodermo e 

melandrodermo) e em seguida como brancos e mulatos, os quais serão analisados 

no capítulo 5 deste trabalho. 

O segundo grupo escolar pernambucano, ou seja, o João Barbalho54, funcionou 

inicialmente “numa dependência do Gymnasio Pernambucano, em local impróprio, 

fora de mão e nas proximidades da escola normal, (...) precisamente na parte 

posterior com entrada pela rua da União”, no Bairro da Boa Vista. (PERNAMBUCO, 

1923 p.4, PERNAMBUCO, 1924, p. 178). Foi criado pelo Ato nº 324, de 2 de Junho 

de 1922, com 6 cadeiras. Helena Pugô foi a sua primeira diretora e o corpo de 

professores era formado por Julia Tavares Cordeiro de Campos, Aspasia Cavalcanti 

Marques, Eunice Gama Marques, Noemi de Góes Cavalcanti e Maria das Dores 

Klutzeuchell, tendo como zelador Miguel Francisco dos Santos (PERNAMBUCO, 

1923, p. 62). “Apezar de contar com salões de proporções avantajadas, o Grupo 

achava-se mal collocado porquanto o era em localidade afastada do centro habitado 

e sem que podesse contar com população escolar apreciavel nas suas 

proximidades”. (PERNAMBUCO, 1924, p. 178). 

                                                 
54João Barbalho Uchoa Cavalcanti era natural de Serinhaem, interior de Pernambuco e nasceu em 
13 de junho de 1846, no Engenho Coelhas. Era filho do Senador do Império Dr. Alvaro Barbalho 
Uchôa Cavalcanti e de D. Ana Maurício Vanderlei Cavalcanti. Fez os estudos preparatórios no 
Ginásio Pernambucano e no Colégio das Artes. Em 1863 se matriculou na Faculdade de Direito do 
Recife, formando-se como Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1867. Após exercer por 
algum tempo (1868 a 1872) a advocacia forense, foi nomeado Promotor Público do Recife e pouco 
tempo depois foi nomeado Curador-Geral de Órfãos. Sua carreira como Inspetor Geral da Instrução 
Pública da Província de Pernambuco, foi iniciada em 1873, cargo exercido durante 16 anos. Como era 
comum em sua época circulou por diversos espaços de poder na província, ocupando lugares de 
mando. (BEZERRA, 2010). 
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Por estas razões e apezar de selecto corpo de professoras que me 
auxiliava, todos estavam descrentes do successo do novo instituto: 
todos julgavam impossivel obter frequencia regular: todos 
preconizavam a sua proxima dissolução. Mas não perdemos o animo 
e, todas, professoras e directora, centuplicamos os nossos esforços 
para que o resultado do primeiro anno lectivo (que abrangia somente 
5 mezes) servisse de estimulo ás familias que, apezar da maior 
distancia, viessem a preferil-o no anno vindouro. (PERNAMBUCO, 
1924, p. 178). 
 

 
A partir de 19 de outubro de 1923 o Grupo Escolar João Barbalho passou a 

funcionar no imponente prédio onde ficava o antigo Departamento de Saúde e 

Hygiene. Ele foi completamente reformado e adaptado e após desapropriação por 

utilidade pública passou a abrigar “um estabelecimento de instrução primaria que 

honra a nossa cultura e o nosso progresso.” (PERNAMBUCO, 1923, p. 4).  

 
Figura 5: Grupo Escolar Estadual João Barbalho, Bairro da Boa Vista - Recife. 

 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 

 Em poucos anos o Grupo Escolar João Barbalho conseguiu conquistar a 

confiança dos habitantes do Bairro da Boa Vista que passaram a considerá-lo um 

estabelecimento modelar. Assim, esse grupo escolar tornou-se o modelo de 

organização escolar no Estado de Pernambuco. Nele também passou a funcionar o 

Jardim de Infância Virgínia Loreto. (PERNAMBUCO, 1924). Observando a imagem 



 

acima percebemos a presen

Barbalho ao jardim de infância Virgí

com mais clareza a referida passarela. Nele foi adotado “o novo methodo de 

pedagogia scientifica”, idealizado pela Douto

Figura 6: Jardim da Infância 

 

 

 

Observando-se a imagem acima podemos perceber que as crianças que o 

frequentavam eram dos segmentos populares, 

pés descalços e com vestimentas muito simples. É possível também percebermos a 

presença de algumas crianças negras.

O Jardim de Infância 

da própria diretora do Gru

Acompanhemos um trecho do seu relato:

Bem haja o eminente chefe da instrucção publica em Pernambuco 
que tanto concorreu para fazer desta escola um delicioso remanso 
que a alma infantil procura espontaneamente,
bem, della sahe satisfeita depois de muito ter aprendido. 
(PERNAMBUCO, 1924, p. 184).

 

acima percebemos a presença da passarela que ligava o prédio principal do João 

alho ao jardim de infância Virgínia Loreto. Na imagem seguinte é possível ver 

com mais clareza a referida passarela. Nele foi adotado “o novo methodo de 

pedagogia scientifica”, idealizado pela Doutora Maria Montessori.

 
Figura 6: Jardim da Infância Virgínia Loreto – anexo ao Grupo Escolar João Barbalho.

Fonte: Pernambuco, (1923, s/p.) 

se a imagem acima podemos perceber que as crianças que o 

frequentavam eram dos segmentos populares, uma vez que muitos deles estão de 

pés descalços e com vestimentas muito simples. É possível também percebermos a 

presença de algumas crianças negras. 

O Jardim de Infância Virgínia Loreto foi alvo de muitos elogios, principalmente 

da própria diretora do Grupo Escolar João Barbalho, a Sra. Helena Pugô. 

Acompanhemos um trecho do seu relato: 

 

Bem haja o eminente chefe da instrucção publica em Pernambuco 
que tanto concorreu para fazer desta escola um delicioso remanso 
que a alma infantil procura espontaneamente, 
bem, della sahe satisfeita depois de muito ter aprendido. 
(PERNAMBUCO, 1924, p. 184). 
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E continuou destacando que os resultados obtidos no primeiro ano de 

funcionamento do Virgínia Loreto foram extraordinários, “pois as criancinhas que, 

com 4 ou 5 anos de idade, nele entraram sem noção nenhuma, chegaram ao fim do 

ano com todos os sentidos desenvolvidos e aperfeiçoados, e isto devido ao conforto 

e carinho que nele encontraram e ao insuperável e pratico método Montessori.”55 O 

material utilizado foi idealizado pela educadora italiana para a educação da primeira 

infância e era, assegurou a referida diretora, 

 

De facto, superior a todos os similares até hoje conhecidos e de 
resultados praticos verdadeiramente admiraveis. ‘Elle representa – 
sem duvida – a flor das conquistas pedagogicas: ensinar educando. 
Com este material, a creança adquire, depressa, o senso da 
proporção de que ella carece quasi em absoluto, e aprende a não 
confundir a perspectiva das coisas. E’ um recreio para a alma e um 
alimento para a intelligencia.’ (PERNAMBUCO, 1924, p. 184-185). 

A Sra. Helena Pugô mencionou ainda que as criancinhas eram grandemente 

interessadas pelos lindos brinquedos que constituíam o material, aprendiam a 

calcular e a ler, e se educavam por todos os veículos e desenvolviam todos os 

sentidos. A visão, o olfato, a audição, o tato, o sentido da forma, o sentido do peso, 

reunidos estes últimos no sentido muscular, concorrem todos para o cabedal 

considerável de noções que elas adquiriam. No Jardim de Infância Virgínia Loreto  

 

as crianças entravam rindo, aprendiam rindo e, saiam saudosas da 
escola, do maternal que lhes era proporcionado e das professoras 
que lhes serviram de mães carinhosas 
(...) 
 Hoje a escola é um paraizo. Para as creancinhas não ha 
propriamente escolas, ha verdadeiros jardins.  
Não ha ninguem que não se enterneça e não se rôa de inveja, 
penetrando o ambiente encantador de um jardim da infancia. As 
creanças, esplendidas de saude e intelligencia, são, a um tempo, 
borboletas e abelhas. Brincam e apreendem ou, melhor, aprendem 
brincando. Que asseio, Que alegria! Que maravilha! 
(PERNAMBUCO, 1924, p. 184). 

 

                                                 
55 Método Montessori ou pedagogia Montessoriana relaciona-se à normatização e consiste em 
harmonizar a interação de forças corporais e espirituais, corpo, inteligência e vontade. Os princípios 
fundamentais do sistema Montessori são: a atividade, a individualidade e a liberdade. Enfatizando os 
aspectos biológicos, pois, considerando que a vida é desenvolvimento, achava que era função da 
educação favorecer esse desenvolvimento. Os estímulos externos formariam o espírito da criança, 
precisando, portanto, serem determinados. Assim, na sala de aula, a criança era livre para agir sobre 
os objetos sujeitos à sua ação, mas estes já estavam preestabelecidos, como os conjuntos de jogos e 
outros materiais que desenvolveu. (ARAÚJO, 2002). 
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Analisando a fala da diretora da instituição em questão, não podemos deixar de 

lembrar que a fonte analisada expressa a opinião de um sujeito apenas dentro do 

universo escolar muito mais amplo que inclui médicos, visitadoras, professores. Será 

que os demais profissionais também compartilhavam da opinião da diretora? 

Podemos inferir que não. Contudo, o destaque que aqui demos a este jardim da 

infância deveu-se ao fato de que esse tipo de atividade escolar esteve vinculado aos 

processos de higienização, uma vez que os primeiros contatos que as crianças 

tinham com o universo escolar eram trabalhados pelas professoras e também as 

primeiras noções de higiene; tais como as simples orientações de lavar as mãos, de 

cortar as unhas, de escovar os dentes, de pentear os cabelos e combater os piolhos, 

de não jogar lixo no chão, entre tantas outras orientações, as quais são hoje 

consideradas elementares. 

A seguir apresentamos mais uma imagem do jardim da infância pertencente ao 

Grupo Escolar Virgínía Loreto.  

 

Figura 7: Grupo Escolar João Barbalho – sala do Jardim da Infância.  
 

 
Fonte: Pernambuco (1933, s.p.). 

 

Nela podemos observar que os alunos parecem realizar atividades lúdicas. 

Algumas das crianças, individualmente, outras, em grupos, em suas mesinhas. 

Todavia, devido à má qualidade da imagem não conseguimos identificar a presença 

de crianças negras na sala de aula. 
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Outro grupo escolar também criado em 1922, foi o Grupo Escolar Maciel 

Pinheiro56, localizado no Bairro da Encruzinhada. Esse também não funcionou em 

um prédio projetado. Na  realidade, segundo relatório de 20 de dezembro de 1924 

ele passou por várias reformas e grandes melhoramentos. Nesse sentido o mesmo 

encontrava-se em boas condições higiênicas. (PERNAMBUCO, 1924).  

Os documentos por nós consultados nos fornecem alguns indícios de que o 

referido prédio, já em 1914, funcionava como escola, uma vez que naquele ano 

havia ocorrido uma visita realizada pelos representantes da Diretoria da Educação à 

escola localizada no bairro da Encruzilhada. Tal fato foi relatado e publicado na 

Gazeta Pedagogica, “órgão” destinado ao professorado de Pernambuco, ou seja, 

era um “hebdomadário literário, noticioso”. Acompanhemos o relato: 

  
Num dos primeiros dias desta semana, ás 12 horas galgamos a 
portinhola do comboio de Olinda, alli na Aurora, e nos dirigimos a 
Encruzilhada. 
Chegamos que fomos, caminhamos em direcção ao grupo escolar 
Maciel Pinheiro, situado no populoso e saudavel suburbio do feitosa, 
tão decantado pelos seus habitantes. 
Logo de longe, divisamos na vasta extensão do terreno onde é 
construído Grupo, bandos de creanças que alegres e satisfeitas sob 
o brando e tepido calor do sol, á sombra de bellos specimens de 
nossa flora. Se esqueciam por alguns momentos das lides escolares. 
Lestos transpuzemos o portão e atravessamos a arca que separa do 
edificio. 

                                                 
56 Luís Ferreira Maciel Pinheiro nasceu na Paraíba, no dia 11 de dezembro de 1839, filho do 
português Braz Ferreira Maciel Pinheiro e de Margarida Maciel Pinheiro. Passou a morar no Recife e, 
em 1860, ingressou na Faculdade de Direito. Ali, conviveu com Castro Alves, Fagundes Varela, 
Martins Júnior, Tobias Barreto. Do primeiro deles, tornou-se um grande amigo. Durante o curso de 
Direito, ele deu início à sua vida como jornalista. Neste sentido vale registrar um incidente: o jovem 
aspirante a bacharel em Direito - adepto de idéias liberais e republicanas, e radicalmente favorável ao 
abolicionismo escreveu um artigo insuflado contra o Professor Tiago de Loureiro, no dia 28 de 
novembro de 1864, recebeu como pena, por conta disso, três meses de prisão. Maciel Pinheiro 
escreveu também um artigo vibrante sobre a questão do voluntariado na guerra do Paraguai. E ele 
próprio se alistou, como voluntário, e partiu para lutar nessa guerra. Castro Alves homenageia-lhe 
com o poema Peregrino audaz. Durante tal estada, no entanto, Maciel contraiu malária nos campos 
de batalha e a sua saúde ficou muito abalada, retornando, portanto, a Pernambuco. Entretanto, 
continuou participando da vida pública e política do Estado. De volta ao Recife, finalizou o Curso de 
Direito, casou-se com Isabel de Castro, e iníciou a vida profissional como promotor, no Rio Grande do 
Sul. Em decorrência da falta de adaptação às baixas temperaturas do Sul, Maciel Pinheiro voltou para 
o Nordeste. No que diz respeito à sua trajetória profissional pode-se dizer que ele exerceu os 
seguintes cargos: juiz substituto, no Recife; juiz de Direito em Taquaritinga e Timbaúba 
(Pernambuco), juiz de Direito no Ceará e no Pará. Maciel Pinheiro foi eleito para ocupar a cadeira 
número 22 da Academia Pernambucana de Letras. Participou da direção do jornal A Província e com 
José Mariano, criou o jornal O Norte, dando continuidade à luta em prol do abolicionismo. Devido à 
malária adquirida e aos problemas decorrentes dessa enfermidade, Maciel Pinheiro faleceu no dia 9 
de novembro de 1899, faltando apenas seis dias para vivenciar a tão sonhada Proclamação da 
República. (VAINSENCHER, 2013). 



 

Ahi, a entrada, uma pequena nos recebeu e nos conduziu a sala a 
direita, onde funcciona a aula da professora D. Alcina Leal, que 
Ihanamente 
mostrar todo o edificio
Confessamos francamente a nossa admiração do tudo quanto vimos 
e apreciamos. (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p. 14).
 

O relato dizia ainda que o Grupo Escolar Maciel Pin

administração do Governador Dantas Barreto (1911

possuía todos os requisitos exigidos pelos modernos preceitos pedagógicos. 

Contava com salas amplas, fartamente iluminadas de acordo com o regulamento de 

higiene. O mobiliario das salas onde funcionavam as aulas era novo e bom, 

prestando-se convenientemente ao fim a que era destinado, tendo sido importado 

dos Estados Unidos. O Grupo Escolar Maciel Pinheiro era “um estabelecimento 

aonde o alumno a par da instrucção que

que nellas entra em abundancia.” (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p.14). A seguir 

apresentamos uma imagem da fachada da escola com crianças na fre

devido à falta de qualidade da 

de crianças negras presentes na imagem.

 

Figura 8: Grupo Escolar Maciel Pinheiro, localizado no Bairro da Encruzilhada 

 

Ahi, a entrada, uma pequena nos recebeu e nos conduziu a sala a 
direita, onde funcciona a aula da professora D. Alcina Leal, que 
Ihanamente nos recebeu e muito obsequiosa se dignou de nos 
mostrar todo o edificio 
Confessamos francamente a nossa admiração do tudo quanto vimos 
e apreciamos. (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p. 14).

O relato dizia ainda que o Grupo Escolar Maciel Pinheiro fora construí

administração do Governador Dantas Barreto (1911-1915), e que o estabelecimento 

a todos os requisitos exigidos pelos modernos preceitos pedagógicos. 

Contava com salas amplas, fartamente iluminadas de acordo com o regulamento de 

mobiliario das salas onde funcionavam as aulas era novo e bom, 

se convenientemente ao fim a que era destinado, tendo sido importado 

dos Estados Unidos. O Grupo Escolar Maciel Pinheiro era “um estabelecimento 

aonde o alumno a par da instrucção que recebe vivifica seus pulmões com o ar puro 

que nellas entra em abundancia.” (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p.14). A seguir 

apresentamos uma imagem da fachada da escola com crianças na fre

devido à falta de qualidade da fotografia, não temos como identi

de crianças negras presentes na imagem. 

Figura 8: Grupo Escolar Maciel Pinheiro, localizado no Bairro da Encruzilhada 

Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 

 

136 

Ahi, a entrada, uma pequena nos recebeu e nos conduziu a sala a 
direita, onde funcciona a aula da professora D. Alcina Leal, que 

nos recebeu e muito obsequiosa se dignou de nos 

Confessamos francamente a nossa admiração do tudo quanto vimos 
e apreciamos. (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p. 14). 

heiro fora construído na 

, e que o estabelecimento 

a todos os requisitos exigidos pelos modernos preceitos pedagógicos. 

Contava com salas amplas, fartamente iluminadas de acordo com o regulamento de 

mobiliario das salas onde funcionavam as aulas era novo e bom, 

se convenientemente ao fim a que era destinado, tendo sido importado 

dos Estados Unidos. O Grupo Escolar Maciel Pinheiro era “um estabelecimento 

recebe vivifica seus pulmões com o ar puro 

que nellas entra em abundancia.” (GAZETA PEDAGÓGICA, 1914, p.14). A seguir 

apresentamos uma imagem da fachada da escola com crianças na frente, mas 

, não temos como identificar o quantitativo 

Figura 8: Grupo Escolar Maciel Pinheiro, localizado no Bairro da Encruzilhada –Recife. 
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 Localizamos também algumas imagens do ambiente interno do Grupo Maciel 

Pinheiro, a exemplo da imagem a seguir. Trata-se de uma imagem que retrata uma 

sala de aula do jardim da infância daquela instituição, muito semelhante, por sinal, 

ao espaço interno da sala do jardim da infância do Grupo João Barbalho, visto 

anteriormente. 

 

 

Figura: 9 Grupo Escolar Maciel Pinheiro – sala de aula do jardim da infância.  
 

 
Fonte: Pernambuco (1933, s.p.). 

 

Naquele mesmo ano, ou seja, em 1922, pelo Ato nº 325, de 3 de Junho 

daquele ano, foi criado o Grupo Escolar Silva Jardim no Bairro do Poço da Panela, 

com 6 cadeiras. Todavia, sobre ele não encontramos maiores informações, apenas 

que o seu Diretor era o Bel. Joaquim da Rocha Pereira, com um quadro docente 

formado pelas professoras Aurelinda de Gusmão Menna da Costa, Thereza das 

Neves Gomes de Mendonça, Anna Constança da Silva Alves, Helena Gomes de 

Mendonça e Maria de Lourdes Rabello, e tinha como zelador o Sr. José Ferreira da 

Silva. (PERNAMBUCO, 1923). Temos também, abaixo, uma fotografia de sua 

fachada: 
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Figura 10: Grupo Escolar Silva Jardim, localizado no Bairro Poço da Panela. 
 

 
Fonte: Pernambuco (1923, s.p.). 

 

Na capital pernambucana, ainda na década de 1920, foi criado o Grupo Escolar 

Amaury de Medeiros57, fundado em 18 de outubro de 1924, no Bairro de Afogados.  

Este Grupo Escolar, segundo o anuário de ensino do ano de 1924, aglutinou em seu 

prédio uma dupla conquista, isto é, pedagógica e arquitetônica, porque,  

 

                                                 
57 O médico sanitarista Amaury de Medeiros nasceu no Recife, no dia 7 de dezembro de 1893, numa 
casa situada no bairro de Parnamirim, filho do professor Bianor de Medeiros e de Maria Cândida 
Góes Loreto de Medeiros, da família do desembargador Góes Cavalcanti. Foi aluno do Ginásio 
Pernambucano no curso secundário e bacharelou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, 
sendo o orador da sua turma. Em 1917, chefiou os serviços clínicos da Cruz Vermelha Brasileira e foi 
professor de uma cadeira no Curso de Enfermagem da instituição. Um ano depois foi eleito Secretário 
Geral da entidade e nomeado para o cargo de diretor do seu hospital, quando então teve sob sua 
responsabilidade enfrentar uma grande epidemia de gripe que assolou o País. De 1922 a 1926, 
durante o governo de Sérgio Loreto (de quem era genro), foi nomeado para o cargo de diretor do 
Departamento de Saúde e Assistência de Pernambuco (DAS). Sua obra à frente do DSA 
revolucionou a medicina e a higiene no Estado. Reformou o sistema de atendimento médico no 
Recife e no interior; remodelou o Hospital Oswaldo Cruz e o Hospital de Doenças Nervosas e Mentais 
(Hospital da Tamarineira); criou a Inspetoria e o Corpo de Visitadores da Saúde; foi um dos pioneiros 
nas soluções para o problema dos mocambos do Recife, organizando a Fundação Casa Operária, 
que construiu as vilas do Arraial, da Torre e de Afogados. Foi um dos primeiros a tratar sobre o 
exame pré-nupcial e a prevenção das doenças venéreas, criando unidades de atendimento 
venerológico; criou a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, anexa ao Serviço de Saneamento 
Rural; combateu com medidas profiláticas a malária, a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, 
entre outras doenças. Conseguiu, inclusive, que durante os anos de 1924 e 1925 não fosse 
registrado nenhum caso de peste bubônica no Recife. Depois de sua gestão na saúde pública de 
Pernambuco, Amaury de Medeiros foi eleito deputado federal, transferindo-se, definitivamente, para o 
Rio de Janeiro, em princípios de 1927. Como parlamentar, apresentou um projeto criando o Ministério 
de Saúde e Assistência. (GASPAR, 2013, s.p.). 
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Reintegramos esse grandioso estilo tradicionalista no logar que de 
direito lhe cabe na arte de construir entre nós: esse tão simphatico 
estylo colonial luso-brasileiro que tão bem corresponde aos nossos 
hábitos e tão bem se casa com a nossa paisagem e tão bem se 
adapta a um passado que temos de amparar e defender contra a 
crise de cosmopolitanismo dispersivo que nos ameaça. 
(PERNAMBUCO, 1924, p. 119). 

 

Na ocasião da inauguração do referido Grupo Escolar o seu patrono, ou seja, 

aquele que foi homenageado dando o seu nome à esta instituição escolar, proferiu 

um discurso, do qual aqui reproduzimos alguns fragmentos: 

 
Meus senhores: 
Eu sei que a muitos fará mal o meu nome esculpido no frontão deste 
edificio e como tenho sinceramente esgotado quase toda a minha 
modestia vida de medico em tentativas de fazer bem, preferia muito 
sinceramente que de mim ficasse apenas aqui o esforço obstinado 
de todos os dias para que essa obra se realizasse como prova dos 
desvelos que deve ter a administração pelas creanças e como 
demonstração de que os edificios publicos elevados com economia 
devem primar pelo bom gosto antes que pelo luxo. 
[...] 
O meu nome esculpido não importa na solidez do edificio, com elle 
ou sem elle a casa ficará de pé e as creanças poderão continuar a 
receber aqui as primeiras e decisivas sugestões da vida, nas linhas 
de suas cartilhas e as primeiras e decisivas impressões dos homens 
no entrechoque dos primeiros interesses. Mesmo sem o meu nome 
receberão aqui as creanças de nossa terra as primeiras revelações 
da eterna belleza nas linhas ingenuas desta graciosa architetura 
colonial. E este grupo será sempre um atestado de que houve uma 
época em que as creanças de Recife mereceram todos os desvelos. 
(PERNAMBUCO, 1924, p. 120 - 122). 
 

 
 O número 12 do Jornal A Escola, de 17 de abril de 1933, quase dez anos 

depois de sua inauguração, assim descreve a sua organização e o seu 

funcionamento.  

 

Tem um grande jardim contendo 12 canteiros, que são tratados pelos 
alumnos das classes; nesse jardim tem dois lagos onde um casal de 
patinhos e uma galinha dagua banham-se gostosamente. um casal 
de pavões, presente da nossa inspectora escolar, embelesa também 
o nosso parque. (A ESCOLA, 1933, p. 4). 

 

O Grupo Escolar Amaury de Medeiros contava ainda com pátios para jogos, 

exercícios físicos e educação física com barras, trapézios etc. De um lado existia um 

canteiro com “optimos legumes”: alface, couve, nabos, rabanetes, tomates, coentro 
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entre outros. Os alunos do terceiro e quarto anos do primeiro turno eram 

encarregados de cuidar da horta. Todo o pátio era cercado por árvores verdes e 

frondosas. 

Em relação à estrutura física, o grupo dispunha de pisos superior e inferior. No  

superior localizavam-se duas salas que eram destinadas às aulas dos terceiros e 

quartos anos, no primeiro turno. Já no segundo turno funcionava o quinto ano e um 

terceiro ano. “Além da biblioteca dos professores e da infantil, havia dois aparelhos 

sanitários, duas pias e um bebedouro (muito asseado, por sinal!)”. (A ESCOLA, 

1933, p. 4). É possível perceber alguns desses detalhes na imagem da fachada que 

abaixo. 

 
 

Figura 11: Grupo Escolar Amaury de Medeiros. 
 

 
Fonte: Pernambuco (1924, p.128) 

 

No piso inferior localizavam-se três grandes salas destinadas ao primeiro e 

segundo anos. Um aprazível terraço ligava essa parte do grupo a um enorme salão 

para os alunos do jardim da infância. Nesse terraço encontravam-se dois gabinetes 

sanitários para os alunos maiores e outros dois próprios para os pequeninos, de 4 a 

6 anos, além de duas pias e dois bebedouros. Deste salão passava-se para a 

enfermaria e para um gabinete das professoras. Todas as salas eram consideradas 

muito arejadas, com sete janelas cada uma, o que favorecia a entrada de luz e ar. A 

seguir apresentamos uma imagem da fachada do prédio do Grupo Escolar Amaury 



 

de Medeiros com crianças

crianças negras nesta imagem, como é o caso da 

logo abaixo da janela. 

Foto 12: Grupo Escolar Amaury de Medeiros 

 

O jardim de infância 

uma para o terraço e outra p

dava destino em direção aos tanques de areia que serviam para recreio e estudo. O 

grupo dispunha ainda de sala de Arte culinária, Museu escolar, Escotismo

também funcionavam as aulas de modelagem e

uma imagem de uma atividade ao ar livre no espaço externo da escola, realizada 

pelos alunos do jardim da infância do grupo Amaury de Medeiros. Não conseguimos 

identificar a presença de crianças negras na imagem.

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Não podemos deixar de mencionar que
Getulio Vargas como elemento fundamental para o aprefei

de Medeiros com crianças na frente do prédio. É possível perceber a presença de 

imagem, como é o caso da última criança da fila, 

 
 

Foto 12: Grupo Escolar Amaury de Medeiros – Jardim da infância. 

Fonte: Pernambuco (1923, s.p.). 

 

O jardim de infância deste grupo dispunha de dez janelas e duas portas, sendo 

uma para o terraço e outra para a saída dos pequeninos na hora do recreio, que 

dava destino em direção aos tanques de areia que serviam para recreio e estudo. O 

grupo dispunha ainda de sala de Arte culinária, Museu escolar, Escotismo

também funcionavam as aulas de modelagem e marcenaria). A seguir apresentamos 

uma imagem de uma atividade ao ar livre no espaço externo da escola, realizada 

pelos alunos do jardim da infância do grupo Amaury de Medeiros. Não conseguimos 

identificar a presença de crianças negras na imagem. 

         

Não podemos deixar de mencionar que a partir da década de 1930 o escotismo foi utilizado por 
Getulio Vargas como elemento fundamental para o aprefeiçoamento da raça. 
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perceber a presença de 

nça da fila, a que está 

Jardim da infância.  

 

grupo dispunha de dez janelas e duas portas, sendo 

ara a saída dos pequeninos na hora do recreio, que 

dava destino em direção aos tanques de areia que serviam para recreio e estudo. O 

grupo dispunha ainda de sala de Arte culinária, Museu escolar, Escotismo58  (onde 

marcenaria). A seguir apresentamos 

uma imagem de uma atividade ao ar livre no espaço externo da escola, realizada 

pelos alunos do jardim da infância do grupo Amaury de Medeiros. Não conseguimos 

década de 1930 o escotismo foi utilizado por 
 



 

Figura 13: Grupo Escolar Amauri de Medeiros 

 

 

 Em seguida apresentamos uma imagem do mesmo estabelecimento com 

alunos do segundo ano. Trata

estão construindo uma casa de boneca. Na imagem dá para perceber que só havia 

crianças brancas presentes.

 

Figura 14: Alunos do 2º ano do Grupo Escolar Amaury de Medeiros 

 

 

 
Figura 13: Grupo Escolar Amauri de Medeiros – alunos do jardim da infância.

Fonte: Pernambuco, (1933, s.p.). 

Em seguida apresentamos uma imagem do mesmo estabelecimento com 

alunos do segundo ano. Trata-se de uma atividade diferenciada, em que os menin

estão construindo uma casa de boneca. Na imagem dá para perceber que só havia 

crianças brancas presentes. 

Figura 14: Alunos do 2º ano do Grupo Escolar Amaury de Medeiros – construindo a casa da boneca.

Fonte: Pernambuco (1931, s/p). 
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alunos do jardim da infância. 

 

Em seguida apresentamos uma imagem do mesmo estabelecimento com 

se de uma atividade diferenciada, em que os meninos 

estão construindo uma casa de boneca. Na imagem dá para perceber que só havia 

construindo a casa da boneca. 
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Além dos grupos escolares mantidos pelo Estado de Pernambuco, também 

existiam aqueles que foram criados e mantidos pelo município do Recife conforme 

podemos observar nas imagens que se seguem:  

 
Figura 15 Grupo Escolar Municipal Wenceslau Braz, Recife. 

 

  
Fonte: Pernambuco (1923, s.p.). 

 

Figura 16: Grupo Escolar Municipal Manoel Borba, Localizado no Bairro da Boa Vista, Recife. 
 

 
Fonte: Pernambuco (1923, s.p.). 

 



 

 Localizamos algumas imagens do Grupo Manoel Borba em ambientes internos. 

A primeira retrata um grupo 

clube literário da escola, como pode ser observado a seguir.

Figura 17: Grupo Escolar Manoel Borba 

 

 

Após duas décadas

municipais cresceram. N

isoladas quanto de grupos escolares, 

contra cinco grupos pertencentes ao

 Como não localizamos dados suficientes 

municipais no período estudado, não temos como estabelecer comparações entre 

essas escolas submetidas às administrações municipais

A seguir apresentamos alguns prédios de grupos escolares municipais, quais sejam: 

o Matias de Albuquerque e 

estruturas dos prédios percebemos que os estabelecimentos escolares se 

assemelhavam aos prédios dos grupos estaduais
 

 

 

 

Localizamos algumas imagens do Grupo Manoel Borba em ambientes internos. 

A primeira retrata um grupo de alunos na biblioteca e a segunda uma reunião do 

clube literário da escola, como pode ser observado a seguir. 

 
Figura 17: Grupo Escolar Manoel Borba – Biblioteca infantil. 

Fonte: Pernambuco (1933, s.p.). 

décadas de estagnação, na década de 

No ponto de vista quantitativo, tanto com a criação de escolas 

e grupos escolares, chegando em 1924 a possuir seis

pertencentes ao Estado na capital. (PERES, 2006).

Como não localizamos dados suficientes sobre os grupos escolares ou escolas 

municipais no período estudado, não temos como estabelecer comparações entre 

essas escolas submetidas às administrações municipais, com as escolas estaduais. 

alguns prédios de grupos escolares municipais, quais sejam: 

o Matias de Albuquerque e o Maurício de Nassau, respectivamente. Observando as 

estruturas dos prédios percebemos que os estabelecimentos escolares se 

assemelhavam aos prédios dos grupos estaduais. 
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Localizamos algumas imagens do Grupo Manoel Borba em ambientes internos. 

de alunos na biblioteca e a segunda uma reunião do 

Biblioteca infantil.  

 

 1920, as escolas 

quantitativo, tanto com a criação de escolas 

possuir seis grupos, 

capital. (PERES, 2006). 

grupos escolares ou escolas 

municipais no período estudado, não temos como estabelecer comparações entre 

com as escolas estaduais. 

alguns prédios de grupos escolares municipais, quais sejam: 

Maurício de Nassau, respectivamente. Observando as 

estruturas dos prédios percebemos que os estabelecimentos escolares se 
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Figura 18: Grupo Escolar Municipal Mathias de Albuquerque, Recife. 
 

 
Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 
 

Figura 19: Grupo Escolar Municipal Maurício de Nassau, Recife. 
 

 

Fonte: Pernambuco, 1923, s.p. 

 
Em relação aos grupos escolares criados em cidades do interior de 

Pernambuco na década de 1920, não encontramos maiores informações sobre eles 

especialmente sobre as questões relacionadas ao higienismo. Temos informações 

acerca dos atos ou decretos de sua criação, que se encontram listados no Anexo 2 
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deste estudo. Todavia encontramos a imagem e a composição do corpo docente do 

Grupo Escolar Maciel Monteiro, criado pelo Ato nº 342, de 6 de junho, localizado na 

sede do município de Nazareth, com 4 cadeiras. Os professores eram: Maria 

Cavalcanti de Albuquerque Farias, Cecilia Leopoldina dos Santos e Ignez Matutina 

de Almeida; o zelador era João Leite Pereira Rangel e estiveram sob a direção do 

professor Manoel Targino Leopoldino dos Santos. 

 

Figura 20: Grupo Escolar Maciel Monteiro – Município de Nazareth. 
 

 
Fonte: Pernambuco (1923, s.p.). 

 

Concluída a discussão sobre os prédios escolares e as questões arquitetônicas 

que envolveram a problemática da política higienista escolar, passamos agora para 

os sujeitos, ou melhor, os profissionais, para além dos professores que estiveram 

diretamente envolvidos com a implementação de práticas higienistas e, 

consequentemente, com os processos de racialização nas escolas pernambucanas 

especialmente nos grupos escolares. 
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3.1.2. Os sujeitos envolvidos com as práticas de higienização e racialização: os 
professores, os médicos escolares, as visitadoras e os inspetores 
odontológicos  
 

Para que a lei 1140 de 1911 fosse plenamente cumprida foi necessário realizar 

uma Reforma mais abrangente regulamentando e normatizando como deveriam se 

efetivar as novas práticas pedagógicas, especialmente aquelas relacionadas com a 

problemática do higienismo nas escolas pernambucanas. Assim, para além dos 

tradicionais funcionários que se ocupavam em controlar e inspecionar o 

funcionamento das escolas, tais como o inspetor geral, os inspetores escolares e os 

delegados de ensino, foi instituída em 1912 a atividade do médico escolar. As 

atividades e obrigações do médico escolar foram reiteradas na reforma que viria a 

ocorrer em 1926. 

Esse profissional deveria ser um dos “commisarios da Hygiene” cuja tarefa era 

exercer a inspeção médica escolar. Era designado pelo Inspetor e deveria atuar na 

4ª entrância, quer nos estabelecimentos públicos, quer nos particulares. Nas demais 

entrâncias o serviço de inspeção médica seria executado pelos comissários dos 

respectivos distritos. A esses médicos se incumbiu, além do serviço de vacinação e 

revacinação. de tudo mais que se referisse à higiene escolar. (PERNAMBUCO, 

1912b, p.18-19 e PERNAMBUCO, 1926, p.10). Nesse sentido, o médico escolar 

tinha como funções: tratar gratuitamente das principais doenças endêmicas e das 

moléstias dos olhos, ouvidos, nariz e garganta dos alunos pobres das escolas 

públicas e particulares que o solicitassem; examinar periodicamente os professores 

e alunos vinculados aos estabelecimentos de instrução pública; aplicar, nas casa de 

ensino, as medidas profiláticas determinadas pela legislação sanitária; vacinar e 

revacinar professores, alunos e empregados das escolas; verificar se os prédios 

onde particulares pretendiam instalar os colégios ou cursos satisfaziam as condições 

higiênicas; examinar professores e demais funcionários do ensino para a consessão 

de licença, disponibilidade e aposentadoria, os professores e diretores  dos 

estabelecimentos são obrigados a facultar as visistas aos médicos e visitadores 

escolares. Caso algum diretor ou professor se opusessem às determinações acima 

mencionadas poderia incorrer em penas que também se encontravam 
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descriminadas no Regulamento de 1912. (PERNAMBUCO, 1912b, p.18-19,  

PERNAMBUCO, 1926, p.10).59  

Todavia, cabia também aos professores “fazer vacinar, até 30 dias contados da 

data da Matrícula, aos alunos que ainda o não tiverem sido, ou não mostrarem 

indicio de haverem sofrido varíolas.” (PERNAMBUCO, 1912b, p.152, 

PERNAMBUCO, 1926, p. 21). 

Como podemos constatar, o mestre precisava ser parceiro do médico no que 

concernia às inspeções higiênicas, apesar de também ser alvo dos processos de 

higienização presentes nas escolas. A parceria prevista no regulamento entre o 

medico e o professor nos reporta aos discursos de Carneiro Leão e de Ulysses 

Pernambucano, quando afirmavam que a pedagogia e a medicina deveriam 

caminhar juntas para o sucesso de uma educação higiênica. 

Outro cargo criado por Ulysses Pernambucano, em 1923, e implementado pela 

Reforma Carneiro Leão, em 1928, foi o de visitadoras. Elas deveriam prestar 

assistência à inspeção médico-escolar, cuja função seria zelar pela saúde dos 

escolares. Para essa atividade deveriam ser aproveitadas aquelas que já atuavam 

no Departamento de Saúde e Assistência e ficaram incumbidas de: 

 
a) trabalhar nas escolas ou fora dellas sob a orientação e direcção da 
inspecção medica; 
b) visitar as familias dos escolares visando, não só um conhecimento 
mais exacto da hereditariedade dos alumnos e os meios em que 
elles vivem, mas tambem aconselhar e guiar os paes na pratica dos 
bons habitos hygienicos. (PERNAMBUCO, 1928a, p.11). 

 

Era condição indispensável para ser nomeada visitadora o diploma de 

enfermeira, emitido pelo Departamento de Assistência e Saúde do Estado, pelo 

Departamento Nacional de Saúde Pública e, na sua falta, pela Cruz Vermelha 

Brasileira. Entretanto, teriam prioridade para a contratação aquelas que também 

tivessem diploma da Escola Normal.  

A partir de 1928, com a Reforma de Carneiro Leão, foi criado o cargo de 

inspetor odontológico para que cuidassem das crianças regularmente Matrículadas 

                                                 
59 Normatizações semelhantes foram também implantadas no Estado do Paraná, em 1921 pela Lei 
2065, de 21 de março, quando foi criado o serviço de Inspeção Médico-escolar, do mesmo ano. 
(PYKOSZ, 2007, p. 6). 
 



149 

 

nas escolas públicas pernambucanas ou que não pudessem pagar pelo serviço 

dentário. 

Durante cada visita de inspeção, o inspetor odontológico deveria aproveitar 

todas as oportunidades que encontrasse, para chamar a atenção dos professores e 

das crianças sobre a importância da higiene dos dentes e orientá-los sobre os 

melhores meios de realizá-la. O referido inspetor deixaria em cada escola que 

visitasse, num livro posto à sua disposição, registrado o número de alunos 

examinados, as condições gerais da higiene da boca de cada criança, o número de 

alunos já tratados, importância dos tratamentos feitos aos conselhos que foram 

dados a cada professor com quem conversou. Anualmente, até o dia 15 de 

dezembro, o inspetor deveria apresentar à Inspeção Médica, um relatório completo a 

respeito da assistência dentária escolar realizada. O serviço odontológico em todo o 

estado ficou sob a fiscalização deste inspetor, que poderia inspecionar 

espontaneamente, ou por designação do Secretário da Justiça e Negócios 

Interiores, ou do Diretor Técnico de Educação, qualquer Gabinete, mesmo os de 

particulares que servissem aos escolares. (PERNAMBUCO, 1928a, p.12-13). 

Como já foi dito no capítulo anterior, a reforma de Carneiro Leão foi 

interrompida na década de 1930. Entretanto, foi retomada por Anibal Bruno, em 

1930, quando assumiu a Diretoria Técnica da Educação, fazendo as revisões que 

eram necessárias na Reforma Carneiro Leão. 

Sellaro (2002, p. 2) nos apresenta o contexto das mudanças em que Anibal 

Bruno assumiu a direção do setor educacinal pernambucano. Segundo a autora, o 

movimento armado de 1930, precedido da Aliança Liberal, abriu possibilidades de 

concretização de anseios e aspirações latentes e/ou que foram parcialmente 

realizados, no sentido de atender as demandas oriundas das camadas médias e o 

proletariado urbano. A renovação política enxertara na estrutura administrativa 

estatal frações de mudanças que até então estiveram excluídas, fazendo com que 

as questões sociais, agravadas pelo rápido crescimento demográfico, passassem a 

ser consideradas. Vale ressaltarmos que no início da década de 1930 a população 

do Recife já havia alcançado a cifra de 445.303 habitantes. 

Ainda segundo a autora, a nova forma de exercício do poder trouxera 

consequências para as diferentes políticas, incluindo as relações entre Igreja, 

Estado e Educação. Os católicos e os educadores escolanovistas mobilizavam-se 
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com suas respectivas propostas, no sentido de realizar a reconstrução social pelo 

viés educacional. Nesse contexto, a criação do Ministério da Educação, a publicação 

do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e a Constituição de 1934  ensejariam 

discussões e medidas relevantes no campo educacional. Nesse momento, na cidade 

do Recife, em meio a um clima de renovação cultural e artístico, Aníbal Bruno se 

empenhou “na sensibilização do meio social para melhor assimilar e aceitar as 

reformas educacionais em processo, valendo-se, para tal, de artigos publicados em 

jornais e no Boletim de Educação.” (SELLARO, 2002, p. 3). 

A administração de Anibal Bruno, que durou de 1930 e 1937, foi marcada por 

iniciativas que visaram colocar a educação pernambucana “nos moldes modernos”, 

como já havia tentado Ulysses Pernambucano e Carneiro Leao em suas reformas. 

Mas foi Anibal quem deu uma nova roupagem ao cenário educacional 

pernambucano durante sua gestão. Entre as realizações desse intelectual 

destacamos: a criação da Escola Experimental, em 1931, no Grupo Escolar Maciel 

Pinheiro, dirigida pela professora Lourdes Temporal. A ideia era implementar novos 

métodos de ensino, o que de certa forma significou uma continuidade da proposta 

da Escola de Aplicação, que fora iniciada em 1923, por Ulysses Pernambucano. 

Em relação à formação do professorado, a escola de aperfeiçoamento foi o 

lugar pensado para promover a modernização dos professores. Anibal foi buscar 

inspiração em “Bello Horisonte que no periodo já havia criado a sua Escola de 

Aperfeiçoamento e era na época a mais bella das suas organizações pedagogicas.” 

(BRUNO, 1936, p.16). Nesse contexto, Aníbal Bruno mencionava as ações de 

Helena Antipoff à frente da instituição mineira na qual se espelhou para criar a 

nossa. 

 

Sob a direcção de Mme. Antipoff, ella constitue um centro de 
elaboração pedagogica, uma officina de pesquizas de psychologia 
e sociologia educacionaes, que estão erigindo deante do educador, 
em lineamentos scientificos, a figura anthropo-psychologica da 
creança brasileira. A ella vão ter elementos seleccionados do 
professorado praticante, que a curiosidade intellectual conduz á 
aspiração de mais elevada cultura. Della sahirão os technicos dos 
cargos superiores, os directores de grupos, os inspectores 
escolares; no seu curso se enquadram as sciencias biologicas 
applicadas á educação, a psychologia educacional, a sociologia 
educacional, a methodologia geral e especial, as artes plasticas 
applicadas á educação, a Hygiene escolar, a educação Physica. 
(BRUNO, 1936, p.16-17, Itálicos adicionados). 
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Pelo que vimos, Aníbal Bruno assim como Carneiro Leão e Ulysses 

Pernambucano, acreditavam no poder da psicologia e da sociologia para compor a 

figura anthropo-psychologica da creança brasileira, por meio de pesquisas. Aníbal se 

espelhou em Helena Antipoff, que realizou testes de QI nas crianças das escolas 

mineiras, com o intuito de formar turmas homogêneas intelectualmente. Portanto, ele 

também acreditava que a psicologia era uma das armas dos médicos,  identificando 

quem eram os mais inteligentes no interior das escolas. Veremos no capítulo 5 que 

durante a gestão de Aníbal Bruno muitos testes antropométricos e  exames 

fisiológicos foram realizados entre os alunos dos grupos escolares com vistas a 

estabelecer o biotipo do escolar pernambucano, compondo, assim, os processos de 

racialização da população escolar, à medida em que os resultados eram 

quantificados separando brancos e negros. 

Sobre Aníbal Bruno à frente da educação pernambucana podemos ainda 

destacar a criação dos seminários pedagógicos e a biblioteca central dos 

professores, que significaram tentativas de fortalecer a formação do professorado. 

Os Seminários Pedagógicos eram círculos de estudos semanais, sobre temas novos 

que aconteciam nos salões da Escola Normal, com a presença de inspetores 

escolares, diretores de grupos e professores da capital, para debates e aulas 

práticas, com novas metodologias. A Biblioteca Central dos Professores possuía 

seções referentes à Pedagogia, Filosofia, Psicologia e Sociologia, cujas obras 

poderiam ser emprestadas aos professores que desejassem para aprofundamento 

de estudos. 

Entre as iniciativas relacionadas aos métodos de ensino, Anibal acreditava que 

o processo de ensino era gradativo, de acordo com a capacidade dos mestres e as 

condições materiais das escolas. Por isso, era na escola Escola Experimental que 

as experiências pedagógicas  deveriam acontecer. Todo o material didático 

desenvolvido pelos professores era reunido no Museu Pedagógico Central, podendo 

ser retirado para duplicação. Além do museu didático havia o museu da criança e 

um curso de preparação para a administração de museus escolares.  

Vale ressaltarmos, sobretudo, a preocupação com o serviço médico durante a 

sua administração, no que dizia respeito à educação física e à higiene, aspecto esse 

que retomaremos mais detalhadamente no quinto capítulo. Todavia nos cabem 

desde já as ideias que povoavam o pensamento de Anibal Bruno. Segundo ele,  
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Não se pode comprehender serviço de educação physica sem 
organização medica especialisada, que fixe a situação biometrica e 
clinica da criança e dê a medida do exercicio que lhe convem. Fóra 
dahi, a pratica dos exercicios physicos pode constituir serio perigo 
para a saúde e mesmo para a vida do educando. Os exercicios 
physicos devem ser feitos sempre á vista da ficha medica e 
anthropometrica do escolar. (BRUNO, 1936, p. 15, Italicos 
adicionados). 
 

Assim ficou explícita a necessidade do uso da ficha antropométrica eugênica 

no cotidiano escolar, uma vez que os três intelectuais aqui em estudo mencionavam 

a sua importância. Consideramos, portanto, que a referida ficha significou um 

primeiro passo técnico para dar cientificidade ao processo de racialização da 

população escolar, como já foi mencionado anteriormente. 

A esse serviço de inspeção física deveria juntar-se o serviço médico escolar, 

que era subordinado ao Departamento de Saúde, ficando ambos dependentes da 

Diretoria de Educação para melhor coordenação dos trabalhos. Para Aníbal Bruno, 

“uma das vantagens que forçosamente resultarão da unificação desses serviços é 

assegurar á secção medico-escolar a possibilidade de desenvolver integralmente o 

seu vasto programma, que deve abranger, de accordo com o plano Rapeer60.” 

(BRUNO, 1936, p. 16). A seguir apresentamos o programa que compunha o Plano 

Rapeer: 

 

a) – A hygiene da escola: Localisação, Construcção e disposição 
interior, Ventilação, Illuminação, Temperatura, Fontes de agua 
potável, Asseio, Banhos-duchas, Installações sanitárias, Mobiliario, 
Decoração, Salas de classe, de merenda, etc. Instalação de campos 
de jogos, Classes ao ar livre, Vestiarios; 
b)  – Inspecção medica dos escolares: Exame individual dos 
educandos, Recenseamento sanitário, Cooperação com os centros 
de saúde e instituições privadas, Nutrição  dos escolares, Estudo das 
causas e da preservação das doenças, Fichas sanitárias, Formação 
das enfermeiras escolares; 
c) – Educação physica: Educação  physica, gymnastica, jogos, 
sports, natação, Gymnastica medica, Attitudes e exercicios de 
correcção das attitudes viciosas, Recreios, Excursões, Formação 
medica dos professores de educ. physica. 
d) – Ensino da Hygiene: formação hygienica dos professores, 
Formação de habitos hygienicos nos educandos, Educação 
hygienica dos Paes, Roupa, alimento e somno das crianças, Hygiene 

                                                 
60 Vale ressaltar que não localizamos maiores detalhes sobre o referido plano. 
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da familia no ensino da economia domestica, Hygiene profissional no 
ensino profissional, Primeiros socorros; 
e) - Hygiene da educação: Fadiga, estafa, trabalho insufuciente, 
Hygiene do livro, Hygiene dos programmas escolares, Hygiene das 
licções, Hygiene dos recreios, Hygiene do professor, Aspectos 
motores do ensino, A hygiene e a alegria na escola, Preservação das 
anomalias physicas, Férias, Effeitos hygienicos dos diversos 
methodos de ensino. (BRUNO, 1936, p.16, negrito adicionados). 
 

Como podemos observar, este Plano continha os elementos necessários à 

realização dos processos de racialização, sobretudo no item Inspeção médica dos 

escolares. Nesse contexto, a preparação das enfermeiras para fazer uso da ficha 

sanitária era uma iniciativa fundamental para racializar os alunos, ou seja, enquadrá-

los dentro de um modelo de raça. Essa profissional de saúde agiu juntamente com o 

médico escolar, realizando exames físicos, como o eletrocardiograma, testes de 

inteligência e medidas antropométricas tais como: o índice ponderal, o índice de 

robustez, a capacidade vital e perímetro torácico entre outras variáveis.  

Não podemos esquecer que o Plano em questão incluía a formação higiênica 

dos professores e também da família. Esse foi um dos aspectos da estratégia 

formulada pela ordem médica em que o objetivo era limpar a população das 

manchas epidêmicas do século passado, como a varíola, o cólera e a febre amarela, 

dando continuidade à política higienista presente nas escolas pernambucanas do 

período estudado, como já foi mencionado no capítulo 2 deste trabalho. Nesse 

contexto, a relação entre a família e a escola modificou-se. Como forma de 

aproximá-las, fora criado em 1931 o Círculo de Pais e Mestres, visando ainda, 

“propagar entre aqueles, os métodos e as vantagens da escola moderna” , o que foi 

reforçado com a ação das visitadoras escolares – um serviço criado durante a 

Reforma de 1923, por Ulysses Pernambucano, quando à frente do ensino normal do 

estado. 

Segundo Sellaro (2002, p. 4), os programas da Reforma Carneiro Leão, 

aprovados em 1929, foram adotados por Aníbal Bruno mas sofreram adaptações. 

Embora já precedidos de objetivos gerais e dos meios aconselháveis para obtê-los, 

tais programas careciam de um maior detalhamento, o que foi conseguido numa 

fase de experimentação nas escolas. A avaliação da aprendizagem escolar sofreu 

grandes alterações, em busca de mais rigor e uniformidade, levando em conta o 

desempenho do aluno durante o processo, considerando-se a sua capacidade de 

trabalho, a orientação e o espírito de iniciativa que apresentava e a soma dos 
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conhecimentos adquiridos no período letivo. Um novo sentido foi dado ao trabalho 

do inspetor escolar, já na linha do atual supervisor ou coordenador pedagógico – 

“capaz de atuar como um orientador técnico e não mais como um simples fiscal e 

vigilante do comparecimento e das faltas dos professores.” (SELLARO, 2002, p. 4). 

Vimos, portanto, que naquele decorrer de tempo, as reformas idealizadas por 

Ulysses Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno no estado de Pernambuco 

objetivavam resolver o problema racial brasileiro, propondo, entre outras coisas, a 

formação de turmas homogêneas, que seriam estabelecidas a partir dos processos 

de racialização da população escolar que frequentava a escola primária no período 

estudado. Para tanto, a psicologia e a sociologia foram aliadas dos profissionais 

envolvidos com a educação, como foi o caso dos médicos escolares, das 

enfermeiras visitadoras e dos próprios professores. 

Trabalharemos no próximo capítulo a formação estabelecida para os alunos 

das escolas primárias, como é o caso dos grupos escolares, a partir de elementos 

da cultura escolar, para apreender como a racialização da população escolar era 

produzida nas normatizações que regiam o cotidiano escolar. 
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CAPÍTULO 4 
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RACIALIZAÇÃO DOS PRECEITOS ESCOLARES:  

a formação do cidadão saudável, regenerado e civilizado  

 

Iniciamos este capítulo apresentando logo a seguir a capa do primeiro número 

do periódico intitulado Revista da Raça61, que começou a circular em 1927. A  

imagem expressa uma das representações que a elite intelectual brasileira queria 

imprimir nos seus cidadãos, ou seja, a partir da “fábula das três raças”, sobre a qual 

a historiografia tradicional do Brasil foi construída. 

Sobre esse aspecto Schwarcz (1995) afirma que a "fábula das três raças" 

reconta a história do Brasil a partir do papel formador dos negros, índios e brancos. 

A ideia não foi tanto indagar sobre a "falta de identidade" mas, sobretudo, de 

desconstruir a fábula para transformá-la em mito da democracia racial. Esse aspecto 

nos parece relevante para pensarmos como a chamada “cultura nacional” sempre se 

constituiu por meio de um processo de tradução, seleção, cópia, alteração e 

atualizações interpretativas. Entretanto, mais instigante ainda é indagar sobre a 

recorrência da explicação que insistia em ressaltar o caráter miscigenado de nossa 

sociedade. Em Pernambuco, também, muitos intelectuais se apropriaram dessa 

fábula para contar sua história, como veremos no decorrer desse capítulo. 

Observemos, pois a imagem que se segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61Trata-se de uma revista literária com o subtítulo “regionalismo, nacionalismo, reintegração – 
atualidades sociais, que dizia pregar a cultura do pensamento brasileiro, cujo primeiro número foi 
publicado no dia 17 de Setembro de 1927, no Recife. Era uma publicação quinzenal com textos de 
vários intelectuais e médicos como Oliveira Viana, a quem fizemos menções no capítulo 1 deste 
trabalho. Outro intelectual de renome e que também contribuiu com a referida Revista, como cronista 
de arte, foi Waldemar de Oliveira, médico formado pela escola baiana e advogado pela escola do 
Recife. Foi professor de higiene, história natural, pedometria e biologia em diversos estabelecimentos 
de ensino superior e secundário do Recife oficiais e particulares. O periódico contava como ilustrador 
Manoel Bandeira, consagrado escritor da literatura brasileira. 
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Figura 21: Uma possível representação acerca da “Fábula das três raças62”. 
 

 
Fonte: Revista da Raça (1927 s.p.). 

 

Nela percebemos que o branco ocupa um lugar privilegiado na imagem, ou 

melhor, acima das representações relacionadas ao índio e ao negro, além de 

apresentar o corpo mais atlético, remetendo, portanto, ao padrão greco-romano de 

                                                 
62 Ressaltamos que o título desta a ilustração foi elabordo por nós, assim, como as ilustrações  do 
livro  a Juventude no Estado Novo.  Para as demais  figuras, os títulos  constam nas fontes. 
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beleza. A imagem do índio encontra-se um pouco acima em relação à representação 

do negro, ou seja, podemos ler como se o negro estivesse no último degrau da 

hierarquia social. Além do mais, nos parece submisso, com os olhos fechados, 

cabeça meio inclinada como se estivesse fazendo reverência ou obedecendo a 

alguém. Sobre as suas costas também estão as representações de alguns produtos 

oriundos do extrativismo vegetal (frutas: abacaxi, banana, laranja, etc.) que em geral 

não gerava riqueza econômica para o mercado exportador, enquanto que sobre os 

ombros da representação do branco podemos observar os produtos que geravam a 

“riqueza” do Brasil, fazendo menção à forma de feixe63, ou ainda em forma de 

ramalhete (conjunto de objetos seletos e de especial valor), tais como: o algodão, a 

cana de açúcar e o café. Também podemos observar que sobre os ombros do índio 

não se encontra nenhum tipo de produto, sugerindo, assim, a sua não participação 

da vida econômica no país. Tal representação também pode sugerir que eram 

preguiçosos e indolentes. Portanto, a imagem representando o branco ocupa um 

lugar de superioridade em vários sentidos, ou seja, não somente do ponto de vista 

etnicorracial, mas também relacionando-o aos aspectos da vida produtiva, 

economicamente falando. 

Assim, a imagem nos serviu de inspiração para discutirmos neste capítulo 

algumas indicações etnicorraciais, ou melhor, da influência que as normatizações 

educacionais e escolares sofreram a partir de toda uma discussão racializada que se 

processou na sociedade brasileira e, particularmente, pernambucana. Para tanto, 

partimos do pressuposto de que tais normatizações certamente, em pelo menos 

algum momento, se efetivaram na rotina escolar. O procedimento foi o da 

identificação de conteúdos escolares ou de materiais de ensino que se constituíram 

parte da cultura escolar. Analisamos os conteúdos escolares das matérias que 

deveriam ser ofertadas nas escolas públicas, e especialmente nos grupos escolares, 

                                                 
63 O feixe é formado por varas amarradas em volta de um machado e deu origem ao termo fascismo é 
derivado da palavra latina fasces. Foi um símbolo do poder conferido aos magistrados na República 
Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Eram carregados por lictores e poderiam 
ser usados para castigo corporal e pena capital a seu próprio comando. Mussolini adotou esse 
símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a chamar-se fascistas. O simbolismo dos 
fasces sugeria "a força pela união": uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil 
de quebrar. Informações acessadas na internet em 05 de julho de 2014. 
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entre os anos de 191764 a 1945. Em seguida analisamos também alguns planos de 

aulas e livros que circularam nas escolas nas décadas de 1920 e 1930. 

 

4.1- Os alunos: futuros cidadãos saudáveis, regenerados e civilizados 

 

Os alunos eram os principais alvos das medidas tomadas para garantir o 

revigoramento da raça e o progresso do pais. No caso do período aqui em estudo 

verificamos alguns procedimentos que foram adotados no sentido de eles  

alcançarem vigor físico, intelectual e moral para se tornarem num futuro  próximo 

cidadãos saudáveis, regenerados e civilizados. Tais procedimentos foram 

permeados por processos de racialização que terminavam por interferir no cotidiano 

escolar. 

Como vimos nos capítulos anteriores às representações produzidas pelos 

responsáveis pela organização da educação formal, como foi o caso dos 

intelectuais, dos professores e especialmente dos médicos, que elaboraram estudos 

e propostas destinadas a serem implementadas nas escolas que a priori deveriam 

ser higiênicas e, ao mesmo tempo, deveriam servir de espaço para revigorar a raça 

e garantir o progresso da nação.  

Localizamos alguns planos de aulas para as escolas primárias, datados de 

1929, que expressam a metodologia e as orientações que deveriam ser adotadas 

nas escolas no período em questão. Para tanto, destacamos aqui as seguintes 

passagens:  

 

(...) Ora, para conhecer a vocação dos alumnos, é necessário 
individualizar a educação até onde for compativel com o ensino 
collectivo. O melhor professor é o que conhece os seus alumnos. 
Para isso: 
(...) 
b)Fazer classes separadas para alumnos normaes, subnormaes 
(mentalmente debeis, atrazados, repetentes, faltadores) e super-
normaes (muito inteligentes). 

                                                 
64A periodização deste trabalho tem como marco inicial o ano de 1911, entretanto, somente 
encontramos os programas com os quais trabalhamos neste capítulo, a partir de 1917. Atribuímos 
essa lacuna ao precário estado de conservação em que se encontram os acervos pernambucanos 
por nós consultados o que levou, muito possivelmente, ao desaparecimento e/ou destruição de 
programas referentes aos anos anteriores. 
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c) dividir as classes elementares em secção A, B, C, D, de modo 
que, as aptidões dos alumnos apresentem poucas divergencias em 
cada secção. 
d)conhecer a physionomia interior de cada alumno, seu modo de ser 
caracteristico; estudar os typos mentaes: visuaes, auditivos, motores, 
imaginativos, repetidores, reflexivos, logicos, estheticos, egoistas, 
altruistas, euphoricos, bonachães, depressivos, voluntariosos, 
abulicos (...). (PERNAMBUCO, 1929, p. 5). 
 

A separação dos alunos em normais, subnormais e supernormais, 

regulamentada pelo estado pernambucano nos indica a consonância dos ideais e 

preceitos higienistas que foram tão amplamente estudados e difundidos pelos 

intelectuais Ulisses Pernambucano, Carneiro Leão e Anibal Bruno, conforme 

discutimos anteriormente.  Entretanto, consideramos necessário esmiuçar como tais 

preceitos estavam envoltos com as discussões racializadas que se processaram 

naquele momento histórico. Para tanto, iniciemos pela formação higiênica. 

 

4.1.1- A formação higiênica 

 

 A formação higiênica era a base para iniciar os processos de racialização dos 

alunos no ambiente escolar. Para tanto, iniciava-se fazendo uso da ficha que 

consideramos eugênica elaborada por Carneiro Leão por ocasião da sua reforma em 

1928, como já foi mencionado anteriormente. Na ficha constavam dados fisiológicos 

como altura, diâmetro torácico, tronco, membros e continha o gráfico das 

deformações e uma foto, como pode ser observado em anexo. Se tomarmos os 

estudos de Ulysses Pernambucano, por exemplo, vemos que em suas pesquisas os 

negros eram mais propensos a desenvolverem psicopatias e outras doenças 

mentais. 

Inicialmente a formação higiênica acontecia nas aulas de “lições de coisas”. 

Estas aulas deveriam ser dadas sob a forma de noções e palestras que seriam 

sugeridas a partir das observações do professor/a, no ambiente da sala de aula ou 

em qualquer outra ocasião. Pretendia-se que, o que fora discutido no espaço escolar 

servisse também ao ambiente doméstico, ou seja, as aprendizagens fossem 

retransmitidas aos pais e aos irmãos, e quiçá aos vizinhos. Entre os conteúdos de 

higiene para o ano de 1928 destacamos: 

 

Asseio: mãos, corpo, livros, objetos etc (1ª classe) 
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o homem. conhecimento das partes do corpo humano (...) higiene do 
vestuário (2ª classe) 
higiene  pessoal: o asseio, a alimentação, o sonno, cuidados 
preventivos segundo a idade, o clima, as estações 
higiene geral: preocupação para evitar moléstias contagiosas. A 
varíola e a ação preventiva da vacina. A tuberculose. As verminoses 
(3ª classe) 
higiene  pessoal: o asseio, a alimentação, o sonno, o banho, as 
cômodas azotadas, as bebidas estimulantes e as alcoólicas. O 
trabalho e o repouso. Fadiga physica e fadiga mental 
higiene geral: prophylaxia das moléstias contagiosas em 
conveniência das aggiomerações humanas. As habitações 
insalubres. Serviços sanitários água e exgottos (4ª classe). 
(PERNAMBUCO, 1928c, p. 18- 21). 
 

Nesse contexto estávamos diante da ordem médica e da norma familiar. A 

ordem médica tinha como objetivo limpar a população das manchas epidêmicas do 

século passado, como a varíola, o cólera e a febre amarela; a norma era obedecer à 

política higienista presente nas escolas pernambucanas do período estudado, 

aproximando a família da escola, na medida em que os alunos transmitissem os 

conhecimentos adquiridos na escola para seus familiares, como já foi mencionado 

no capítulo 2 deste estudo. 

A partir de 1934 essa matéria ficou atrelada à Iniciação ao estudo da natureza 

e educação higiênica, que trazia os seguintes objetivos do ensino: propiciar à 

criança dois fins imédiatos: um, educativo ou pedagógico; outro, prático ou utilitário; 

ambos os fins colimados deveriam ser objeto de acurada atenção do mestre. Este 

deveria, especialmente, na escola primária, realçar o fim pedagógico; formar e 

desenvolver na criança o hábito de observar, de experimentar e de expressar tudo 

que constitui motivo de suas observações.  

Incluía-se na Iniciação ao estudo da natureza e educação higiênica o ensino 

das Ciências Físico-Naturais, que deveria educar as atividades mentais da criança 

enriquecendo seu espírito com fatos relacionados ao meio em que vivessem. A 

ampliação do vocabulário dos educandos facilitaria o seu desenvolvimento cultural, 

permitindo ainda a criação de hábitos científicos. Assim, acreditava-se que o ensino 

das Ciências da Natureza contribuía para o desenvolvimento do sentimento 

patriótico da criança e que oferecia vários temas associados às demais disciplinas 

do currículo primário. 

O ensino de higiene deveria ser ministrado insistentemente afim de que se 

radicassem na criança hábitos sadios. “O professor deveria ter sempre presente ao 
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seu espírito que os bons hábitos não se ensinam dizendo e sim praticando.” 

(PERNAMBUCO, 1934, p. 255). Assim, pois, deveria ser ele o primeiro a zelar pelos 

preceitos higiênicos, afins de que as crianças, imitando-o, adquirissem também 

hábitos sadios.  

As visitas ao Departamento de Saúde Pública, aos Centros de Saúde, à liga 

contra a Mortalidade Infantil, ao Instituto de Proteção à Infância, entre outros, seriam 

meios de tornar mais eficiente o ensino de higiene. Entre outros conteúdos dessa 

matéria para o ano de 1934 aqui destacamos os seguintes: 

 

A água para asseio do nosso corpo - 1º ano.  
Analise sumaria do corpo humano (...) - 2º ano. 
Habitações higiênicas. Ar confinado e ar renovado.  
Aparelho digestivo do homem. A boca e os dentes. Mastigação e 
deglutição.  
Noções de higiene alimentar. 
Estudo sumario dos vermes. Vermes parasitos do homem - 3º ano. 
Estudo sumario do aparelho nervoso. Os sentidos. O uso do fumo e 
do álcool. Luta contra o alcoolismo.   
Higiene alimentar. Composição e valor nutritivo dos principais 
alimentos. Calorias. Regime alimentar. Vitaminas - 4º ano. 
Doenças da primeira infância e suas causas. Os centros de saúde. A 
liga contra a mortalidade infantil. O instituto de proteção á infância. 
Luta contra as doenças infeto contagiosas. A vacinação antivariólica. 
Os dispensários. O vigor físico e mental como fator do progresso da 
raça. 
Solidariedade e fraternidade. Socorro médico de urgência. Cuidados 
comuns a todos os doentes, pronto socorro. Pelotão de saúde. 
Revisão da matéria exigida no programa de admissão aos ginásios e 
escolas normais - 5º ano. (PERNAMBUCO, 1934, p. 256 – 259, 
itálicos adicionados). 
 

Analisando os conteúdos acima mencionados percebemos que toda a 

preocupação com a saúde das crianças ia aumentando gradativamente ao longo dos 

anos de ensino até chegar aos conteúdos que propiciariam a criação de centros de 

saúde e pelotões da saúde com o objetivo explicito de aumentar “o vigor físico e 

mental como fator do progresso da raça”, conforme acima indicado. 

Para meninas estava previsto Puericultura65 post-natal, que compreendia os 

seguintes conteúdos:  

 

                                                 
65Ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis de favorecer o 
desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a puberdade; 
conjunto de noções e técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional, psicológico etc., 
das crianças pequenas, da gestação até quatro ou cinco anos de idade. (HOUAISS, 2009, s/p.). 
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O banho diário do bebê. A bacia. A temperatura da água e meio 
higiênico de verifica-la. Duração do banho. Modo de levar o bebê ao 
banho. Lava-lo, enxuga-lo. Perigo do uso de palitos e grampos para 
asseio do nariz e dos ouvidos. Asseio das pessoas que tomam conta 
de bebê. Vestuário do bebê. Maneira de usar as fraldas e os alfinetes 
de gancho. O enxoval do bebê. O sono do bebê. Atitude sadia. O 
leito. Mal do embalo e da cantilena. Modo de tomar, carregar e deitar 
o bebê. O quarto; iluminação e ventilação; ruídos e cheiros. Higiene 
do quarto. Superioridade da alimentação natural. O leito materno. 
Técnica da alimentação artificial. Introdução de novos alimentos. 
Higiene dos dentes de leite. (PERNAMBUCO, 1934, p. 260). 
 

Assim, era possível perceber nos conteúdos ofertados no ano de 1934 os três 

tipos de eugenia que Stepan (2005) identificou em seu estudo, quais sejam: 

 

Eugenia Preventiva: que propalava a erradicação dos venenos raciais 
e das doenças venéreas. Nesta categoria se insere a puericultura 
pré-natal. 
Eugenia Positiva: que incentivava a reprodução dos adequados 
Eugenia Negativa: que controlava a reprodução dos inadequados. 
(STEPAN, 2005, p. 94). 
 

Vale ressaltar que, para o ano de 1937 os programas são exatamente iguais 

aos de 1934, isto é, não houve alteração nenhuma. (PERNAMBUCO, 1937). Até 

então os conteúdos escolares eram frutos das reformas escolanovistas em 

Pernambuco. Aqui já é possível localizar elementos afins ao ideário da Escola Nova 

a partir dos discursos de Manoel Borba (1915-1919)66 e nas obras de Carneiro Leão. 

Segundo Britto (2005, p. 94) o movimento da Escola Nova em Pernambuco iníciou-

se com a Reforma Ulysses Pernambucano, em 1923, mas somente foi consolidado 

com a Reforma Carneiro Leão. Nesse período foi muito incentivada a aplicação de 

métodos ativos. Nesse sentido, para a sua maior divulgação foram publicados dois 

livros do professor José Ribeiro Escobar, que foi Diretor Técnico de Educação, 

trazido por Carneiro Leão durante a sua gestão na Diretoria da Instrução Pública do 

Estado de Pernambuco. As obras escritas pelo referido inlectual foram: O Ensino da 

Didática em 1929 e Educação Nova, publicado em 1930.  

A sua segunda obra aqui em questão foi escrita para explicar os fundamentos 

da Escola Nova aos professores pernambucanos. Nela o autor faz recomendações 

para que o processo educativo fosse orientado no sentido de que “A lição deveria 

ser resposta; a atividade deveria ser motivada; a individualização do ensino deveria 

                                                 
66Para tanto é interessante consultar os estudos realizados por Araujo (2002), Britto (2005) e Sellaro 
(2009). 
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ser adequada a cada individuo.” (ESCOBAR, 1930, p. 6). Segundo Escobar as 

matérias de higiene e puericultura deveriam ser ministradas: 

 

A hygiene: fazendo experiências, fabricando desinfectantes, 
construindo fossas sépticas, matando insetos nocivos, desentupindo 
charcos, desinfectando, lavando; fazendo tudo o que manda o 
pelotão de saúde, escrevendo o diário de saúde, desenhando 
cartazes, agindo na Cruz Vermelha Infantil.  
A puericultura: lavando creanças ou bonecas, vestindo-as, pesando-
as tratando-as; esterilizando o leite, aseptisando as mamadeiras, 
costurando enxoval, organizando o museu puericola, fazendo 
diagrammas, horários e tabellas, desenhando cartazes. (ESCOBAR, 
1930, p.14-15). (Itálicos adicionados). 
 

 O pensamento de Escobar também pode ser considerado eugênico, linha 

mais preventiva, conforme classificação elaborada por Stepan (2005).  A imagem 

a seguir expressa essa concepção de higiene. Nela podemos observar crianças e 

alguns adultos na enfermaria do Grupo Escolar Amaury de Medeiros. São três 

bandeirantes escolares crianças e um adulto, que parece ser o líder do grupo. 

Próximo à cama, uma enfermeira que observa uma criança deitada com mais duas 

no entorno. 

 

Figura 22: Enfermaria do Grupo Escolar Amaury de Medeiros, recebendo   
a visitação dos bandeirantes escolares. 

 

 
Fonte: Pernambuco. (1931b) 
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 A partir de 1938 a programação para a Iniciação ao estudo da natureza e a 

educação higiênica se modificou quanto aos seus objetivos. Essa matéria deveria 

“levar a criança à aquisição de hábitos hygienicos, dando-lhe, juntamente com os 

meios de defesa de certos males, os recursos para o seu fortalecimento orgânico.” 

(PERNAMBUCO, 1938, p. 15). Entretanto, nela também estavam contemplados o 

estudo de geografia física, higiene e ciências físico-químicas e naturais. 

Os objetivos relativos ao estudo de higiene deveriam consistir em conselhos e 

preceitos práticos de ordem negativa e positiva, ora levando as crianças a 

compreenderem o perfil da condenação de certos hábitos perniciosos e, ao mesmo 

tempo, ressaltar os bons hábitos. Os conteúdos para o ano de 1938 eram os 

seguintes: 

 

(...) o homem: corpo e alma. Analise sumaria do corpo humano. 
Noção de grandeza da alma humana - 1º ano. 
Alimentação no primeiro dia leite materno - 2º ano. 
Habitações higienicas, quarto de dormir, saneamento (...) higiene da 
vista - 3º ano. 
(...) a noção de higiene mental e a necessidade de exerccicios 
physicos (...) o fumo e suas consequencias. O alcoolismo e seus 
efeitos maleficos para o individuo, a familia e a sociedade - 4º ano. 
(PERNAMBUCO, 1938, p. 15-18). (Grifos no original) 
 

Entre os conteúdos acima elencados chamou-nos a atenção o item: “o homem: 

corpo e alma. Noção de grandeza da alma humana”, que deveria ser ministrado no 

1º ano do ensino primário. Tal conteúdo nos sugeriu o seguinte questionamento: 

Como estudar ou ensinar a alma humana, ou melhor, a grandeza da alma humana? 

Pensamos que o caminho possivelmente percorrido pelos professores para alcançar 

tal objetivo estava assentado na consorciação dos princípios higiênicos com os da 

formação moral e cívica, aspecto esse que passamos a discutir no próximo subitem. 

Contudo, se pensarmos que no perído estudado não existiam antibióticos, a 

penicilina pra fins terapêuticos é dos anos 40, que a taxa de mortalidade infantil era 

enorme, que a expectativa de vida era de 45 anos, que não havia saneamento 

básico, que várias epidemias assolavam o país, os médico higienistas ocuparam 

uma papel importante na sociedade brasileira. Os preceitos higiênicos expressavam 

assim, uma tentativa de colocar a ciência médica a serviço da educação, o que pode 

ser considerado um avanço para a época tentar dar um cunho mais racional e 

científico às práticas pedagógicas.  
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4.1.2- A formação moral e cívica 

 

Os termos “moral e civismo” apareciam nos programas oficiais do Estado de 

Pernambuco desde 1917. Como não localizamos os programas dessa matéria no 

ano de 1917, iniciamos o estudo pelo programa de 1928. Naquele ano a referida 

matéria era composta de duas partes, sendo a primeira dedicada aos itens relativos 

ao sentimento, ao caráter e à inteligência. A segunda relacionava-se ao item pátria, 

e era direcionada apenas para as classes mais adiantadas, ou seja, para os alunos 

que estudavam nos grupos escolares.  

No item sentimento estavam listados os conteúdos: a família, a escola, a 

sociedade o amor e respeito aos pais, a disciplina, o cultivo do bem e do belo 

concretizados no patriotismo. Além dessas prescrições estava também prevista a 

discussão acerca de “como evitar a mentira, a covardia, a perfídia, a inveja, a 

calunia, defender o fraco e auxiliar o pobre.” (PERNAMBUCO, 1928c, p. 22). 

No item caráter o aluno deveria aprender a ter domínio sobre si, ou seja, ter 

calma e evitar encolerizar-se, “fugir do vicio: ao fumo pelas propriedades toxicas, ao 

álcool por ser um gerador de crimes e de moléstias; ao jogo de azar porque estraga 

o caracter, arruína a saúde e a bolsa.” (PERNAMBUCO, 1928c, p. 22).  

No item inteligência encontra-se prescrito “amar o estudo, fugir à ignorância e 

ao erro, cultuar as suas faculdades aperfeiçoando os conhecimentos e 

desenvolvendo a própria capacidade de ação. Efeito moral e material do trabalho. O 

dever profissional: a pontualidade e o bom desempenho do cargo.” (PERNAMBUCO, 

1928c, p. 22). Portanto, os deveres dos estudantes se resumiriam à atenção e à 

obediência. E, finalmente, no item pátria deveriam ser estudadas “as atribuições dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário.” (PERNAMBUCO, 1928c, p. 22 - 23). 

Nas classes infantis anexas aos grupos escolares e escolas isoladas já deveria 

ser iniciada a instrução cívica por meio de palestras sobre a família, a escola, suas 

autoridades, ideia de pátria, ou seja, “histórias moraes narradas com singeleza.” 

Vários feriados nacionais deveriam, ser guardados e comemorados, especialmente 

o de 13 de maio, 7 de setembro, 15 de novembro.  (PERNAMBUCO, 1928c, p. 8). 

 Seis anos depois, ou seja, a partir de 1934 a ideia difundida sobre moral se 

assemelhava ao que vinha sendo proposto para trabalhar a formação moral e cívica. 

Naquele momento, portanto já era possível percebermos os elementos que se 
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configuraram, posteriormente, de forma mais contundente, a partir da implantação 

do Estado Novo. Nesse sentido, localizamos um trecho de um discurso de Getulio 

Vargas sobre a temática e sua concepção de educação, no referido ano. 

 

Educar não é, somente, instruir, mas desenvolver a moralidade e o 
caráter; preparando o homem para a comunhão, ensinando-lhe as 
artes necessárias para a mais alta das virtudes: o conhecimento das 
suas próprias forças. O melhor cidadão é o que pode ser mais útil 
aos seus semelhantes e não o que  mais cabedais de cultura é capaz 
de exibir. ( VARGAS, 1934, s/p, In: DIP, s.d..). 

 

A partir do discurso acima percebemos a concepção de cidadão que a escola 

deveria formar, ou seja, “útil a seus semelhantes.” Como isso seria possível?  - A 

partir da valorização do trabalho e, consequentemente, com a inserção do ensino 

profissionalizante nas escolas brasileiras, como veremos um pouco mais adiante 

neste capítulo.  

Foi no regime do Estado Novo que finalmente Getúlio Vargas conseguiu 

implementar de forma “mais incisiva toda uma política de ordenação do mercado de 

trabalho, materializada na legislação trabalhista, previdenciária, sindical e também 

na criação da justiça do trabalho.” (GOMES, 1999, p. 57). 

De maneira especial no Estado Novo, “é possível detectar uma estratégia 

político ideológica de combate à pobreza, que estaria centrada justamente na 

promoção do valor do trabalho.” (GOMES, 1999, p. 57). 

Ainda segundo a autora, o trabalho precisava ser visto como um ato de criação 

fundamentalmente humano, um ato de dignificação e espiritualização do homem, 

pelo qual ele se reintegrava à sociedade em que vivia. Daí a “necessidade de uma 

organização cientifica do trabalho, que se traduzia por duas grandes iniciativas: a 

criação do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio e do Ministério da Educação 

e Saúde.” Tratava-se de uma “concepção totalista de trabalho” que atentava para as 

várias facetas da vida do povo brasileiro: saúde, educação, alimentação, habitação, 

etc. (GOMES, 1999, p. 59). Por isso,  

 

Foi justamente durante o Estado Novo que se implantou um vasto 
programa de proteção a saúde do trabalhador. Incorporando assim, o 
conceito de medicina social que se desenvolveu na Europa desde o 
século XIX, tendo Bismarck como figura central. Assim, o trabalhador 
passara a ser assistido pelo estado, que se preocupava não só com 
a sua saúde física como também a sua adaptação psíquica ao 
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trabalho que realizava. O homem que exercesse profissão 
compatível com seu temperamento e habilidade produziria mais. Daí 
a relação entre política de saúde e as normas técnicas de seleção e 
orientação profissionais. (GOMES, 1999, p. 63, negrito acrescido). 

 

A partir daí, a medicina social, que compreendia um conjunto amplo de práticas 

que envolviam higiene, sociologia, pedagogia e psicopatologia passou a fazer parte 

do cotidiano da sociedade brasileira. Não se tratava unicamente de curar. Havia toda 

uma dimensão sanitária que buscava a proteção do corpo e da mente do 

trabalhador. No próprio interesse do progresso do país deviam-se vincular 

estreitamente as legislações social e sanitária, já que era o objetivo de ambas 

construir trabalhadores fortes e sãos, com capacidade produtiva ampliada. 

Para dar conta de implementar a medicina social, a escola brasileira foi se 

constituindo a partir da busca de um sistema pedagógico completo e o trabalho 

passou a ser considerado elemento educativo, podendo ser sintetizado na formula 

“aprender fazendo”, sendo implantado por medidas como, a adição dos trabalhos 

manuais nas escolas e a difusão e valorização do ensino profissionalizante. 

Em relação à escolarização das crianças, podemos observar no  material A 

juventude e o Estado Novo as metas do governo no que dizia respeito ao assunto: 

 

Não se cogitará apenas de alfabetizar o maior número possível, mas 
também de difundir princípios uniformes de disciplina cívica e moral, 
de sorte a transformar a escola primária em fator eficiente da 
formação de caráter das novas gerações, imprimindo-lhe rumos de 
nacionalismo sadio. (DIP, s.d.) 

 

Nesse momento as determinações nacionais, os conteúdos relativos à moral e 

o civismo estavam inclusos na Programação intitulada: Iniciação ao estudo da 

sociedade e educação social, e trazia como objetivos de ensino os seguintes itens:  

 

Transmitir ao educando a ideia de sociedade, família, pátria, 
humanidade, como conjuntos de coletivos humanos, cujos membros 
se acham ligados por vínculos de sentimentos de interesses comuns; 
 Fazer-lhes compreender a situação política e econômica do meio 
social em que viviam considerando as relações com o país e do país 
no concerto das sociedades humanas;  
Fazê-lo considerar-se como unidade no seio desses núcleos 
coletivos e inspirar-lhes os direitos e deveres que daí decorrem as 
suas responsabilidades com cada um desses grupos sociais.  
Comunicar-lhes sobre as instituições sociais e políticas, as leis, o 
governo, a ordem e a disciplina;   
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Despertar-lhe o sentimento de patriotismo e de solidariedade 
humana e inspirar-lhe as virtudes morais e políticas do cidadão.(...) 
(PERNAMBUCO, 1934, p. 24). 
 

 

Além dos itens acima descritos a matéria em questão deveria contribuir para a 

formação do caráter do aluno, pela prática das virtudes fortes de iniciativa, de 

coragem, de perseverança, pelo hábito do trabalho e pelo sentimento de 

responsabilidade diante da vida, bem como, fazer-lhe adquirir costumes de 

sociedade e hábitos de polidez. Por isso, o aluno deveria estudar o país na sua 

continuidade geográfica, na sua comunidade de origem e de idioma, os fatos sociais, 

políticos e econômicos, bem como o seu desenvolvimento histórico, para, assim, 

“adquirir o hábito de pensar como brasileiro e de sentir-se também responsável pelo 

destino do Brasil”. (PERNAMBUCO, 1934, p.24). 

Para o ensino de moral e civismo orientava-se que fosse realizado de 

preferência de acordo com as oportunidades que se oferecessem ao aluno, não só 

relativamente a fatos ocorridos na aula, mas também fora dela, e que se prestassem 

a ser comentados pelo educando. Nesse contexto,  

 

As instituições escolares, como: as ligas de bondade, cooperativas, 
caixas-escolares, caixas econômicas, etc., são centros de 
experimentação que a moderna orientação escolar indica para 
estimular as nobres iniciativas e os sentimentos de solidariedade, 
tudo num ambiente de alegria e de afeto e com assistência e o 
interesse do professor entre os educandos. (PERNAMBUCO, 1934, 
p. 262). 

 

Nesse sentido, defendia-se que o aprendizado cívico não fosse realizado 

unicamente a partir de lições teóricas, mas que fosse praticado nas várias 

oportunidades da vida escolar, oferecendo uma formação na qual os educandos 

percebessem as responsabilidades comuns. Assim, acreditava-se que o aspecto 

prático desse ensino se constituiria o meio mais seguro para se atingir a educação 

cívica, que no limite formaria a juventude para servir à sociedade e à pátria. 

Portanto, os clubes, as bibliotecas, os museus e outras instituições escolares, bem 

como o conhecimento de suas organizações e a escolha de seus dirigentes, 

ofereceriam oportunidade de compreenderem os sentidos da lei, da constituição, da 

assembleia, das eleições, etc. Por isso,  
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O autogoverno da classe era também, precioso elemento de 
educação social. Dá ao aluno o habito de se dirigir a si mesmo e de 
atuar como membro de uma coletividade democrática, adaptando-se 
á prática das virtudes cívicas e ao sentimento da própria 
responsabilidade na direção dos negócios comuns. (PERNAMBUCO, 
1934, p. 262).  
 

A partir do trecho acima é possível perceber a intenção governamental de 

colocar nas mãos dos cidadãos a responsabilidade pelo progresso da nação. Para 

isso o trabalho foi colocado como a mola propulsora do desenvolvimento tão 

almejado, como já mencionamos anteriormente. 

Em Pernambuco não poderia ser diferente; seguíamos as determinações 

nacionais. No ano de 1938 o secretario de interior de Pernambuco se colocou 

quanto à postura do governo intervencionista em relação à escola dita antiga e ao 

escolanovismo, justificando a forma como seria vista a educação a partir de então. O 

texto inicia afirmando que um governo pode ser definido pela sua escola, ou seja, 

 

Desprezamos o materialismo psychlogico da antiga escola, que 
preferio a memória á inteligência, moiliando a cabeça dos alunos, 
como diria Montaigne, com noções inassimiladas. Apelando quase 
exclusivamente para uma disciplina física, forma bastarda da 
disciplina. É certo que não há educação sem constrangimento, mas 
como observa Foerster, o ideal educativo é conseguir, pela formação 
moral, a livre obediencia.(Itálico no original).(PERNAMBUCO, 1939b, 
p. 4). 

 

Também não concordava com a escola ativa, 

 

desprezamos o materialismo filosófico de certa escola moderna. 
Divergimos da escola ativa não propriamente pelo que Ella possue, e 
que, salvo alguns exageros, é realmente acertado. Dela divergimos, 
por assim dizer, pelo que lhe falta. As nossas restrições não se 
fazem porque ela seja uma escola avançada, mas ao contrario, por 
ser uma escola retardada, que ficou no caminho, aperfeiçoando 
apenas os meios de conhecimento do acidental, ignorando o que é 
essencial na educação. 
Somos contra o materialismo didático da escola antiga e contra o 
materialismo filosófico da chamada escola nova. Seguimos a linha da 
primeira, aperfeiçoando-lhe o sentido de disciplina e de hierarquia 
dos valores e dos conhecimentos. Estamos com a segunda, quando 
reivindica os direitos da inteligência e dá relevo ao esforço do 
aprendiz no ato do conhecimento. (PERNAMBUCO, 1939b, p. 3-4). 
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Naquele momento acreditava-se que, 

 

Um governo pode ser definido pela sua escola. O liberalismo, 
frondeur e racionalista, se encontra na escola disponível, laica, 
individualista e enciclopédica. O comunismo, na escola comunitária, 
materialista, determinista, negadora do individuo. O totalitarismo 
prussiano, na escola racista, pagã, e militarista com as formações de 
Hitlerjugent. O totalitarismo italiano, na escola cezariana e militarista, 
já adoçada pelo gênio italiano das combinazioni e pela concordata 
com a Santa Sé. O ensino nas escolas do Estado, se tem norteado 
de acôrdo com a indole do regime e das nossas tradições 
nacionalistas e cristãs”. (PERNAMBUCO, 1939b, p. 3). (Itálicos 
adicionados). 

 

Analisando o trecho acima, não podemos esquecer que o nacionalismo e a 

religião, eram os pilares do Estado Novo. A partir desse momento histórico os 

preceitos higiênicos e eugênicos ganharam um novo lugar e uma nova abordagem. 

Os estadonovistas eram declaradamente adeptos de regimes totalitarios, como o  

nazismo e o fascismo. 

 Nesse sentido, Santos (2014, 184) explica a oscilação na política de relações 

internacionais de Vargas a partir da fala de Alzira Vargas, filha de Getúlio, 

recontando uma visita que fizera à Alemanha de Hitler em 1937. Segundo o autor, 

nas suas memórias Alzira Vargas fala sobre o que assistiu quanto ao projeto de 

formação infanto-juvenil sob o Reich. “As controvertidas mudanças que 

acompanharam Vargas nas relações políticas internacionais e tiveram impactos nas 

decisões internas no Brasil assumem tonalidades polêmicas quando se  lê  esse  

relato  feito  pela  filha  do  Chefe.” (SANTOS, 2014, 184) 

 

Não tenho a menor dúvida de que êste país se prepara a guerra e 
guerra próxima. Dois gigantescos oficiais da Guarda Negra, às 
ordens de mamãe, nos acompanharam dia e noite e nos fazem 
visitar as obras do Führer. Fomos ao Ginásio de Hitler: os exercícios 
físicos a que se submetem meninos de 13 e 14 anos visam 
exclusivamente a adestrá-los para combater. Rastejam no chão 
como se estivessem se movendo em um campo de batalha, sob 
metralhadoras. Atravessam estreitos e longuíssimos tubos de ferro 
como para habituar os olhos à escuridão, os pulmões à precariedade 
de ar puro e o corpo à exigüidade de uma trincheira. Lançam pedras, 
pedaços de madeira e objetos pesados a grandes distâncias, como 
quem lança uma bomba. Escalam muralhas de 2 a 3 metros com a 
rapidez e o silêncio de quem assalta uma posição fortificada. 
(PEIXOTO, 1960, p. 283 Apud SANTOS, 2014, p. 184). 
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Assim, fica-nos claro que Getúlio Vargas realmente se inspirava em 

experiências internacionais como o nazismo, chegando a viajar com a família para 

observar de perto como se fazia por lá para, na volta, poder aplicar práticas 

semelhantes no Brasil. Não foi à toa que a educação física assumiu um viés 

militarista durante o Estado Novo, como veremos no capítulo 5. Nesse contexto a 

filosofia do Estado Novo redirecionou a formação física, moral e social. Em relação à 

“formação física pregava-se que a cultura física e o esporte eram fatores de 

purificação e enobrecimento do corpo, dando-lhes espírito combativo, gosto de 

vencer os obstáculos, destemor ante os perigos, auxilio à formação moral.” 

(PERNAMBUCO, 1939a, p. 9). Como a educação física era obrigatória nas escolas, 

foi mantido o método que vinha sendo adotado, o qual compreendia:  

 

A seleção com a determinação morfo-fisiologica e exame clinico,a 
aplicação, com lições normais e espaciais de educação fisica; e a 
assimilação técnica de que são encarregados um inspector e 33 
monitoras de educação física. Completando esse serviço, foi criada a 
assistência médica escolar, em que, além do exame clínico no 
período de seleção, se presta assistencia a todos os alunos durante 
o ano letivo, visitando os estabelecimentos de ensino, examinando-
se as crianças portadoras de deficiências morfo-fisiologicas, 
fiscalizando-se a posição dos alunos nas carteiras, a distribuição da 
luz, a higiene das escolas, etc. (PERNAMBUCO, 1939a, p. 10). 
 

Nesse ponto é possível perceber que os processos de racialização 

continuariam com os exames para identificar o morfotipo do escolar que se tinha nas 

escolas, separando os normais dos anormais, possivelmente com a presença dos 

instrumentos antropométricos realizados nos escolares pernambucanos naquele 

período, como será abordado no capítulo 5 deste trabalho. 

Assim, no ano de 1938 a programação relativa à Iniciação ao estudo da 

sociedade e educação moral e cívica era composta pelas matérias história pátria, 

geografia e moral e civismo. Os seus objetivos eram transmitir ao educando a ideia 

de família, de sociedade, de pátria e de humanidade como conjuntos humanos cujos 

membros se acham ligados por vínculos espirituais comuns. Inculcar no espírito do 

aluno a crença em Deus despertando-lhe ao mesmo tempo os sentimentos de 

solidariedade humana, realçando a importância da prática do bem, o respeito mútuo 

e a dignidade pessoal. 
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Esses ensinamentos deveriam servir de base para a formação do caráter do 

aluno e serem reforçados pela prática de virtudes essenciais, de iniciativa, de 

coragem e de perseverança, pelo hábito do trabalho e pelo sentimento de 

responsabilidade diante da vida. Assim, o ambiente escolar deveria ser o meio 

propício para a aquisição de costumes de sociedade, pelos hábitos de polidez e de 

solidariedade que seriam criados entre os alunos, aos quais se transmitiria o 

conhecimento das instituições sociais e políticas, das leis, do governo, da ordem e 

da disciplina. 

Depois que o aluno conhecesse a situação política e econômica no meio social 

em que vivia em relação ao país e deste o conhecimento das demais nações, 

passaria a compreender os direitos e deveres que daí decorriam para a sua 

personalidade, em relação a cada um desses grupos sociais, estudando o país na 

sua continuidade geográfica, na sua comunidade de origem e de idioma, nos fatos 

sociais, políticos e religiosos de seu patriotismo, pelo hábito de pensar como 

brasileiro e sentir-se com uma parcela responsável pelo destino do Brasil. Entre as 

orientações para o ensino constavam: 

 

O aprendizado de geografia política será associado ao de história e 
ao de moral e civismo e deve começar pela observação dos fatos 
conhecidos dos alunos, ampliando-se estas observações de modo 
que ele obtenha, gradativamente, noção exata de sua posição no 
meio em que vive, da situação deste no conjunto nacional, bem como 
da posição do país no continente e na comunhão universal. 
(PERNAMBUCO, 1938, p. 10). 

 

Entre os conteúdos para o ano de 1938 percebemos que as questões morais e 

cívicas eram semelhantes ao longo de todos os anos escolares. Entretanto, abaixo 

destacamos alguns aspectos, quais sejam: 

 

Deveres da criança para consigo mesmo: a aplicação aos estudos, o 
asseio do corpo, a sobriedade, etc. 
Os exercícios físicos e o trabalho que tanto dignifica o homem. 
Hábitos de ordem e disciplina. 
Conhecimento do nome de Deus, como criador de todas as coisas. 
Amor e veneração que Lhe devemos. 
Ideia de unidade da pátria: a mesma língua, o mesmo hino e a 
mesma bandeira. O Brasil, a pátria de todos os brasileiros. 
(PERNAMBUCO, 1938, p.10) 
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Para o primeiro ano escolar, além de conteúdos como “Respeito às autoridades 

e aos superiores, Obediência aos velhos, O descobrimento do Brasil, Primitivos 

habitantes, Os primeiros governadores, Ideia de Pátria, A Bandeira e o Hino 

Nacional.” (PERNAMBUCO, 1938, p. 10), apareciam também algumas sentenças 

que deveriam ser trabalhadas em sala, com cartazes. Eram elas: 

 

� Honrar e adorar o nome de Deus 
� Venerar a Bandeira Nacional e cultivar o amor à Pátria 
� Amar e respeitar teu pai e tua mãe 
� Estimar e obedecer ao teu professor e a teus superiores 
� Ser amigo de teus irmãos e tratar bem aos colegas e aos teus     

semelhantes. 
� Comparecer pontualmente às aulas 
� Traçar a tua vida dentro dos preceitos da moral cristã 
� Cultuar a família como pedra angular da sociedade. 
(PERNAMBUCO, 1938, p. 10). 

 

 A seguir apresentamos uma imagem que mostra, melhor o que queria 

expressar o sentimento de patriotismo do povo brasileiro, sobretudo na juventude, 

considerando que o livro de onde foi extraída a imagem era direcionado à juventude, 

como o próprio título indica. 

 

Figura 23: Exaltação da raça branca e da Bandeira Nacional 
 

 

 
 

Fonte: DIP, s.d. s.p. 
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 Acondicionada a essa imagem encontramos as seguintes palavras de ordem: 

“Contemplai-a agora, com maior e justificado orgulho. Ela tremula só, única e 

dominadora, sobre todo o nosso vasto território. Símbolo do Brasil de ontem e de 

amanhã, bela e forte, afirma a unidade moral e material do nosso povo, numa 

síntese perfeita da sua existência e dos seus ideais de engrandecimento.” (DIP, s.d. 

s.p.) 

É interessante percebermos que a louvação à bandeira nacional é feita tendo 

como protagonistas uma jovem e duas meninas brancas. Essa imagem marca uma 

espécie de “silenciamento” sobre essa perspectiva da feição do povo brasileiro. 

Assim, ela sugere que o “engrandecimento” do Brasil somente poderia se efetivar 

com a limpeza étnica, sem a presença de negros, índios, mulatos ou qualquer outro 

tipo de mestiço. Portanto, de responsabilidade de uma única raça – a branca 

“Marianne”67. 

Voltando aos conteúdos, para o segundo, terceiro e quarto anos do ensino 

primário estes se assemelham mais áqueles que foram estabelecidos nos anos 

anteriores à implantação do Estado Novo. Vejamos:  

 

Deveres do homem na sociedade: Solidariedade e Fraternidade. 
Associações: as caixas escolares, círculos de pais e mestres e a 
instituição dos ex-alunos. Cooperativismo. Solidariedade humana.  O 
estrangeiro no País: necessidade de desenvolver uma política de 
imigração que convenha à formação nacional e à nossa vocação 
política. - 2º ANO. 
A antiga capital de Pernambuco, sua opulência. A invasão 
holandesa: Mathias de Albuquerque, Fernandes Vieira, Camarão e 
Henrique Dias; principais feitos desses heróis. Significado espiritual 
da invasão holandesa: -- a defesa da Fé Cristã - 3º ANO. 
o primeiro grupo social: a familia. A tribu e as raças a abolição: a 
Princeza Izabel e o conselheiro João Alfredo – 4º ANO 
(PERNAMBUCO, 1938, p.10 - 11, itálicos adicionados). 

 

Assim, a partir da referida programação é possível percebermos a preocupação 

em se ensinar às crianças aspectos relativos à formação nacional. Para tanto, partiu-

se do princípio de que a escola, além do conteúdo moral necessitava da estimulação 

de um cuidado maior sobre a “hereditariedade social”, uma vez que a escola seria o 

principal órgão transmissor dos “ideais, hábitos, costumes, [que] ali passavam de 
                                                 
67Imagem inspirada em Marianne (Mariana) que é a figura alegórica (uma mulher) que representa a 
República Francesa, sendo portanto uma personificação nacional e representa os valores da 
república e dos cidadãos franceses: Liberté, Égalité, Fraternité (Liberdade, Igualdade e Fraternidade). 
Representa, portanto, a mãe pátria, enérgica, guerreira, pacífica e protetora. 
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geração para geração”. (PERNAMBUCO, 1939b, p. 7). Assim, acreditava-se que, “a 

escola que transmite conhecimentos também corrige a hereditariedade social.” Por 

isso o governo de Pernambuco convocou-a ao serviço do Estado Novo, a fim de 

incutir nas gerações o sentido de equipe, de solidariedade, disciplina e 

responsabilidade sociais que constituíram a base do novo regime. (PERNAMBUCO, 

1939b, p. 7). 

 Na estudada programação podemos ainda destacar dois pontos que nos 

chamaram a atenção, quais sejam: a questão da imigração e o heroísmo de 

Henrique Dias. Em relação ao primeiro ponto, imigração, Seyferth (1999, p. 211) 

menciona que nesse período a qualificação do imigrante passava, em primeiro lugar, 

pela condição de agricultor: “a natureza do trabalho no sistema de colonização e na 

grande propriedade cafeeira exigia lavradores e artesãos, profissões privilegiadas na 

legislação imigratória”, inclusive no Estado Novo.  

 

Mas, também, não existiam dúvidas quanto à cor da pele do 
imigrante ideal, pois a maioria dos que trataram do problema 
imigratório descartaram como inconveniente, e até perniciosa, 
qualquer imigração asiática, africana e de negros americanos, com o 
argumento, qualquer que fosse a época, da ameaça à “formação 
nacional”. Em suma, negros e amarelos, para usar categorias 
consensuais de cor, eram vistos como elementos perturbadores do 
processo de formação de uma nação branca e civilizada. 
(SEYFERTH, 1999, p. 211). 

  

 Ainda, segundo a autora, formalizado na lógica das teorias raciais vigentes no 

final do século XIX por diversos autores, o ideal de branqueamento tornou-se 

evidente nas especulações sobre o poder branqueador da miscigenação herdado 

dos tempos coloniais e imaginado como “processo seletivo de mistura racial próprio 

do meio social brasileiro, suposto como ‘tendência’ dos mestiços para o casamento 

com pessoa mais clara e que poderia produzir brancos em três gerações.” 

(SEYFERTH, 1999, p. 211). A esta suposta tendência os teorizadores do 

branqueamento associaram os dados estatísticos da imigração europeia, lembrando 

que tal tese foi elaborada no período de maior intensidade do fluxo imigratório e a 

ela estava associada a crença absoluta na eliminação progressiva das raças 

consideradas inferiores após a abolição. Portanto,  
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O anátema da inferioridade racial condenou os não brancos ao 
desaparecimento, prevalecendo a ideia de que a excessiva 
mestiçagem podia ser superada no mundo moderno com a ajuda da 
imigração branca. Essa forma mais racista de pensar a nação não é 
única, mas dominou o pensamento social brasileiro até a década de 
30 e, de modo mais subjetivo e eufemístico, persistiu no Estado 
Novo, influindo na política imigratória. (SEYFERTH, 1999, p. 211 - 
212). 

 

 A autora informa também que a partir da década de 1930, diversos recursos 

de retórica foram utilizados para diluir o discurso racial, mas as práticas voltadas 

para a imigração e os imigrantes mostram a persistência do mito e a preocupação 

com a homogeneidade nacional – cultural e racial. Daí a ênfase na necessidade de 

assimilação e caldeamento que redundou na campanha de nacionalização 

implantada após 1937, com a preponderância do ideal da democracia racial 

brasileira produzida pela tradição histórica de brancos, negros e indígenas e da 

substituição parcial das metáforas racistas por explicações de natureza sanitarista. 

(SEYFERTH, 1999, p. 211 - 212). 

 Por fim, Seyfert (1999) pondera que a imigração europeia foi pensada 

também como o caminho mais curto para clarear o fenótipo do povo brasileiro. A 

diminuição das suas taxas nos anos de 1930 reacendeu a polêmica sobre os 

asiáticos (classificados como “raça inferior” desde o Império) e semitas. Nesse 

sentido, 

 

Embora restrições de natureza racial raramente surgissem na 
legislação, a implantação do sistema de cotas, entre outras 
motivações, tinha o propósito de restringir a entrada de não brancos, 
consistindo num percentual sobre o total de imigrantes de cada 
nacionalidade estabelecidos no país. (SEYFERTH, 1999, p. 211 – 
212). 
  

As três principais correntes (italiana, portuguesa e espanhola), desde o início 

da República atendiam com perfeição à ideologia assimilacionista norteada pelo 

sentido da formação nacional. Não é gratuito, portanto, que os principais adversários 

da imigração japonesa considerassem o regime de cotas, estabelecido a partir de 

1934, adequado para salvaguardar a nação dos indesejáveis. O limite de 2% sobre o 

total de nacionais fixados no país nos últimos 50 anos foi introduzido nas Cartas de 

1934 e 1937, servindo como redutor significativo apenas para imigrantes não 

qualificáveis como “latinos”. (SEYFERTH, 1999). 
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No que diz respeito ao segundo ponto destacado por nós, ou seja, sobre o 

herói Henrique Dias que aparece juntamente com o índio Camarão e o branco 

Fernandes Vieira e o papel que desempenharam no momento da ocupação 

holandesa, em Pernambuco, a sua indicação programática tende a reforçar a fábula 

das três raças, conforme anunciamos no início deste capítulo. (Ver figura 21). 

Cabe-nos mencionar que o conteúdo ‘ocupação holandesa’ esteve presente 

em quase todos os anos/classes, constituindo-se, portanto, o episódio escolhido 

para compor a história oficial de Pernambuco. Entretanto, essa perspectiva já vinha 

sendo desenhada desde os estudos elaborados pelo Instituto Arqueológico de 

Pernambuco, fundado em 1862, que segundo Schwarcz (1995, p. 6), buscou 

  

Constituir uma "nacionalidade pernambucana", esse centro elegeu o 
combate à invasão holandesa como um marco na fundação da 
nação. Não é por mera coincidência que os três grandes heróis 
locais eram sucessivamente um índio (Camarão), um negro 
(Henrique Dias) e um branco (Vieira). 
 

Ainda segundo a autora, os primeiros intelectuais que pregaram a mistura 

racial no Brasil eram adeptos da tese monogenista, que previa a existência de uma 

origem única para as diferentes raças e se preocuparam em observar “uma relação 

quase milagrosa entre nação e miscigenação, uma espécie de predestinação de um 

povo.” (SCHWARCZ, 1995, p. 4). Nesse contexto a autora aponta que a 

miscigenação era vista com certa singularidade, mas uma singularidade negativa, 

uma marca a comprometer o futuro, um sinal máximo de nossa degeneração. Assim, 

 

O Brasil era não só o local da convivência social harmônica entre 
brancos, negros e índios, como também o território da miscigenação 
biológica, com todas suas implicações. A mestiçagem surgia nesse 
contexto, portanto, como uma grande incógnita, uma ambigüidade 
instaurada bem no meio do mito otimista das três raças. Era a aura 
romântica dessa fábula que surgia arranhada, quando os índios e, 
sobretudo, os negros começavam a ser considerados como 
incapazes de chegar à civilização. (SCHWARCZ, 1995, p. 5).  
 

 Em seguida a autora analisa a obra de Gilberto Freyre, Casa grande & 

senzala, publicada em 1933. Nessa obra, o autor retoma a fábula das "três raças" e 

oferece um novo olhar sobre a sociedade “multirracial brasileira”. “Tendo como base 

teórica o culturalismo norte-americano - sem abandonar totalmente os pressupostos 

raciais dos mestres brasileiros -, a obra de Freyre celebrará a singularidade da 
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mestiçagem, invertendo os termos da equação e positivando o modelo.” 

(SCHWARCZ, 1995, p. 6).  Nas palavras do próprio Freyre, Casa grande &  Sezala 

 

Foi o estudo de antropologia sob orientação, do professor Boas que 
primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor - 
separados dos traços da raça os efeitos do ambiente ou da 
experiência cultural. (FREYRE, 1933, p.18 apud SCHWARCZ,1995, 
p. 6). 
 

E continua a autora nos seguintes termos: 

 

O "cadinho de raças" surgia como uma nova forma de celebração do 
mito das raças - um novo instrumental para a utilização do mesmo 
termo, porém com um novo sentido -, mais evidente aqui do que em 
qualquer outro lugar. "Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo 
louro, traz na alma quando não na alma e no corpo, a sombra, ou 
pelo menos a pinta, do indígena ou do negro." (Freyre, op. cit., p. 
307). O brasileiro era, portanto, o resultado sincrético de uma mistura 
bem-feita e original, cuja cultura homogênea e particular era também 
mista. (SCHWARCZ, 1995, p. 6). 
 

Assim, Casa grande & senzala passou a representar e singularizar uma nova 

postura, abandonando a raça em nome da cultura (homogênea apesar de resultante 

de raças tão diversas). 

Gostaríamos de ressaltar que a década de 1940 foi marcada intensamente pelo 

patriotismo que se queria inculcar nos escolares em Pernambuco. Mais 

precisamente no ano de 1943, o secretário do interior Arnóbio Tenório Vanderlei 

criou uma série de datas comemorativas no estado, entre as quais se destacam: “O 

dia da criança que estuda”, criado pela Portaria nº 316, de 12 de Outubro de 1943, 

para ser comemorado no dia 14 de outubro em todos os estabelecimentos primários 

estaduais. A referida normatização recomendava que as solenidades fossem 

realizadas observando, em linhas gerais, o seguinte programa: 

 

a) Competições desportivas entre os alunos das diferentes classes. 
b)Reunião extraordinária do Grêmio Literário ou Clube Agrícola 
Escolar. 
c)Distribuição a tôdas as crianças de farta merenda de biscoitos, 
frutas,  bombons etc. 
d)Sorteio de prendas  entre todos os escolares. 
e)Outras atividades que despertem o interêsse  das crianças e lhes 
proporcionem momentos de verdadeira alegria. 
As festividades deverão se realizar no horário de 8 às 12 horas. 
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Para mais completo êxito das festividades, a Secretaria do Interior 
custeará tôdas as despesas previstas por esta portaria. (REVISTA 
DE ENSINO, 1944, p. 99). 

 

Além do dia da criança que estuda foi instituído no mesmo ano o “Dia da 

bandeira”, pela Portaria nº 333, de 18 de Novembro de 1943, para ser comemorado 

no dia 19 de novembro. Na ocasião deveria ser prestado culto cívico à Bandeira 

Nacional, realizando-se em todas as classes dos grupos escolares, escolas 

especiais, isoladas e demais estabelecimentos de ensino preleções sobre a data. O 

“Dia do soldado”, criado pela Portaria nº 282, de 24 de Agosto de 1943, deveria ser 

comemorado no dia 25 de agosto observando-se o seguinte: 

 

  a) – aulas em tôdas as classes sôbre a vida e os feitos de Caxias; 
  b) – confecção de cartazes; 
         no dia 26, quinta-feira : 
  a) – sessão solene dos Clubes Literários, dedicados ao 
Condestavel do Império; 
  b) – intercâmbio escolar focalizando as comemorações realizadas. 
  Seja a proxima edição dos jornais escolares dedicada ao Duque de 
Caxias. (REVISTA DE ENSINO, 1944, p. 98). 
 

A pátria deveria ser comemorada durante uma semana. Por isso foi instituída A 

“Semana da pátria”, pela Portaria nº 289, de 31 de Agosto de 1943, para ser 

comemorada em todos os grupos escolares, escolas especiais e escolas isoladas da 

capital e do interior, no período de 1 a 7 de Setembro. Durante estes dias as 

professoras deveriam fazer palestras alusivas ao fato histórico que se comemorava 

para despertar, por todos os processos educativos, os sentimentos patrióticos nos 

escolares, realizando excursões a pontos históricos, promovendo concursos de 

legendas de civismo, confeccionando álbuns, maquetes, cartazes, etc. Os jornais 

escolares deveriam circular em edições especiais, havendo reuniões extraordinárias 

em todos os Grêmios Literários e Clubes Agrícolas Escolares. A seguir 

apresentamos uma imagem que demonstra uma reunião do Clube Literário João 

Pessoa, dos alunos do Grupo Escolar Manoel Borba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 24: Grupo Escolar Manoel Borba 

 

A partir de 1945 o Programa de Estudo da Sociedade e 

Cívica na escola primária deveria ter como base

vivia, aproveitando as oportunidades e observando as reações, considerando ainda 

as possíveis adaptações ao ambiente. Era o estudo da História do Brasil, de 

Pernambuco, do Recife, da escola, da família ensinados a cada ano que deveria 

constituir o curso primário. A proposta era a de que ocorresse o intercâmbio de 

ideias e conceitos capazes de fornecer ao aluno o mínimo de reação no máximo de 

adaptação aos fenôm

simultaneamente.  

 

Dentro do plano atualizado de globalização que tanto resultado 
oferece na escola primária, organizamos o atual programa, visando 
tanto quanto possível uma noção de conjunto. Entretanto, seg
uma série adaptada aos interesses da criança. Não são idéias 
justapostas, são idéias permutadas, inseridas no pensamento 
central: a finalidade da vida individual, aproveitando
aspectos sociais que contribuem para uma elevação cada vez mai
da personalidade humana. (PERNAMBUCO, 1945, p. 44). 

Figura 24: Grupo Escolar Manoel Borba – Uma sessão do Clube Literário João Pessoa

Fonte: Pernambuco (1933, s.p.) 

A partir de 1945 o Programa de Estudo da Sociedade e 

Cívica na escola primária deveria ter como base; situar a criança no meio em que 

vivia, aproveitando as oportunidades e observando as reações, considerando ainda 

as possíveis adaptações ao ambiente. Era o estudo da História do Brasil, de 

ernambuco, do Recife, da escola, da família ensinados a cada ano que deveria 

constituir o curso primário. A proposta era a de que ocorresse o intercâmbio de 

ideias e conceitos capazes de fornecer ao aluno o mínimo de reação no máximo de 

adaptação aos fenômenos sociais nos quais ele é autor e espectador 

Dentro do plano atualizado de globalização que tanto resultado 
oferece na escola primária, organizamos o atual programa, visando 
tanto quanto possível uma noção de conjunto. Entretanto, seg
uma série adaptada aos interesses da criança. Não são idéias 
justapostas, são idéias permutadas, inseridas no pensamento 
central: a finalidade da vida individual, aproveitando
aspectos sociais que contribuem para uma elevação cada vez mai
da personalidade humana. (PERNAMBUCO, 1945, p. 44). 
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Uma sessão do Clube Literário João Pessoa 

 

A partir de 1945 o Programa de Estudo da Sociedade e Educação Moral e 

situar a criança no meio em que 

vivia, aproveitando as oportunidades e observando as reações, considerando ainda 

as possíveis adaptações ao ambiente. Era o estudo da História do Brasil, de 

ernambuco, do Recife, da escola, da família ensinados a cada ano que deveria 

constituir o curso primário. A proposta era a de que ocorresse o intercâmbio de 

ideias e conceitos capazes de fornecer ao aluno o mínimo de reação no máximo de 

ele é autor e espectador 

Dentro do plano atualizado de globalização que tanto resultado 
oferece na escola primária, organizamos o atual programa, visando 
tanto quanto possível uma noção de conjunto. Entretanto, seguimos 
uma série adaptada aos interesses da criança. Não são idéias 
justapostas, são idéias permutadas, inseridas no pensamento 
central: a finalidade da vida individual, aproveitando-se todos os 
aspectos sociais que contribuem para uma elevação cada vez maior 
da personalidade humana. (PERNAMBUCO, 1945, p. 44).  
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Os feitos heróicos dos grandes patriotas deveriam ser estudados 

paralelamente à atuação sublime da família e da escola, no seu papel eminente de 

educar a infância e a juventude para Deus. Os fatos devem ser realçados pela 

projeção educativa que oferecem, quer no sentido cívico, quer no moral e religioso. 

Para isso,  

 

A escola do escotismo será a maneira mais prática e impressionante 
que se apresenta para orientar um plano dessa natureza. Os 
simbolismos, o código, a divisa, a tríplice promessa do escoteiro, são 
panoramas magníficos para uma visão de conjunto, esboço delicado 
para minúcias esperançosas. 
E o escotismo educa pelo exemplo, pela ação e pela fé, reagindo 
contra o sensualismo e o egoísmo é uma força capaz de conduzir a 
infância, adolescência e a juventude para integrar-se num verdadeiro 
programa de educação social, moral e cívica. (PERNAMBUCO, 
1945, p. 44). 

 

No programa apresentado o ideal era despertar na criança o entusiasmo e o 

interesse pelas grandes causas, pelas ações nobres e desinteressadas. O essencial 

era que a criança sentisse a nobreza de nossa gente nas reações justas contra a 

ambição, ou melhor, vibrasse diante da heroicidade dos nossos antepassados, 

cultivasse o respeito às autoridades legitimamente constituídas, a reeducação 

quanto às festas tradicionais da família e da localidade, a compreensão do trabalho 

das classes operárias. Era importante desenvolver o interesse pelas antiguidades 

históricas que ajudassem a plasmar a personalidade infantil em um clima de 

elevação, de cultura e de sobrenaturalidade.  

Nesse sentido, “O programa de Educação social é o alicerce do Brasil futuro, e, 

se este Brasil é grande e forte pelo valor dos seus filhos, faz-se mister reconhecer o 

herói brasileiro desde o lar até os campos de batalha, das escolas às oficinas” 

(PERNAMBUCO, 1945, p. 44), devendo, portanto, o escolar admirar e imitar 

sobretudo os grandes vultos da religião e da pátria. 

 

Para realizar o ideal do programa é preciso que o professor sinta e 
compreenda a elevação dos conceitos e a realidade brasileira em 
toda a extensão. 
A instrução imédiata é necessária e urgente, mas não deve sacrificar 
em absoluto o essencial que é ambientar os alunos no plano 
grandioso da veneração por tudo quanto é nobre, útil e generoso. 
(PERNAMBUCO, 1945, p. 44). 
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Assim, partia-se do princípio que a escola além da transmissão do conteúdo 

espiritual e moral era também considerada um instrumento de “hereditariedade 

social”, e que a escola seria o seu principal órgão transmissor, uma vez que “os 

ideais, hábitos, costumes, ali, passavam de geração para geração”.  

(PERNAMBUCO, 1939b, p. 7). Assim, acreditava-se que, “a escola que transmite 

conhecimentos, também corrige a hereditariedade social.” Por isso o governo de 

Pernambuco convocou-a ao serviço do Estado Novo, a fim de incutir nas gerações o 

sentido de equipe, de solidariedade, disciplina e responsabilidade sociais que 

constituíram a base do novo regime. (PERNAMBUCO, 1939b, p. 7). 

A partir daquele momento uma nova orientação do ensino foi fixada. Dois 

decretos foram baixados, um reorganizando a associação do escotismo escolar, 

outro criando e regulamentando o curso de chefe de escoteiros. 

O primeiro decreto estabelecia que o escotismo como instituição auxiliar da 

escola continuaria a ser aplicado nos estabelecimentos públicos de ensino do 

estado, de acordo com os métodos básicos estabelecidos pelo General Baden 

Power que considerava a religião a base do escotismo e compreendia a organização 

escoteira de terra em geral. Determinou, ainda, que a diretoria da associação seria 

composta de um diretor, um comissário técnico, um tesoureiro, um secretário e um 

assistente eclesiástico. Criou um conselho superior para decidir sobre as questões 

mais importantes, como a exclusão de chefes escoteiros. O segundo decreto 

determinou que o curso para chefes escoteiros fosse ministrado durante quatro 

meses, obedecesse à orientação pedagógica do Estado e fosse dividido em três 

partes: técnica, teórica e prática, de acordo com os princípios de Baden Pawer. 

(PERNAMBUCO, 1939b, p. 9).  

Quanto à geografia política do país, do estado e do município, pertencia ao 

domínio do Programa Iniciação ao estudo da sociedade e educação moral e cívica, 

ficando, todavia, a geografia física e astronômica para o Programa de Ciências 

naturais e educação higiênica. Para a eficiência desse ensino deveriam os 

professores desenvolver a atividade de excursões aos lugares históricos, com 

questionários de preparação ou de comprovação, as leituras de jornais e revistas, a 

visita aos museus, as eventuais oportunidades históricas tais como as passeatas, os 

desfiles, os dias de festa nacional, além de visitas aos hospitais, às creches, aos 

acampamentos escoteiros, aos orfanatos e às fábricas, etc. Os álbuns coletivos e 
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individuais de gravuras e os cartazes, também eram indicadores de grande alcance 

para a comprovação ou interesse das aulas. Muito útil, ainda, era que os educadores 

motivassem os trabalhos literários com a criação de jornais escolares e sessões de 

apresentação que deveriam ser organizadas pelos grêmios literários. 

A seguir abordaremos a formação profissional, acreditando que essa formação 

estava intimamente ligada à questão racial na medida em que se buscava um 

trabalhador saudável, que garantisse o progresso da nação. 

 

4.1.3- A formação profissional 

 

“O trabalho é o maior fator de elevação da dignidade humana”, esse foi um dos 

lemas adotados pelo poder estatal no período do Estado Novo. Tal tese foi tão 

difundida que aparece como nota da imagem abaixo reproduzida, que foi retirada do 

livro intitulado: A Juventude no Estado Novo. 

 

Figura 25: Incentivo ao trabalho feminino 
 

 

Fonte: DIP, s.d. s.p. 
 

A referida obra contém textos do Presidente Getúlio Vargas, extraídos de 

discursos, manifestos e entrevistas à imprensa. Em consonância com a reiterada 

afirmação acerca da necessidade de melhorar o perfil profissional do brasileiro 

visando fortalecer a importância do trabalho para o progresso da nação, trazemos 

outras imagens relacionadas com as atividades manuais que expressam o contato 

com uma profissão em grupos escolares, nas quais identificamos a presença de 
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crianças negras. A primeira foi do Grupo Escolar Aníbal Falcão, que se tornou 

escola rural modelo em 27 de junho de 1933. 

Foto 26:Aula de trabalho manual, escola rural modelo Anibal Falcão (antigo Grupo Escolar 

Anibal Falcão). 

 
Fonte: Pernambuco, s.d, p.30 

 
 
 

Foto 27: Apiario da escola Rural Modelo Aníbal Falcão. 
 

 
Fonte: Pernambuco, s.d., p.15. 

 

Vale ressaltar que o ano de 1942 foi crucial para a área de ensino 

profissionalizante, porque ocorreu uma grande reforma educacional promovida pelo 
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Ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Além da publicação do Decreto 

– Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, que estabeleceu a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, foi criado o Serviço Nacional de Ensino Industrial (SENAI), que ficou 

sob a égide do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre Marcondes 

Filho, e com total envolvimento empresarial. 

Foi, portanto, no contexto dessas grandes decisões que os programas do 

ensino primário foram refundidos no sentido de uma pré-orientação profissional, que 

deveria se basear nos princípios da didática social e de solidariedade no ensino e 

nos centros de interesses.68 Os jogos esportivos, os jogos cênicos, os trabalhos 

manuais e o cooperativismo escolar foram estimulados. Este último visava mais que 

o barateamento do material pedagógico, desenvolver nos educandos os sentimentos 

de responsabilidade, de economia e o hábito do interesse comum. Nesse sentido “as 

cooperativas escolares são miniaturas das sociedades de adultos, guardam a 

mesma linha de organização, têm quase idêntico material, obedecem a igual 

processo de legalização.” (PERNAMBUCO, 1939b, p. 8).  

 

4.1.4- Formação histórica 

 

A formação histórica é a que consideramos mais incisiva para o favorecimento 

de distinções etnicorraciais, pela natureza de seus conteúdos, que às vezes 

pregavam hierarquias entre as raças. 

Inicialmente denominada História Pátria, entre as orientações para o ensino 

prescrevia que era preciso ter sempre presente que os fatos históricos valiam menos 

como conhecimentos a adquirir do que pelas conclusões de ordem social e 

econômica que deles poderíamos tirar. Os primeiros conhecimentos de história 

deveriam cingir-se ao que cerca a criança, satisfazendo, assim, os interesses 

característicos de sua idade. Pela observação da vida na família e na escola o aluno 

obteria a noção de sociedade e de governo, com suas funções políticas e 

administrativas, passando, depois, ao “estudo dos verdadeiros fatos históricos, como 

o descobrimento, a independência e a republica, os quais seriam relacionados com 

os personagens que os representam” evitando-se, porém, a princípio, minudências 

                                                 
68Trata-se de “um modo de conceber e realizar o processo de ensino aprendizagem de uma forma 
globalizada onde as disciplinas são correlacionadas de modo a formar um todo homogêneo e 
satisfazer os interesses e necessidades dos alunos”. (BRITTO, 2005, p.61). 
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inacessíveis à mentalidade do educando. (PERNAMBUCO, 1934, p. 262). Depois 

iria o escolar não só conhecendo um maior número de fatos, como também 

penetrando em certas minúcias necessárias às suas conclusões. Esse aprendizado 

que teria sempre caráter associativo com as matérias correlatas deveria obedecer 

aos métodos ativos, utilizando-se para esse fim estampas, gravuras, fotografias, 

mapas, roteiros colecionados pelos alunos e professores, etc.  

Retornando aos conteúdos do Programa para o ano de 1928, destacamos as 

seguintes passagens: 

 

Os holandezes em Pernambuco, o 13 de maio e a abolição da 
escravidão; (1ª classe). 
(...) 
As três raças: indígena (raças e tribus, língua commum, costumes) 
africana (sua introdução no Brasil, por que meios e para que fins; a 
européa (sua superioridade sobre as outras e influencia 
civilizadora. (2ª classe). 
(...) 
Invasão holandeza em Pernambuco. Homens e feitos notáveis; 
Palmares e Emboabas. Os bandeirantes. abolição: leis parciaes e lei 
geral. (3ª classe). 
(...) 
Invasão Holandeza, reação contra o invasor; Guerra de libertação. 
Queda do domínio holandez, heroes pernambucanos. Cooperação 
de Pernambuco nos principais acontecimentos do paiz: a 
independência, a abolição e a republica. (4ª classe- somente nos 
grupos escolares). (PERNAMBUCO, 1928c, p. 11- 21). (Negrito 
adicionado). 
 

Analisando os dados acima notamos que tais conteúdos expressavam 

abertamente a intenção de manter/estabelecer distinções etnicorraciais no interior 

das escolas, ao indicar estudos em que se declarava “a (raça) européia sua 

superioridade sobre os outros e influencia civilizadora”, ou seja, não há como negar 

que tais conteúdos pregavam claramente que os europeus eram superiores, 

enquanto os índios e os negros eram inferiores racial e culturalmente falando. Nesse 

sentido indagamos: Como um conteúdo que afirmava existir a superioridade da raça 

branca não deixaria os alunos negros sentindo-se inferiores aos brancos?  

Feita essa reflexão observemos o rebatimento dessas ideias no âmbito da 

programação de ensino, ou seja, nos conteúdos de ensino que deveriam ser 

ensinados no ano de 1934: 
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13 de maio (2º ano) (PERNAMBUCO, 1934, p. 264). 
A invasão holandesa: Matias de Albuquerque; o incêndio de Olinda. 
O governo de Mauricio de Nassau. A Insurreição Pernambucana: 
Fernandes Vieira, Camarão e Henrique Dias.  
Heróis de Pernambuco.  
O movimento abolicionista em Pernambuco; Joaquim Nabuco e José 
Mariano 
A escravidão vermelha e a escravidão africana.  
Perda e restauração da Baia e de Pernambuco. Os Palmares. 
A Escravatura: leis que contribuíram para a sua extinção parcial. A 
abolição. (5º ano) (PERNAMBUCO, 1934, p. 267). (Itálicos 
adicionados). 

  

Entre os conteúdos para o ano de 1934 percebemos que os negros foram mais 

representados como grupo social em episódios relacionados à escravidão do que 

como sujeitos, indivíduos, como Henrique Dias.  

Deveriam fazer parte do ensino de história visitas ao museu, ao Instituto 

Arqueológico de Pernambuco e aos lugares históricos, considerados assim como 

“utilíssimas fontes de documentação”, alem das investigações em jornais, revistas, 

livros, arquivos, a feitura de álbuns onde os fatos e as biografias sejam ilustrados por 

fotografias e desenhos: os questionários, composições, testes, dramatizações, 

recitativos, jornais de classe homenageando personagens e fatos de valor, tidos 

como um meio seguro de garantir o sucesso do aprendizado da história, em nossas 

escolas. (PERNAMBUCO, 1934).  

Para compor a análise da formação histórica temos algumas indicações em 

relação aos livros de história utilizados nas escolas primárias para ministrar a 

matéria. Trata-se do livro Urupês69, de autoria de Monteiro Lobato, livro de conteúdo 

eugenista, publicado em 1919, e do livro Selecta Escolar de Gaspar do Nascimento 

Regueira da Costa.70  

                                                 
69Monteiro Lobato reuniu na referida obra alguns contos que a experiência de fazendeiro do Vale do 
Paraíba lhe proporcionou. Urupês, contém vários contos e um artigo, quase todos passados na 
cidadezinha de Itaoca, no interior de São Paulo, com várias histórias, geralmente de final trágico e 
algum elemento cômico. O último conto, Urupês, apresenta a figura de Jeca Tatu, o caboclo 
preguiçoso, que tinha um comportamento típico daqueles homens rurais, sem instrução e com as 
mesmas características étnicas do personagem.  Os contos do livro são: "Os faroleiros", "O 
engraçado arrependido", "A colcha de retalhos", "A vingança da peroba", "Um suplício moderno", 
"Meu conto de Maupassant", "Pollice Verso", "Bucólica", "O mata-pau", "Bocatorta", "O comprador de 
fazendas", "O estigma" e "Urupês". Além do artigo "Velha praga". 
http://www.skoob.com.br/livro/10096-urupes, acesso em 20/12/2013. 
70Consta na capa do próprio livro que Regueira da Costa “era professor público de instrução primaria, 
Inspector escolar do Municipio do Recife e Ex-inspector geral interino da Instrução publica municipal.” 
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Em relação ao livro Urupês gostaríamos de mencionar a análise que Sarmento 

(2006, p. 38) fez sobre o conto “Bocatorta71”, que compõe a obra Urupês. A autora 

demonstra que as descrições do negro, no referido conto, reúnem posições dúbias, 

já que, se por um lado podem ser observadas descrições despidas de eufemismos 

românticos como forma de aplacar o preconceito, por outro lado o preconceito racial 

do próprio Lobato se revela na medida em que cria um estereótipo do negro 

deformado física e moralmente, através da caricatura. Acreditamos que esse livro 

contribuiu para a existência de práticas de distinções etnicorraciais no ambiente 

escolar pernambucano. 

O livro Selecta Escolar continha uma “coleção de trechos selectos em prosa e 

verso extrahidos de obras, Historicas, scientificas e litterarias e organizado para uso 

das escolas primárias”, publicada no Recife pela Editora Ramiro M. Costa e Filhos” e 

que, em 1921, já se encontrava na sua 4ª edição. A referida obra foi aprovada pelo 

Conselho Superior de Instrução Pública do estado de Pernambuco e Inspetoria 

Geral da Instrução Pública do município do Recife. Foi adotada em vários colégios e 

em todas as escolas públicas e particulares de Pernambuco e de outros estados da 

União e premiada pelos governos do Estado de Pernambuco e do Recife. 

Mesmo que esta obra tenha sido editada na década de 1920, inferimos que na 

década posterior ainda tenha sido utilizada nas escolas primárias de Pernambuco, 

sobretudo no Recife, pela importância de seu autor no cenário local. Regueira da 

Costa também era membro do Conselho Literário do Estado, órgão que dava os 

pareceres para a aprovação dos livros escolares. Era também autor de livros 

escolares recomendados para as escolas primárias desde o século XIX, entre seus 

livros daquele período destacam-se: A Novíssima Selecta Brasileira e da Nova 

Selecta Francesa, ambos aprovados pelo Conselho Superior da Instrucção Publica, 

em 1897. (PERNAMBUCO, 1897, s.p.). 

Estamos considerando como livro didático/escolar os impressos empregados 

pela escola para o desenvolvimento de ensino ou de formação (BATISTA; GALVÃO, 

                                                 
71 Em "Bocatorta", lemos que na fazenda do Atoleiro vivia a família do major Zé Lucas. Nas matas da 
fazenda, havia um negro com a cara defeituosa com fama de monstro: Bocatorta. Cristina, filha do 
major, morre justamente alguns dias depois de ter ido com o pai ver a tal criatura. Seu noivo, 
Eduardo, não agüenta a tristeza e vai até o cemitério chorar a morte da amada. Encontra Bocatorta 
desenterrando a moça. Volta correndo e, junto a um grupo de homens da fazenda, sai em 
perseguição a Bocatorta. Esse, em fuga, morre ao passar num atoleiro, depois de ter dado o seu 
único beijo na vida. http://www.skoob.com.br/livro/10096-urupes acesso em 20/12/2013. 
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2009, p. 41). Assim, o livro escolar era identificado como aquele sobre o qual se 

apoiava a própria atividade de leitura que ocorria na escola, fosse para aprender a 

ler ou exercitar as habilidades de leitura corrente, fosse para aprender conteúdos 

específicos. É o caso das cartilhas, das seletas ou antologias72, das narrativas, dos 

paleógrafos73 que em alguns casos eram constituídos de séries graduadas 

(BATISTA; GALVÃO, 2009, p. 107).  

No caso da obra ora analisada ela continha também conteúdos religiosos 

católicos, como o “Padre Nosso” e relatos sobre a anunciação de Nossa Senhora. 

No texto Estados de civilização, por exemplo, os negros são representados como 

selvagens. É o que se observa no trecho a seguir: 

 

Os povos, segundo o seu modo de viver e os progressos feitos nas 
artes, podem dividir-se em três classes: selvagens, bárbaros e 
civilizados. 
Os selvagens não têm outro culto senão vãs superstições; não 
conhecem a arte da escripta, a sua industria reduz-se quase 
unicamente à pesca e á caça; são ordinário nomadas ou errantes e 
formam só mui pequenas povoações, taes são os indígenas da 
America, da Oceania e os negros da África.  
Os povos bárbaros ou meio civilizados, já tem um culto religioso e 
leis; conhecem as artes mais necessárias á vida, mesmo a da 
escripta, e applicam-se uns á cultura da terra, outros á criação do 
gado, sendo estes nomades. Taes são os Arabes, os Tartaros ou 
Afghans, etc. etc. 
Os povos civilizados não só conhecem perfeitamente as artes 
mechanicas, mais ainda, cultivam as sciencias, as letras e as bellas 
artes. Elles têm por suas luzes, pela sabedoria de suas leis e por sua 
industria e commercio, augmentado as commodidades e doçuras da 
vida e contribuído assim para a felicidade geral. (COSTA, 1921, p. 
84, negritos adicionados). 
 

O excerto acima exemplifica a concepção em que o livro se baseia, que se 

assemelha ao tipo de representação que os programas de ensino do período 

estudado também trazem em relação aos negros e aos indígenas. Esse fato reforça 

a nossa tese de que processos de racialização tinham o intuito de estabelecer 

distinções etnicorraciais no interior das escolas pernambucanas, sobretudo nos 

                                                 
72 As seletas ou antologias, embora também visassem ensinar conteúdos morais e conhecimentos 
gerais, foram elaboradas e publicadas com o objetivo principal de servir de apoio à leitura (BATISTA; 
GALVÃO, 2009). 
73 Leitura manuscrita ou paleógrafo é um tipo de livro que possivelmente tenha sido elaborado e 
utilizado como material de leitura corrente nas escolas brasileiras e, especificamente, 
pernambucanas, no século XIX, e que perdurou até, pelo menos, meados do século XX nas escolas 
(BATISTA; GALVÃO, 2009). 
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grupos escolares, nos quais os alunos foram alvo de testes de toda natureza para se 

explicar o biótipo do escolar pernambucano, como veremos no próximo capítulo. Os 

livros escolares utilizados nas escolas primárias no século XIX, por exemplo, traziam 

representações dos negros como inferiores aos brancos (ARANTES, 2013), 

assemelhando-se, portanto, às representações contidas no livro Selecta Escolar. 

Vale ressaltar que indígenas também eram representados como inferiores no 

referido livro. 

Para finalizar este capítulo é importante ressaltarmos que também havia a 

formação física, dada inicialmente pelo ensino da ginástica e que no decorrer do 

tempo passou a ser denominada de educação física, com vistas a estabelecer o 

biótipo do escolar pernambucano. Essa formação foi considerada decisiva para 

revigorar a raça e garantir o estabelecimento de uma sociedade saudável fisica, 

intelectual e moralmente. Nas escolas esse procedimento se fazia por meio de 

processos de racialização presentes no cotidiano escolar, como será abordado no 

próximo capítulo. 
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OS SABERES MÉDICOS RACIALIZADOS E A BIOTIPOLOGIA DESTINADAS ÀS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Conforme vimos discutindo ao longo do desenvolvimento deste trabalho, o 

discurso médico na educação pode ser percebido tanto a partir das questões de 

higiene quanto das eugênicas, sobretudo considerando as primeiras décadas do 

século XX, no Brasil. Tratava-se de um discurso que se traduzia em processos de 

mensuração das condições físicas e mentais dos alunos e das condições de sua 

educação. Como parte desses processos destacamos as seguintes práticas: a 

realização de testes de inteligência, de eletrocardiografias, de medidas 

antropométricas como o índice ponderal, o índice de robustez,  a capacidade vital e 

o perímetro torácico entre outros.  

Todo o procedimento de medidas psicológicas, físicas ou biológicas visava 

classificar as crianças para favorecer à criação de possíveis classes homogêneas. 

Assim propiciava-se, através de critérios “científicos”, a seleção e o agrupamento de 

crianças que estariam em um mesmo nível morfofisiológico, com o pretexto de 

facilitar a aprendizagem. 

Nesse contexto, a educação física foi instituída nas escolas como um 

instrumento de controle da regeneração social, passando assim a desempenhar um 

papel fundamental no processo de racialização e ao mesmo tempo de higienização 

da sociedade.  

 Diante do exposto, o objetivo deste capítulo foi mapear as ações médicas 

para construir a biotipologia das crianças que frequentavam as aulas de educação 

física nos grupos escolares e nas escolas isoladas do Recife, com vistas a perceber 

como a biotipologia tentou estabelecer uma hierarquia entre brancos e negros a 

partir das suas práticas de racialização no ambiente escolar. 

 

5.1. A Educação Física nos “moldes científicos” 

 

 No caso de Pernambuco, a partir das fontes com as quais trabalhamos foi 

possível traçar uma trajetória da ginástica, como matéria da programação escolar 

de 1917 até 1945, com o ensino de Educação Física propriamente dito. Na 
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documentação analisada percebemos que antes de 1930 não aparecia a educação 

física como nome de uma disciplina, mas utilizava-se a palavra gymnastica.  

Sobre essa questão Soares (1996, p.9) afirma que a partir da última década do 

século XIX o termo ginástica ainda foi utilizado para denominar a aula que tratava 

das atividades físicas, mas paulatinamente um outro termo ganhou força, qual seja: 

Educação Física. Este termo surgiu acompanhado de um requinte no âmbito da 

pesquisa científica que era pensada a partir de análises laboratoriais. Nesse sentido, 

a partir de então as aulas passaram a ser divididas em três momentos: o primeiro 

era destinado a um trabalho de natureza aeróbica com um tempo para corridas e 

saltos; no segundo encontrava-se a presença de exercícios de força, flexibilidade e 

agilidade e no terceiro alojam-se os fundamentos de um determinado jogo esportivo, 

com sua posterior aplicação propriamente dita e, para finalizar, há uma volta à 

calma. 

Ainda segundo o referido autor, ginástica compreendia marchas, corridas, 

lançamentos, esgrima, natação, equitação, jogos e danças. Surgiu na sociedade 

ocidental moderna como um movimento de caráter popular e sem qualquer relação 

com a instituição escolar. Este movimento, bastante vigoroso em todo o século XIX, 

teve sua denominação definida a partir do país de origem e ficou também conhecido 

como “escolas” ou “métodos de ginástica”. Os mais conhecidos no Brasil foram o 

Método francês, o alemão e o sueco, sendo, o mais divulgado e o que serviu de 

modelo para um método nacional de ginástica, o Método francês. Esses métodos 

e/ou escolas de ginástica não foram inicialmente para serem aplicados nas escolas, 

mas os pedagogos e os médicos tomaram os seus princípios básicos para 

elaborarem as matérias de ensino, considerando as especificidades escolares. Essa 

Ginástica compreendia exercícios individuais, em duplas, quartetos; o ato de 

levantar e transportar pessoas e objetos; esgrima; danças; jogos e, posteriormente, 

já no final do século XIX, os jogos esportivos, a música, o canto e os exercícios 

militares. 

A partir de conhecimentos e teorias gestadas no mundo europeu os médicos 

desenharam outro modelo para a sociedade brasileira e contribuíram para a 

construção de uma nova ordem econômica, política e social. Nesta nova ordem, na 

qual os médicos higienistas ocuparam lugar destacado, também foi apontada a 
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necessidade de construir, para o Brasil, um novo homem, sem o qual a nova 

sociedade idealizada não se tornaria realidade. Por isso,  

 

 [...] a medicina social, em sua vertente higienista, vai influenciar e 
direcionar de modo decisivo a educação física, a educação escolar 
em geral e toda a sociedade brasileira. Assim, o médico se torna o 
grande personagem desta história, tendo em seu papel o dever de 
corrigir e melhorar o corpo social e mantê-lo em constante estado de 
saúde, respondendo a sua função higienista e impondo sobre as 
famílias uma mudança direcionada aos hábitos saudáveis, dando um 
fim nos velhos hábitos coloniais. Deste modo, para dar conta de suas 
atribuições, os higienistas passaram para a educação física um papel 
de moldar o corpo saudável, robusto e harmonioso em oposição ao 
corpo flácido e doentio do individuo colonial. (SOARES, 2001, p.70-
71).(Itálicos adicionados). 
 
 

Assim a educação física, enquanto ginástica, passou a ser vista na escola 

como importante instrumento de aprimoramento físico dos indivíduos que 

fortalecidos pelo exercício físico estariam mais aptos para contribuir com a grandeza 

da sociedade crescente e com o exército se tornando “a própria expressão física da 

sociedade do capital” (SOARES, 2001, p. 6).  

Nas escolas pernambucanas em 1917, por exemplo, a Ginástica Sueca era 

praticada, conforme podemos observar no relato realizado pelo inspetor Olyntho 

Victor sobre a situação do Ensino de ginástica. Segundo ele,  

 

Desejando esta inspectoria que fossem feitos nas escolas os 
exercicios de Gymnastica Sueca, entendi-me com o Dr. Director da 
Escola Normal para que, de accordo com os pais dos alunnos 
daquelle estabelecimento, se designassem os estudantes capazes 
de ministrar o ensino da referida arte nos pontos indicados em uma 
relação que apresentei, procurando desse modo substituir a falta de 
instructores profissionaes e ao mesmo tempo offerecendo aos 
normalistas, occasião para pratica da missão a que se destinam. 
(PERNAMBUCO, 1917, p. 12). 
 

No relato acima fica clara a opinião do inspetor Olyntho Victor sobre o papel 

que as normalistas teriam na condução dos exercícios de ginástica naquele 

momento específico. Posteriormente, foram elas que atuaram diretamente com os 

médicos no estabelecimento do biótipo do escolar pernambucano. 

Ainda segundo o inspetor começaram, naquele ano, em quase todas as 

escolas da capital e em alguns municípios circunvizinhos, tais como nas escolas de 

Socorro, Jaboatão, Cabo, Olinda e até em Jatobá de Tacaratú, cujo instrutor era o 
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próprio professor José Constantino da Silva, os trabalhos de fiscalização, auxiliado 

pelo Inspetor escolar do 1º distrito, pelo diretor da Escola Normal e seu secretário, e 

pelo professor de ginástica, Pedro Alexandrino M. da Silva Pinto. Para tanto foram 

escalados mais de 40 alunos para esses exercícios, apesar da falta de áreas 

apropriadas em algumas casas escolares. Entretanto, ainda segundo o referido 

relatório, essa atividade teve muita regularidade e aproveitamento. 

Seis anos depois, isto é, em 1923, segundo consta nos Programas das escolas 

primárias, o referido ensino deveria ser oferecido para todas as classes e constaria 

de: 

 
Formatura, posições, alinhamentos e primeiros movimentos para 
marcha. 
Movimentos de flexão de pernas, braços, troncos e cabeça. 
Evoluções cadenciadas com cânticos escolares. 
Exercícios respiratórios. 
Jogos livres e dirigidos pelo mestre. (PERNAMBUCO, 1924, p. 13). 

 

Tudo indica que nos anos subsequentes não ocorreram grandes mudanças na 

estrutura organizacional da referida matéria, haja vista que até o final da década de 

1930 encontramos alguns registros de aulas de ginástica realizadas no Grupo 

Escolar João Barbalho, conforme podemos observar na imagem abaixo. Nela é 

possível distinguir meninos e meninas no mesmo espaço fazendo exercícios, porém 

a qualidade da imagem não nos permitiu perceber se há crianças negras presentes 

na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 28: Grupo Escolar João Barbalho 

 

Segundo Ghiraldelli Jr. (1994, p.16

períodos distintos. Até os anos de 1930 tivemos uma Educação Física 

prioritariamente pautada no higienismo, preocupada com o saneamento público, a 

prevenção de doenças e uma so

especialmente nos anos de 1940, em plena vigência do Estado Novo, uma 

Educação Física de concepção militarista, com o intuito de formar uma juventude 

pronta para defender a Pátria. O autor identifica, assim

educação física brasileira, a saber: a Educação Física Higienista (até 1930); a 

Educação Física Militarista (1930

1964); a Educação Física Competitivista (pós

partir de 1985).  

A concepção higienista

Assim, o papel da Educação Física era formar homens e mulheres sadios, fortes, 

dispostos à ação. Mais do que isso informa o autor que a educação física higienist

não se responsabilizava somente pela saúde individual das pessoas, mas agiu como 

protagonista num projeto de “assepsia social”. Assim, para tal concepção a 

ginástica, o desporto, os jogos recreativos, etc. devem, antes de qualquer coisa, 

disciplinar os hábitos das pessoas no sentido de levá

capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o que comprometia a vida 

coletiva. “Baseava-se principalmente no conhecimento científico e biológico, que 

Figura 28: Grupo Escolar João Barbalho – aula de ginástica. 

Fonte: Pernambuco (1939b, s/p.).  
 

 
Segundo Ghiraldelli Jr. (1994, p.16-17), a educação física no Brasil passou por 

períodos distintos. Até os anos de 1930 tivemos uma Educação Física 

prioritariamente pautada no higienismo, preocupada com o saneamento público, a 

prevenção de doenças e uma sociedade livre de vícios. Após o referido período, 

especialmente nos anos de 1940, em plena vigência do Estado Novo, uma 

Educação Física de concepção militarista, com o intuito de formar uma juventude 

pronta para defender a Pátria. O autor identifica, assim, cinco tendências da 

educação física brasileira, a saber: a Educação Física Higienista (até 1930); a 

Educação Física Militarista (1930-1945); a Educação Física Pedagogicista (1945

1964); a Educação Física Competitivista (pós-64) e a Educação Física Popula

A concepção higienista enfatizava a questão da saúde em primeiro plano. 

Assim, o papel da Educação Física era formar homens e mulheres sadios, fortes, 

dispostos à ação. Mais do que isso informa o autor que a educação física higienist

não se responsabilizava somente pela saúde individual das pessoas, mas agiu como 

protagonista num projeto de “assepsia social”. Assim, para tal concepção a 

ginástica, o desporto, os jogos recreativos, etc. devem, antes de qualquer coisa, 

ábitos das pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de práticas 

capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o que comprometia a vida 

se principalmente no conhecimento científico e biológico, que 
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17), a educação física no Brasil passou por 

períodos distintos. Até os anos de 1930 tivemos uma Educação Física 

prioritariamente pautada no higienismo, preocupada com o saneamento público, a 

ciedade livre de vícios. Após o referido período, 

especialmente nos anos de 1940, em plena vigência do Estado Novo, uma 

Educação Física de concepção militarista, com o intuito de formar uma juventude 

, cinco tendências da 

educação física brasileira, a saber: a Educação Física Higienista (até 1930); a 

1945); a Educação Física Pedagogicista (1945-

64) e a Educação Física Popular (a 

enfatizava a questão da saúde em primeiro plano. 

Assim, o papel da Educação Física era formar homens e mulheres sadios, fortes, 

dispostos à ação. Mais do que isso informa o autor que a educação física higienista 

não se responsabilizava somente pela saúde individual das pessoas, mas agiu como 

protagonista num projeto de “assepsia social”. Assim, para tal concepção a 

ginástica, o desporto, os jogos recreativos, etc. devem, antes de qualquer coisa, 

las a se afastarem de práticas 

capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o que comprometia a vida 

se principalmente no conhecimento científico e biológico, que 
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buscava melhorar as condições de vida da população por meio do controle do 

comportamento com vistas à saúde pública.” (GHIRALDELLI Jr, 1994, p.16). 

A concepção de Educação física militarista tinha como objetivo fundamental a 

obtenção de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Assim, a 

educação física deveria ser suficientemente rígida para elevar a nação à condição 

de “servidora e defensora da pátria”, funcionando como selecionadora de “elites 

condutoras”, capazes de distribuir melhor os homens e as mulheres nas atividades 

sociais e profissionais. Portanto, o papel da educação física era o de “colaboração 

no processo de seleção natural”, eliminando os fracos e premiando os fortes, no 

sentido da “depuração da raça.” (GHIRALDELLI Jr.,1994, p.18). A idéia central 

dessa concepção, segundo o autor, era o “aperfeiçoamento da raça”, seguindo 

assim as determinações impostas pelas falsas conclusões encetadas pela biologia 

nazifacista. Daí a educação física funcionar como atividade “aceleradora do 

processo de seleção natural.” (GHIRALDELLI Jr.,1994, p. 26). 

No Estado de Pernambuco, a partir de 1930, atrelado à educação física e, 

consequentemente, à preocupação com a saúde dos escolares, o fator racial 

apareceu como um problema para o futuro da pátria. É o que pode ser observado, 

por exemplo, no relatório apresentado ao Interventor Federal pelo responsável pela 

Diretoria de Higiene, Waldemir Miranda, em 20 de dezembro daquele ano. O relator 

inicia seu texto elogiando o governador, em exercício na época, pelo seu gesto 

patriótico de interesse pela saúde dos escolares num país em que a criança até 

pouco tempo vivia em completo abandono. Indaga: “Que seria da pátria de amanhã 

sem o preparo da raça pela assistência à infância?” Responde em seguida: 

 

Nossa incúria nesse particular imporia no enfraquecimento das 
forças vitaes da nação pela decadência physica da raça cujo sangue 
já vem sendo intoxicado há longos annos pela Constancia de malles 
sociaes que nos afflingem sem despertar reação prophylactica por 
parte dos governos passados. Raça nova, amparada pela 
prodigalidade da natureza, começava a decahir sob o peso de uma 
hereditariedade pathologica que somente a hygiene seria capaz de 
corrigir. De facto, já se disse que a hygiene era a rainda da nossa 
epocha. Rainha ou Fada deve ser conhecida de todos para melhor 
influir na formação pshycho-somatica das novas gerações. 
(MIRANDA, 1930, p.1 - 3, Itálicos adicionados). 

   

Analisando o trecho acima percebemos que Waldemir Miranda se referia à 

mistura racial como um fator de enfraquecimento da raça e à decadência física por 
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causa do sangue negro que intoxicou a nação. Esse eugenista queria desintoxicar o 

sangue do brasileiro e revigorar a raça como tantos o queriam naquele momento 

histórico. Para que isso acontecesse, segundo ele, deveríamos cercar a saúde da 

criança, especialmente dos escolares, permanecendo os órgãos estatais em 

vigilância. Deveriam, ainda, manterem-se em constante observação, porque a 

evolução e as modificações que sofrem os organismos infantis são constantes, o 

que os torna mais aptos a contraírem as doenças epidêmicas. 

 

Por tudo isso e por outras razões de sobejo conhecidas impõe-se a 
necessidade da inspeção medica das escolas não é uma inovação 
para fornecer empregos agradáveis a novos doutores. Pelo contrario, 
cabe ao serviço medico-escolar resolver dos destinos da raça, 
velando a cultura das novas gerações sob o tríplice aspecto do 
desenvolvimento physico, espiritual e moral. (MIRANDA, 1930 p. 4, 
Itálicos adicionados). 
 

 

Como vimos no primeiro capítulo deste estudo, esse tipo de pensamento 

acreditava que era preciso regenerar a raça brasileira, pautando-se em teorias 

raciais que pregavam a inferiorização do negro e, consequentemente, a 

superioridade biológica dos brancos.  A partir da década de 1930 os adeptos das 

teorias raciais dividiram espaço com o pensamento de Gilberto Freyre, que mudou o 

foco da questão racial para uma discussão no âmbito cultural. Porém, mesmo 

tirando o foco da questão racial, passando do viés biológico para o cultural, o mito 

da democracia racial deu prosseguimento à perspectiva do branqueamento da 

população, só que agora mascaradamente. Vale ressaltar que, no caso de 

Pernambuco, a maioria dos discursos por nós analisados se referem à mistura das 

raças como um problema ao desenvolvimento da nação brasileira e não como um 

patrimônio inestimável. (FREYRE apud, SKIDMORE, 2012, p. 267). 

 Voltando aos dados da Diretoria de Higiene, ressaltamos que o serviço 

médico-escolar na administração de Waldemir Miranda era dividido em duas 

secções: uma de tratamento - a clínica escolar - e outra de higiene propriamente 

dita, contando com oito inspetores, auxiliados por igual número de visitadoras. Para 

precisar os limites de tão importante serviço público o relator resume a inspeção 

médica dos escolares em: Inspeção dos prédios, do mobiliário e dos materiais 

escolares; Observação do desenvolvimento e da cultura física da criança, baseada 

no exame individual e obrigatório do escolar e na organização de uma ficha 
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sanitária; Profilaxia das doenças contagiosas na escola; Educação sanitária dos 

professores e alunos; Tratamento dos escolares enfermos, Assistência aos débeis e 

anormais. (MIRANDA, 1930, p. 4 - 5). 

Ainda na década de 1930 é possível perceber também algumas medidas do 

governo para orientar a educação física para que ela se enquadrasse nos “moldes 

rigorosamente scientificos”. Nesse sentido, consta no Boletim da Diretoria Técnica 

de Educação do ano de 1931, por exemplo, que a educação física já não era uma 

abstração. “Estadeia-se victoriosa, sob bases scientificas, ministradas em grupos 

escolares e escolas reunidas e profissionaes.” (PERNAMBUCO, 1931, p. 9). O 

documento dizia ainda que no ano porvindouro, ou seja, a partir de 1932, entraria 

em plena execução na Escola Normal, que ainda mantinha um sistema 

vantajosamente suprível pelo método francês, oficializado e melhorado no Brasil. A 

justificativa para essa preocupação era explicada da seguinte forma:  

 
(....) Mas do que em qualquer outro povo, talvez, é inadiavel cogitar 
seriamente entre nós da base physica da raça. Si na grande 
Republica do Norte, a saude, a capacidade physica da nação, 
consideram-se a base de todo o progresso social, muito maior 
attenção reclama a educação physica no Brasil, onde causas anti-
hygienicas accumuladas crearam uma raça enfermiça, que é mister a 
todo custo resgatar. (PERNAMBUCO, 1931, p. 9). (Itálicos 
adicionados). 
 

Nesse contexto acreditava-se que as medidas adotadas pelo Departamento de 

Educação do Estado “colocaram a educação physica em Pernambuco em moldes 

superiores aos de qualquer outra organização congenere no paiz.” (PERNAMBUCO, 

1931, p. 9). Para isso um corpo de médicos inspetores de educação física 

superintendeu todo o serviço. Monitoras de educação física especializadas dirigiam 

os exercícios e foram distribuídas uma professora e uma auxiliar para cada grupo 

escolar, sob a orientação superior do Instrutor Geral de Educação Física.  

O preparo dessas professoras especializadas acontecia em um curso regular 

que formava-as com aulas teóricas e práticas de exercícios físicos, regidas pelo 

Instrutor Geral. As candidatas recebiam princípios de anatomia e fisiologia aplicadas 

à educação física, fisiologia da fadiga, higiene do esforço, biometria pedagógica, 

lecionados por médicos inspetores do serviço. As crianças eram reunidas para os 

exercícios, não em classes escolares, mas em turmas homogêneas, segundo a 
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idade anatomo-fisiológica, havendo ainda turmas especiais de ginástica corretiva e 

ginástica respiratória para débeis e anormais. Portanto,  

 

Cada alumno é objecto de um estudo clinico e biometrico completo, 
sobre o qual se baseia a ficha individual de educação physica, sendo 
os exames medicos renovados periodicamente, para a constatação 
de resultados colhidos com a pratica dos exercicios physicos. 
(PERNAMBUCO, 1931, p.10). 

 

Vale ressaltar que esses exames eram compostos por testes psicológicos e 

antropométricos cujos resultados eram racializados, primeiramente pela 

classificação de Roquette-Pinto (Faiodermo, leucodermo e melanodermo), em 

seguida como brancos e mulatos como veremos mais adiante. 

Naquele período, em Pernambuco, também foram adaptadas áreas específicas 

para a prática da educação física, tais como: pistas de corrida, campos de ginástica 

e jogos, instalações para exercícios e recreios segundo a orientação mais moderna, 

em todos os grupos escolares. Essa organização deveria culminar no Parque de 

Educação Física cuja construção era amplamente pregada pelo Governo, em vasta 

área central da cidade, onde as crianças de todas as escolas encontrariam 

instalações completas para jogos e exercícios, base da saúde e do vigor das novas 

gerações. Portanto, em Pernambuco, a concepção militarista de educação física 

estava presente, assim como no resto do país.  

A imagem a seguir expressa o momento de uma aula de Educação física do 

Grupo Escolar João Barbalho. Nela podemos observar meninos e meninas jogando 

voleibol na quadra da referida escola. Pela qualidade e pelo ângulo da imagem não 

conseguimos identificar a presença de crianças negras nessa atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 29: Um campo de Voleibol 

Fonte: Boletim da Diretoria Técnica de Educação, 1931, s/p.

 

Conforme podemos observar na imagem acima, 

para que os exercícios físicos fossem praticados ao ar livre, em áreas que foram 

“immédiatamente adaptadas para esse fim e, durante o mau tempo, em pavilhões e 

outros logares abrigados, com sufficiente arejamento e condições gera

hygiene.” (PERNAMBUCO, 1931, p.109). Deveriam os exercicios serem realizados 

diariamente, em horas convenientes, antes das aulas de classe. Abaixo seguem 

algumas determinações/orientações para a realização dos exercícios:

 

- Os exercicios 
geral do professor de educação physica e a vigilancia frequente dos 
medicos Inspectores, que procurarão adaptar os exercicios ás 
condições individuaes da creança, creando turmas para gymnastica 
corretiva no
hygienica, respiratoria para os debeis e de reeducação motora para 
os anormaes.
- Nos exercicios destinados ás meninas, serão tomadas em 
consideração a physiologia especial e a esthetica de forma e do 
moviment
 - Durante os exercicios, usarão as creanças vestes convenientes, 
amplas e simples e calçados de sola flexivel, segundo o modelo 
indicado pelo Inspector.  (PERNAMBUCO, 1931, p.109).
 
 

Caberia às monitoras de

escolares, segundo o modelo adotado, nas quais eram registradas as condições 

anatômicas e fisiológicas, bem como os resultados individua

Figura 29: Um campo de Voleibol - Grupo Escolar João Barbalho 

. 
Fonte: Boletim da Diretoria Técnica de Educação, 1931, s/p.

Conforme podemos observar na imagem acima, havia uma orientação geral 

para que os exercícios físicos fossem praticados ao ar livre, em áreas que foram 

tamente adaptadas para esse fim e, durante o mau tempo, em pavilhões e 

outros logares abrigados, com sufficiente arejamento e condições gera

hygiene.” (PERNAMBUCO, 1931, p.109). Deveriam os exercicios serem realizados 

diariamente, em horas convenientes, antes das aulas de classe. Abaixo seguem 

algumas determinações/orientações para a realização dos exercícios:

Os exercicios serão dirigidos pelas monitoras, sob a orientação 
geral do professor de educação physica e a vigilancia frequente dos 
medicos Inspectores, que procurarão adaptar os exercicios ás 
condições individuaes da creança, creando turmas para gymnastica 
corretiva nos casos de deformações, asymetrias, gymnastica 
hygienica, respiratoria para os debeis e de reeducação motora para 
os anormaes. 
Nos exercicios destinados ás meninas, serão tomadas em 

consideração a physiologia especial e a esthetica de forma e do 
movimento dos organismos a que elles se destinam.
Durante os exercicios, usarão as creanças vestes convenientes, 

amplas e simples e calçados de sola flexivel, segundo o modelo 
indicado pelo Inspector.  (PERNAMBUCO, 1931, p.109).

Caberia às monitoras de educação física organizar fichas individuaes dos 

escolares, segundo o modelo adotado, nas quais eram registradas as condições 

anatômicas e fisiológicas, bem como os resultados individua
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Fonte: Boletim da Diretoria Técnica de Educação, 1931, s/p. 

havia uma orientação geral 

para que os exercícios físicos fossem praticados ao ar livre, em áreas que foram 

tamente adaptadas para esse fim e, durante o mau tempo, em pavilhões e 

outros logares abrigados, com sufficiente arejamento e condições geraes de perfeita 

hygiene.” (PERNAMBUCO, 1931, p.109). Deveriam os exercicios serem realizados 

diariamente, em horas convenientes, antes das aulas de classe. Abaixo seguem 

algumas determinações/orientações para a realização dos exercícios: 

serão dirigidos pelas monitoras, sob a orientação 
geral do professor de educação physica e a vigilancia frequente dos 
medicos Inspectores, que procurarão adaptar os exercicios ás 
condições individuaes da creança, creando turmas para gymnastica 

s casos de deformações, asymetrias, gymnastica 
hygienica, respiratoria para os debeis e de reeducação motora para 

Nos exercicios destinados ás meninas, serão tomadas em 
consideração a physiologia especial e a esthetica de forma e do 

o dos organismos a que elles se destinam. 
Durante os exercicios, usarão as creanças vestes convenientes, 

amplas e simples e calçados de sola flexivel, segundo o modelo 
indicado pelo Inspector.  (PERNAMBUCO, 1931, p.109). 

organizar fichas individuaes dos 

escolares, segundo o modelo adotado, nas quais eram registradas as condições 

anatômicas e fisiológicas, bem como os resultados individuais revelados pelos 
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exames médicos e antropométricos realizados em períodos regulares, no decorrer 

no ano letivo. Assim, todos esses procedimentos faziam parte constitutiva da cultura 

escolar e deveriam contribuir para a formação do aluno em cidadão, nesse lugar 

onde se procurou reformar a carne: a escola foi pensada como lugar para “reabilitar 

corpos”. (VAGO, 2002). Em Pernambuco, nesse contexto, 

 

serão as creanças submetidas aos exercicios physicos não por 
classes escolares, como actualmente, mas por grupos homogenos 
no ponto de vista da edade anatomo-physiologica, organisados de 
accordo com os dados colhidos em exame medico e 
anthropometrico, pelos medicos Inspectores com o auxilio das 
monitoras de educação physica. (PERNAMBUCO, 1931, p.109). 
 

Em 1932, o diretor técnico da educação, Aníbal Bruno, em exposição feita na 

sessão de reabertura dos trabalhos do seminário pedagógico, menciona uma ficha 

de educação física com dados médicos e biomédicos que permitissem distribuir as 

crianças em grupos homogêneos, segundo a idade anatomofisiológica, que traria 

indicações de exercícios higiênicos, corretivos, de reeducação motora e que fossem 

convenientes para os anormais. Nas palavras do referido diretor 

 

Pensando antes de tudo no preparo cultural e technico do 
professorado, que é a base de sua aptidão para a escola, havíamos 
de pensar igualmente antes de tudo no preparo physico do escolar, 
que é a base de sua aptidão para a vida. A educação physica seria, 
portanto, a nossa primeira e mais forte preocupação e mais ainda 
porque, entre nós, segundo depoimento de um dos nossos médicos 
escolares, nada ou quase nada se tinha feito nesse particular. 
A educação physica é um problema medico-pedagógico. Exercícios 
physicos sem controle medico, sem ficha medica e biométrica que 
permita classificar os escolares em turmas homogêneas, segundo as 
suas condições anatomo-physiologicas, deixam de ser uma pratica 
salutar para constituírem um grave perigo para a integridade vital da 
creança. 
Depois os exercícios devem ser orientados por pessoal competente, 
praticados em hora e local apropriados e segundo methodos que 
consultem as condições especiaes das creanças. (PERNAMBUCO, 
1933, p. 10. Itálicos adicionados) 

 
Assim, as crianças eram classificadas biotipologicamente. Diante do exposto, 

indagamos: o que fazer para estabelecer o biotipo do escolar pernambucano?  A 

resposta nos é dada a partir da educação fisica. Para o inspetor da Educação Física 

no período em questão, J. Gomes (1935) era preciso começar o mais breve possível 

e somente seria possível, com os cuidados necessários às grandes transições. Pois, 
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O engenheiro arquiteto, ao projetar um aranha-céu, não inicia seu 
cálculo pelo pavimento superior, e, descendo, chega á conclusão do 
peso total da obra a executar a fim de traçar os alicerces 
necessários. (...) A construção, não a iniciara de cima para baixo, 
nem empregará em primeiro lugar os artistas educadores e 
decoradores. Começara, é certo, pelos modestos trabalhadores 
encarregados das escavações. Gomes (1935, p.18). 
 

E foi o que aconteceu em Pernambuco, segundo Gomes, 

 

E’ o nosso caso. Fizemos a base, conseguimos incluir no espírito de 
alunos e mestres, de pais e administradores, a necessidade de um 
serviço especial de Educação Física. E não foi pequena a jornada. 
Só mesmo nós professores a poderemos julgar. (GOMES, 1935, 
p.18). 

 

O referido inspetor afirmou em palestra proferida na Conferência de Educação, 

realizada no mesmo ano, que procurava empregar todas as suas energias “pela 

grandeza da raça”. Em seguida se deteve a explicar a situação da educação física 

em Pernambuco. Iníciou abordando a necessidade da criação de uma 

Superintendência do Serviço de Saúde e Educação Física, lembrando que o Estado 

de Pernambuco não havia se afastado “da ideia de que a Educação Física deve 

andar diretamente ligada a todos os serviços em prol da saúde do escolar, 

necessitando para tal de uma direção única, diretamente ligada e, 

consequentemente, subordinada ao Departamento dirigente da educação em geral.” 

(GOMES, 1935, p.19). Para tanto, ressaltou ainda que estava “crente de que não vira 

longe o dia em que, ao lado da clinica, formara a educação física em plano paralelo 

como parte integrante de uma bem orientada medicina preventiva, a verdadeira 

medicina do futuro.” (GOMES, 1935, p.19). 

Portanto, Pernambuco estava tentando articular a educação física com a 

medicina. Daí a criação do cargo de monitores para auxiliar na educação física. 

Assim, de um lado estava o inspetor assistente de educação física, com funções de 

orientador junto ao seu pessoal - educadores e monitores – procurando fazê-lo 

caminhar a par dos progressos constantes introduzidos nos métodos e processos da 

educação física moderna, e do outro lado estava o médico chefe, dirigindo e 

colhendo os resultados das pesquisas em paralelo com os médicos clínicos e 

higienistas, encarregados de zelar pelas condições de saúde não só da criança, 



 

como também do pessoal docente e administrativo. A ideia era que se mantivessem 

os alunos em contato dentro e fora da escola, sobre as questões relacionadas

as condições higiênicas do meio ambiente, auxiliado diretamente pelos chefes de 

serviço. Assim poderão o superintendente, o educador e o médico ter perfeitamente 

em mãos os serviços auxiliares necessários, os meios suficientes para melhorar de 

maneira racional e constante esse importante ramo da educação de que o nosso 

povo tanto se ressente. 

A seguir trazemos uma imagem de uma aula de educação física realizada no 

Grupo Escolar João Barbalho, na qual não localizamos nenhuma criança negra. 

Esse fato nos leva a indagar: Onde estariam as crianças negras que aparecem nas 

estatísticas, como resultados dos testes antropométricos? Partindo da lógica que o 

objetivo dos testes e exames realizados nas crianças dos grupos escolares no 

período estudado era a fo

dados das crianças negras eram sempre inferiores aos resultados das brancas, 

podemos, então, presumir que no momento de separação das turmas as crianças 

negras iriam para uma sala e as brancas para outra, com

racialmente. Assim, onde estariam as imagens das turmas de crianças negras? Será 

que houve a preocupação com esse registro também, assim como se registrou a 

turma de crianças brancas? Infelizmente, as fontes com que trabalhamos não nos 

permitem responder essas questões.

Figura 30: Aula de Educação Física

 

 

como também do pessoal docente e administrativo. A ideia era que se mantivessem 

os alunos em contato dentro e fora da escola, sobre as questões relacionadas

as condições higiênicas do meio ambiente, auxiliado diretamente pelos chefes de 

serviço. Assim poderão o superintendente, o educador e o médico ter perfeitamente 

em mãos os serviços auxiliares necessários, os meios suficientes para melhorar de 

racional e constante esse importante ramo da educação de que o nosso 

 

A seguir trazemos uma imagem de uma aula de educação física realizada no 

Grupo Escolar João Barbalho, na qual não localizamos nenhuma criança negra. 

leva a indagar: Onde estariam as crianças negras que aparecem nas 

estatísticas, como resultados dos testes antropométricos? Partindo da lógica que o 

objetivo dos testes e exames realizados nas crianças dos grupos escolares no 

período estudado era a formação das turmas homogêneas, e considerando que os 

dados das crianças negras eram sempre inferiores aos resultados das brancas, 

podemos, então, presumir que no momento de separação das turmas as crianças 

negras iriam para uma sala e as brancas para outra, com turmas homogêneas 

racialmente. Assim, onde estariam as imagens das turmas de crianças negras? Será 

que houve a preocupação com esse registro também, assim como se registrou a 

turma de crianças brancas? Infelizmente, as fontes com que trabalhamos não nos 

ermitem responder essas questões. 

 
Figura 30: Aula de Educação Física- Grupo escolar João Barbalho

Fonte: Bruno (1936, p. 5-74). 
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como também do pessoal docente e administrativo. A ideia era que se mantivessem 

os alunos em contato dentro e fora da escola, sobre as questões relacionadas com 

as condições higiênicas do meio ambiente, auxiliado diretamente pelos chefes de 

serviço. Assim poderão o superintendente, o educador e o médico ter perfeitamente 

em mãos os serviços auxiliares necessários, os meios suficientes para melhorar de 

racional e constante esse importante ramo da educação de que o nosso 

A seguir trazemos uma imagem de uma aula de educação física realizada no 

Grupo Escolar João Barbalho, na qual não localizamos nenhuma criança negra. 

leva a indagar: Onde estariam as crianças negras que aparecem nas 

estatísticas, como resultados dos testes antropométricos? Partindo da lógica que o 

objetivo dos testes e exames realizados nas crianças dos grupos escolares no 

considerando que os 

dados das crianças negras eram sempre inferiores aos resultados das brancas, 

podemos, então, presumir que no momento de separação das turmas as crianças 

turmas homogêneas 

racialmente. Assim, onde estariam as imagens das turmas de crianças negras? Será 

que houve a preocupação com esse registro também, assim como se registrou a 

turma de crianças brancas? Infelizmente, as fontes com que trabalhamos não nos 

Grupo escolar João Barbalho 

 



 

Diferentemente ao que acontecia em grupos do interior do estado, como é o 

caso do Grupo Escolar Barbosa Lima, da cidade de 

crianças negras conforme podemos observar nas imagens a seguir:

Foto 31: Crianças do Grupo Escolar Barbosa Lima 

 

 

Foto 32: Crianças do Grupo Escolar Barbosa Lima 

Diferentemente ao que acontecia em grupos do interior do estado, como é o 

Grupo Escolar Barbosa Lima, da cidade de Triunfo, nele encontramos 

crianças negras conforme podemos observar nas imagens a seguir:

 
 

Foto 31: Crianças do Grupo Escolar Barbosa Lima – Triunfo 

Fonte: Apeje iconografia, foto 5464 
 
 

Foto 32: Crianças do Grupo Escolar Barbosa Lima – Triunfo - ano 1933
 

Fonte: Apeje iconografia, foto 5465 
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Diferentemente ao que acontecia em grupos do interior do estado, como é o 

Triunfo, nele encontramos 

crianças negras conforme podemos observar nas imagens a seguir: 

Triunfo - 1933 

 

ano 1933 
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Nas imagens acima percebemos que crianças se encontravam no espaço 

externo da escola, no qual é possível percebermos a presença de crianças negras e 

pardas em meio ao maior de número de crianças brancas.74  

 

5.2- Práticas antropométricas para estabelecer o biótipo do escolar 

pernambucano 

 

Desde o século XIX a antropometria foi o método utilizado pelas ciências da 

vida para precisar o lugar do homem na natureza, para definir os caracteres raciais e 

valores biossociológicos. Essas práticas eram baseadas em um pressuposto de 

cientificidade, para o qual a diversidade humana também obedecia às “condições 

precisas e leis fixas.” Tal olhar da medicina sobre a individualidade deslocou-se para 

a categorização racial na conformação dos indivíduos. (GOMES, 2012, p.708 - 709). 

No mesmo sentido, Schwarcz (1993, p. 96-97) pondera que a principal questão 

científica de fundo, posta no curso da investigação, era o como proceder em face da 

heterogeneidade das características biológicas e antropológicas da população 

brasileira. Essa heterogeneidade foi considerada nos anos seguintes à publicação 

de O Normotypo Brasileiro, uma limitação no uso dos modelos da ‘escola italiana’ 

perante a realidade corpórea dos brasileiros, pois, enquanto na Itália haveria “um 

tipo de população definitivamente caldeado”, no Brasil não existiria um “centro de 

população homogênea”. Todavia, diz ela, isso não impediu a busca do 

estabelecimento do normotipo brasileiro. 

Em relação à prática antropométrica escolar, Waldemir Miranda (1931), 

responsável pela Diretoria de Higiene de Pernambuco informou, em artigo intitulado 

“A prática anthropometrica: Como preenche, neste particular, a ficha de educação 

physica (Para as monitoras de educação physica)”. Como o próprio título sugere, 

trata-se de uma espécie de manual destinado às monitoras de educação física, de 

como deveriam preencher a ficha de educação física.  Segundo o referido autor: 

“grande iniciativa foi essa, de dar-se á educação physica dos nossos escolares, uma 

                                                 
74Gostariamos de ressaltar que localizamos poucas imagens que retratavam alunos ou professores, 
em contrapartida, conforme discutimos no Capítulo três deste estudo encontramos um número 
significativo de fachadas de escolas. Esse aspecto pode ser lido que se queria enfatizar a 
gradiosidade dos edifícios escolares  e não do público que os frequentavam. 
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nova orientação, baseada em leis scientificas, praticada methodica e regularmente e 

integrante de uma acção educativa superior inspirada”. (MIRANDA, 1931, p. 27). 

Consta ainda no artigo que no Grupo Escolar Maciel Pinheiro as turmas para 

os exercícios eram constituídas pelas “classes”, ou seja, os alunos de idades, sexos, 

estaturas, compleições diferentes, ficavam num mesmo bloco. Por isso fez-se uma 

ficha com exame antropométrico e clínico. A classificação se fazia pela idade 

fisiológica. Segundo Miranda, esta renovação de processo, colocando a educação 

física acima da intelectual e da moral, como exigiam as condições de capacidade 

vital, resistência e saúde dos nossos escolares, devia-se a Aníbal Bruno, que esteve 

à frente da Diretoria Técnica da Educação. Vale ressaltar também que para o 

desenvolvimento dessas atividades foram nomeados dois médicos especializados. 

(MIRANDA, 1931, p. 27). 

Em seguida o autor explica para as monitoras como elas deveriam preencher 

as fichas, de educação física, que seriam baseadas em pesquisas antropométricas. 

Assim, os itens que compunham as medições eram: idade, altura, peso, perímetro 

toráxico, perímetro abdominal e o diâmetro bi-acrominal.  Na imagem que segue 

temos uma ideia de como as fichas deveriam ser preenchidas. 
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Figura 33: Ficha Antropométrica 

 

 
. 

Fonte: Boletim do Serviço de Antropologia, 1936. 
 

Vale ressaltar que a referida ficha apresenta todas as medidas prescritas por 

Viola para estabelecer o morfotipo dos escolares, como veremos a seguir. Porém, 

não localizamos nenhuma ficha de um aluno faiodermo (negro). 

Os estudos realizados em Pernambuco se basearam, a princípio, nas 

pesquisas de Ulysses Pernambucano e, em seguida, em outros elementos 
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considerados pontos de referência para as nossas cogitações resultaram, por assim 

dizer, improfícuos. O índice que mais se aproximava da nossa opinião pessoal sobre 

cada um dos examinados, opinião que se acha, na ficha, sob a rubrica “compleição”, 

foi o de Mayet. Entretanto, destacou que o adotou com as “restricções impostas pelo 

nosso parecer, quanto às condições de saúde dos candidatos. Esse índice não é 

mais, para nós, do que “um auxilio e um controle. Um ponto de partida.” (MIRANDA, 

1931, p. 36.). 

 Por fim, ressaltou em seu estudo que os resultados finais (diagnóstico) 

deveriam ficar condicionados ao juízo clínico dos médicos, uma vez que, de uma 

maneira geral “os nossos escolares clinicamente sãos constituem minoria”, pois já se 

disse que “o sentido clinico e a sciencia do medico especialista, applicados ao 

exame das grandes visceras (coração, pulmões, figado, rins) permanecem os 

elementos fundamentaes para a aplicação do valor physiologico de um individuo”. 

(MIRANDA, 1931, p. 36.). 

Portanto, com todos esses índices a elite médica e intelectual queria relacionar 

o desenvolvimento físico ao desenvolvimento intelectual para organizar as classes 

escolares homogeneamente. Assim, foi a partir da antropometria que se estabeleceu 

a biotipologia dos escolares de Pernambuco com a ajuda da psicologia que 

estabelecia os níveis de inteligência e algumas áreas específicas da medicina, pois 

ainda realizavam exames como o eletrocardiograma para complementar o conjunto 

que definiria o morfotipo do escolar pernambucano em estudos e pesquisas como 

veremos a seguir. 

5.3- Os testes antropométricos  

 
Em artigo intitulado “Contribuição á antropometria do escolar recifense”, de 

autoria dos médicos Gil de Campos e Armando Macedo, vinculados ao Serviço de 

Higiene Escolar do Departamento de Saúde Pública, publicado em 1934, 

encontramos uma discussão na qual os autores apontam que entre as diversas 

versões acerca da relação entre a inteligência do escolar e seu desenvolvimento 

físico, dois nomes se destacaram, quais sejam: os médicos Porter e Binet que eram 

considerados pesquisadores importantes para os estudos antropométricos.  

O primeiro, responsável pela “trivialidade do aforismo latino ter se transformado 

em axioma” (CAMPOS, MACEDO, 1934, p. 125). E o segundo, por ter realizado 
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acuradas experiências e ter concluído que existia base na relação entre o físico 

desenvolvido e o adiantamento intelectual. 

 
Essa relação de dependencia se desmente entretanto em uma 
maioria tão flagrante que não poderia servir a uma diagnostico 
individual. São suas palavras decisivas (Binet). Tal minoria, porém, 
nos leva na pratica a descobrir a fragilidade da ponte lançada entre a 
capacidade fisica e a capacidade intelectual. Os dados anatômicos e 
fisiologicos não nos autorizam afirmar com segurança o diagnostico 
pedagogico. (CAMPOS, MACEDO, 1934, p. 125, Itálicos 
adicionados). 

Mesmo assim os autores apontam que algumas vezes se depararam com uma 

criança cuja miséria física se aliava a um estado intelectual retardado. Nesses casos 

eram examinados os dentes, o fundo da garganta, tubo digestivo, coração, pulmões, 

verificada a taxa de hemoglobina e encontravam a relação de causalidade. “E’ 

quando, então, nos beneficiamos das vantagens da mensuração corporal, da 

antropometria que nos despertou a suspeita, logo confirmada.” (CAMPOS, MACEDO, 

1934, p. 125). 

A pesquisa desenvolvida pelos referidos médicos sobre o índice antropométrico 

dos escolares do Recife, contou com 943 alunos dos Grupos Escolares João 

Barbalho, Joaquim Távora, Maciel Pinheiro e Siqueira Campos. Foram examinadas 

crianças entre 5 e 14 anos de idade. Nas suas palavras “utilizamos para obtenção 

das medidas corporais, da toesa de Dusfestel, balança, fita métrica, dinamômetro e 

espirômetro. Em nossos resultados obtidos desprezamos as frações de 

centímetros.” (CAMPOS, MACEDO, 1934, p. 126). 

Em relação à mensuração da estatura e peso os médicos partiam do principio 

de que “O crescimento da criança - é sabido - está condicionado a múltiplas   

causas: influencia do meio, herança, enfermidades. A miséria, a falta de higiene e de 

exercícios são, talvez, entre nós, fatores poderosos.” (CAMPOS, MACEDO, 1934, p. 

126). 

Foi no contexto das intensas discussões e resultados de pesquisas 

relacionadas com as questões antropométricas que em 1935 foi elaborado um Plano 

para a organização do serviço de Educação Física no Estado, aspecto já analisado 

no capítulo anterior. Assim, naquele mesmo ano foi levado à VII Conferência 

Nacional de Educação, ocorrida no Distrito Federal, um estudo que foi apresentado 
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pelo Inspetor de Educação Física e Professor da Escola de Aperfeiçoamento, o 

senhor J. Oliveira Gomes. Segundo o referido inspetor, 

 
Pernambuco, diga-se de passagem, muito já tem feito em beneficio 
da educação física de seus escolares. Esse muito, porém, é 
considerado mínimo, comparado ao que deverá fazer tão depressa 
quanto possível. O que até agora esta feito, nada mais representa do 
que as fundações que servirão de base ao grande arcabouço que 
permitirá a construção de uma nova raça. (GOMES, 1935, p.18). 
[Grifos adicionados]. 
 

A partir desse plano se organizou no Estado  de Pernambuco o Serviço de 

Antropologia e Medicina Escolar, com o objetivo de levar a termo as pesquisas 

necessárias à determinação das condições físicas e psíquicas dos escolares, e 

ainda para que orientasse uma obra esclarecida e eficiente de assistência escolar, 

sob o ponto de vista alimentar e médico. Dentro desse serviço estava a secção de 

Morfofisiologia, que segundo seu inspetor achava-se perfeitamente aparelhada para 

as pesquisas referentes à Morfologia e à Fisiologia dos escolares, cujos  trabalhos 

eram orientados segundo a inspiração da moderna Escola Bio-tipológica italiana. 

(BRUNO, 1936, p. 76). 

Nessa seção, foram organizadas, pelo método de Viola, 5.400 fichas completas 

de escolares do sexo masculino. Esse trabalho era considerado “o mais importante 

que já se realizou no Brasil sobre o assunto. Permitiu o levantamento dos biotipos de 

brancos, pretos e mulatos, de 6 a 14 anos e da curva de crescimento da criança do 

nordeste brasileiro, segundo o grupo etnologico.” (BRUNO, 1936, p. 76). Esses 

dados, porém, também serviriam para uma possível orientação política (e 

demográfica) acerca do processo de “construção de uma nova raça”, conforme 

apontado por Gomes (1935).  

Sobre esses dados e a determinação do coeficiente da nutrição nas várias 

idades, procurou-se organizar turmas homogêneas de escolares, para as práticas da 

educação física, medida indispensável para a regularidade e a eficiência dos 

exercícios ginásticos. 

Andrade Lima Jr. e Luiz Ignacio, os médicos responsáveis pela seção de 

Morfo-fisiologia do Departamento de Educação, publicaram nos “Archivos do Serviço 

de Antropologia e Medicina Escolar” para o ano de 1936 os resultados de suas 

pesquisas sobre o biótipo do escolar em Pernambuco. Segundo os médicos o 

trabalho de coleta foi iniciado desde 1935, seguindo a orientação da Escola 



 

constitucionalista italiana. Os médicos dispunham, para realiza

19 medidas para a determinação do morfotipo, além das medidas de diâmetros 

transversos trocanteriano, acromial e cefálico, sagital cefálico, peso e altura de pé. 

Para realizar a análise

crianças masculinas, a fim de

colhidas, que foram 4.085, entre os escolares do Recife oriundos de colégios 

particulares, escolas federais, instituições de caridade, escolas públicas em geral e 

dos grupos escolares. 

 

Figura 34: Crianças sen

 

Fonte: Departamento de Educação 

 

 Tendo em vista a 

como preocupação antecipada, os filhos de estrangeiros foram excluídos do 

processo, ou seja, 254 fichas foram descartadas. Ainda sob o ponto de vista racial, o 

material foi colocado dentro dos grupos estabelecidos por Roquete

quantidade encontrada segundo a referida classificação foi: leucodermos (2.123 

fichas), faiodermos (1.565 fichas). Quanto aos melanodermos, em virtude d

reduzido de crianças pretas, essas foram computadas como 

pretos com os mulatos. 

 Além do critério racial havia uma preocupação com o local de nascimento, para 

que se pudesse afirmar que as crianças eram realmente do nordeste. Em relação ao 

constitucionalista italiana. Os médicos dispunham, para realizar o procedimento, de 

para a determinação do morfotipo, além das medidas de diâmetros 

transversos trocanteriano, acromial e cefálico, sagital cefálico, peso e altura de pé. 

Para realizar a análise, previamente estabeleceram a mensuração somente de 

crianças masculinas, a fim de obter o maior rendimento no número das fichas 

colhidas, que foram 4.085, entre os escolares do Recife oriundos de colégios 

particulares, escolas federais, instituições de caridade, escolas públicas em geral e 

Figura 34: Crianças sendo examinadas em 1936 

Fonte: Departamento de Educação – Morfo-fisiologia,1936, s/p.

Tendo em vista a heterogeneidade dos escolares do ponto de vista racial

como preocupação antecipada, os filhos de estrangeiros foram excluídos do 

processo, ou seja, 254 fichas foram descartadas. Ainda sob o ponto de vista racial, o 

material foi colocado dentro dos grupos estabelecidos por Roquete

a segundo a referida classificação foi: leucodermos (2.123 

fichas), faiodermos (1.565 fichas). Quanto aos melanodermos, em virtude d

reduzido de crianças pretas, essas foram computadas como faiodermos
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nordeste e aos estudos sobre os nordestinos no período estudado, sobretudo na 

década de 1930, Albuquerque Junior (1997, p. 101) afirma que 

 

O nordestino era um mestiço, em cujas veias corria sangue africano 
ou indígena, sendo, portanto, produto do cruzamento com raças 
consideradas inferiores, de onde surgiam seres degenerados, fracos 
e intelectualmente incapazes; era preciso, pois, selecionar e educar 
os seus melhores  indivíduos, para novamente dotar a região de uma 
elite intelectual e política  capaz  de  tirá-la do atraso e da 
subserviência política. Já que não se faziam mais homens como 
antigamente, como na época dos patriarcas do engenho, era preciso, 
para emergir do abastardamento da raça regional, trazida pela 
mistura racial irrefreada e pela educação bacharelesca pouco afeita 
ao novo mundo técnico do trabalho, adotar esta nova pedagogia 
racional e racialmente orientada. 
 
 

 Nesse tipo de pedagogia racional e racialmente orientada a constituição física 

dos indivíduos deveria servir de base para a formação de classes homogêneas, nas 

escolas, física e intelectualmente. Portanto, “além do elemento discriminatório e 

autoritário de que se reveste esse tipo de pedagogia, ela estabelece claramente 

hierarquias a partir da morfologia corporal e, porque não, a partir da cor”.  

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 1997, p. 101). 

 Em suas pesquisas os referidos médicos tinham como finalidade estabelecer 

as medidas básicas para a classificação do morfotipo da criança do nordeste, 

ressaltando a todo instante “a diferença acentuada do mulato em face do branco. 

Sempre as medidas do faiodermo eram mais curtas e mais estreitas que as do 

leucodermo.” (LIMA JUNIOR, IGNACIO, 1938, p. 83). Assim, sob o ponto de vista 

étnico os médicos afirmaram que o material agrupado, era tanto quanto possível, 

homogêneo, e também no que se referia à indagação dos antepassados dos 

escolares, “razão por que não apresentavam maior número de crianças na 

organização dos calculos.(...) talvez nesse tempo atingindo o número desejado de 

fichas, provenientes de grupos escolares localizados em zonas de aspecto social 

homogêneo”. (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938,  p. 85). De posse de 3.688 fichas os 

autores afirmavam que talvez tivessem em mãos o maior número de fichas 

existentes no gênero em todo o Brasil. Agruparam as fichas pela idade cronológica, 

considerando como limites para cada ano, seis meses contados nos dois sentidos. 

Mesmo admitindo que talvez fosse criticável esse agrupamento, era uma norma 

homogênea usada no trabalho e continuaria até que outra mais razoável se 
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apresentasse ou posteriormente pudessem dizer alguma coisa sobre os períodos de 

crescimento descritos por Pende75.  

 Segundo os médicos, juntando-se os dois grupos étnicos (leucodermo e 

faiodermos), o estado de Pernambuco aparecia com a maior parte dos brancos e 

dos negros, se considerarmos o conjunto Paraíba-Pernambuco-Alagoas, que não 

somente pelos laços etnológicos, mas pelos geológicos e climáticos são 

perfeitamente irmãos, teremos a percentaem elevada de 96,92%. (LIMA, IGNACIO, 

1938, p. 81).  

Entre os testes fisiológicos destacam-se as medidas de fadiga e 

eletrocardiograma que também faziam parte do repertório antropométrico. 

Em relação às medidas da fadiga localizamos um estudo que o médico 

Cavalcanti Borges realizou sobre a fadiga escolar. Ele partiu do princípio de que a 

fadiga é de essência única: é principalmente uma intoxicação. Havia na época 

diferentes processos empregados para avaliar a fadiga, entre eles os métodos 

psicológicos e os métodos fisiológicos. Entre os primeiros estavam as técnicas dos 

ditados, dos cálculos, da cópia de letras, a grafológica e de composição; entre os 

últimos estavam os processos estesiométrico, algesiométrico, ergográfico, dos 

tempos de reação, do tapping test, da rotação dos discos. 

Para que o procedimento fosse realizado foi solicitado que a professora da 

série na qual iria ser efetivada a pesquisa indicasse a matéria de que os escolares 

mais gostavam. Assim foi possível estabelecer um horário de modo que a última 

matéria lecionada fosse a preferida daqueles escolares que seriam observados. Vale 

ressaltar que antes da aula, para observação, houve sempre um recreio de 30 

minutos. Portanto, o objetivo era medir, sobretudo, a sensibilidade dos métodos 

experimentais. Em seguida foi estruturada uma ficha para que nelas fossem 

anotados os dados de cada sessão. Assim, primeiramente eram anotados 

 

os resultados da aplicação do estesiometro na palma e no dorso da 
mão. Alem disso, [incluímos] também a repetição de números dígitos 
(duas series de seis números. Este teste faz parte da composição de 
provas para 10 anos, na revisão pernambucana praticada pelo 

                                                 
75 O médico italiano Nicola Pende (1880-1970) é considerado o pai da biotipologia, termo criado por 
ele nos anos 1920 para caracterizar a “ciência das constituições, temperamentos e caracteres dos 
indivíduos”. Pende propunha uma associação entre características constitucionais e aspectos 
endocrinológicos, em que as secreções internas, de base genética, manifestar-se-iam por meio dos 
fenótipos, denotando as características individuais. (GOMES, 2012, p. 712). 
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Instituto de Psicologia na escola de Binet-Simon-Terman. (BORGES; 
LOREGA; MENDES, 1936b, p. 107). 
 

Vale ressaltar que os referidos testes não foram aplicados em grupos escolares 

ou nas escolas isoladas, mas tão somente na Escola Experimental. Diferentemente 

do teste de Ballard, que foi aplicado a alunos dos grupos escolares, os resultados 

não foram conclusivos, ou melhor, nenhuma conclusão positiva se pôde extrair dos 

dados coletados. Entretanto, os referidos médicos expressaram a intenção de 

aplicar os testes de fadiga também a alunos dos grupos escolares. (BORGES; 

LOREGA; MENDES, 1936b). 

No que se refere ao exame eletrocardiográfico cuja justificativa, para a sua 

realização, era que com esse exame seria possível perceber desordens sutis, 

inacessíveis mesmo aos métodos de uma semiótica bem orientada, além de 

insuficiências pequenas, aparecidas no decurso de uma prova física, seriam 

reveladas e interpretadas justa e rapidamente. Assim, “o eletrocardiograma em 

repouso é tomado sistematicamente em todas as crianças que frequentam as aulas 

de educação física.” (IGNACIO, 1936, p. 90.) Mesmo assim, segundo o autor 

“quando o resultado, seja deste exame, seja da seção de antropometria, nos deixa 

algumas dúvidas, fazemos o traçado elétrico após a lição de educação física, 

seguindo a orientação ditada nos estudos de Vergara da clinica Jimenez Dias. 

(IGNACIO, 1936,p. 90). 

  

5.3.1- Os fundamentos de Viola e as suas variáveis 

  

Entre as variáveis que delimitavam as disparidades antropométricas está a 

situação nutricional dos brasileiros e especialmente dos seus escolares. Assim, a 

desnutrição era um dos problemas apontados como impedimento ao 

desenvolvimento físico, intelectual e moral. Em relação a esse problema consta nos 

Boletins da Diretoria da Higiene e Diretoria Técnica da Educação76, para o ano de 

1931, que o problema da educação física se prendia diretamente à ausência de 

assistência alimentar nas escolas. Nesse sentido menciona-se nos documentos em 

questão que, 

                                                 
76 Vale ressaltar que o Boletim da Diretoria Técnica era mais completo, ou seja, trazia informações 
mais detalhadas que os boletins da Diretoria de Higiene. 
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E’ evidente que resultará inutil qualquer esforço no sentido da 
educação physica da creança, si não procurarmos combater a 
desnutrição oriunda da miseria, que impede o desenvolvimento 
physico, diminue o rendimento escolar e abastarda a creança sob o 
ponto de vista moral e intellectual. (PERNAMBUCO, 1931a, p. 5; 
PERNAMBUCO, 1931b, p. 107). 
 

Assim percebemos como a pobreza, a condição social das crianças, era vista 

como um empecilho ao aprendizado não só intelectual, mas também moral. É como 

se as crianças pobres não pudessem aprender sequer os valores morais. Esse tipo 

de afirmação se tentou comprovar a partir de estudos sobre a nutrição dos alunos e 

a capacidade de aprender, como veremos mais adiante. 

Luiz Ignacio e Andrade Lima Júnior também foram responsáveis pela avaliação 

do estado nutricional dos escolares do Recife no ano de 1938. Para tanto, foram 

utilizadas diferentes fórmulas ou índices, entre as quais destacamos os índices 

ponderal e de Froes. Para se calcular o índice ponderal considerou-se o peso e a 

altura dos nossos escolares masculinos, para estabelecer uma comparação 

cuidadosa com outras estatísticas que se conhecia na época. Em torno destes dois 

valores se procurou compreender as relações entre o desenvolvimento somático e a 

nutrição. Desta maneira foi criado o Índice Ponderal, cuja formula é representada por  

100 3   
����

����	�
 

 Os referidos médicos relataram que o material analisado era composto de 

fichas com 72 medidas executadas e o índice ponderal devidamente calculado entre 

os estudantes pernambucanos e paulistas. Sob o ponto de vista racial, o material foi 

colocado dentro dos grupos ditados por Roquete Pinto. Assim, o índice ponderal foi 

o seguinte: 

 

Quadro 7 - Índice ponderal entre Leucodermos e faiodermos 

Idade Leucodermos Faiodermos 

7 anos 230 236 

8  232 232 

9 231 232 

10 228 229 

11 227 228 

12 228 229 

13 225 227 
Fonte: Lima Junior; Ignacio (1938, p.116). 



218 

 

Segundo os médicos, nos leucodermos (brancos) a maioria se recrutava entre 

os mais abastados, enquanto os faiodermos (negros) eram constituídos na sua 

percentagem mais alta pelos de classes mais pobres. Ainda em relação a esses 

dados os médicos informavam que 

 

E bem verdade que a divisão etnológica não coincide exatamente 
com a separação social de classe rica e classe pobre. Porém num 
grupo e noutro a percentagem maior é, na nossa terra, 
evidentemente distinta. 
O nosso achado se bem que menos evidente que os dos 
pesquisadores espanhóis, deixa entrever contudo uma disposição 
aproximada daquelas diferenças  
O Índice Ponderal dos faiodermos sempre ligeiramente maior, nunca 
menor que os leucodermos. A explicação deste acontecimento não 
nos parece em nada esclarecida. (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938, p. 
116, Itálicos adicionados). 

 
 

Portanto, os próprios médicos não sabiam por que os dados em relação a 

negros e brancos eram diferentes. Por isso afirmam que continuaram pesquisando o 

Índice Ponderal ao lado de outros valores que melhor esclarecessem aquela 

situação, afim de que, quando na posse de melhor conhecimento da expressão 

dinâmica do estado fisio-morfológico, pudessem entender os fenômenos acima 

relatados. “Talvez com a estatística mais crescida surja esta compreensão, hoje, da 

nossa parte, ainda impossível.” (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938, p. 116). Para se 

calcular o índice de Fróes a fórmula era: 

 

(perímetro abd. + altura) – perimetor torac. Médio + peso) 

Elasticidade torácica X 2 

 

Segundo os médicos os melhores índices eram os de valores mais baixos. Na 

fórmula para se obter tal índice o elemento que contribuía mais acentuadamente 

para diminuir o resultado era a elasticidade torácica. Quanto maior era esta 

elasticidade, mais baixo seria o índice. Essa constatação permitia evidenciar que a 

média dos índices dos escolares do Recife se colocava entre o “bom” e o “muito 

bom”, sendo os resultados mais lisonjeiros próprios às idades maiores. O “elemento 

infantil”, ou seja, os sujeitos de pesquisa, foram colhidos nos diversos bairros da 

capital, proveniente de colégios particulares, escolas isoladas e grupos escolares. 

Diziam os médicos responsáveis pelas análises que não fizeram nenhuma seleção 
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previa, assim, “pobres e ricos, meninos de “casa–grande” e de “mucambos”, brancos 

e mulatos, se misturam indiferentemente em nossa estatística”. (LIMA JUNIOR; 

IGNACIO, 1938, p. 60). 

Os médicos informaram também que os pontos médios por eles usados nas 

tabelas centesimais e sigmáticas de Viola foram a média aritmética, porque as 

tabelas de grau do método antropométrico de Viola são básicas em biotipologia e 

justificam o uso da bioestatística na “ciência do individual”: uma nos diz a grandeza 

(positiva ou negativa) do afastamento de cada medida em graus cartesimais, a outra 

nos marca a zona de normalidade de cada medida e o lugar que ela ocupa na curva 

serial. Assim, esses dados indicavam o quanto ela foge à normalidade, para mais ou 

para menos, como podemos observar na ficha Antropométrica que apresentamos 

anteriormente.  

Os médicos Andrade Lima Junior e Luiz Ignacio também se preocuparam, 

especificamente, com as relações fundamentais de Viola nos escolares do Recife. 

Segundo os mesmos, na seriação de trabalhos estatísticos que realizaram, na 

revisão metódica dos índices e das variações antropométricas particulares ao 

escolar do Recife, “sempre tivemos o cuidado de assegurar maior justeza às 

conclusões obtidas. (...) Dessa vez cogitamos iniciar os inquéritos referentes às 

qualidades fisiológicas e estruturais de indivíduos semelhantes em sua fórmula 

biotipológica.” (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938, p. 169). 

Para realizar as medidas os médicos dispunham de um agrupamento 

estatístico calculado em 5.200 elementos de nacionalidade brasileira, dispostos nas 

idades que iam de 7 a 14 anos. Para tanto, a sistematização biotipológica italiana 

construiu, para o estudo da morfologia, um critério seletivo que, segundo eles, 

mostrou-se vantajoso dentro das necessidades clínicas. Esta classificação criada e 

divulgada por Viola se baseava na obtenção de índices cuja principal característica é 

a expressão sintética de vários atributos próprios à individualidade morfológica do 

examinado.   

Segundo os médicos, a importância clínica na sua difusão justa através de 

todas as atividades médicas, justifica a aplicação deste critério italiano nas questões 

de Educação Física. 

Mesmo assim, em relação aos possíveis resultados os médicos indagavam se 

“no nosso caso outro aspecto ainda se apresentava: para o branco e para o mulato 
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os limites deveriam ser os mesmos? (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938, p. 172). Para 

isso, realizou-se um levantamento em separado, nas idades de 7 a 11 anos, num 

total de 1.370 elementos, e os resultados foram expressos da seguinte forma: 

 
Quadro 8 - Relações de Viola entre Faiodermos e Leucodermos 

 
Faiodermos Leucodermos 

7 anos 

I     RELAÇÃO  +  5,5  / -  4,5 +5/-5 
II    RELAÇÃO + 5,0/ - 2,5 +5/-3,5 
III   RELAÇÃO + 6,5/6,0 +6,0/ - 5,5 

IV    RELAÇÃO  + 10,5  /  + 1 +10,5/+0,5 
11 anos 

I     RELAÇÃO  +  +5  / -  3,5 +6/-5 
II    RELAÇÃO + 5,5/ -1,5 +5,5/-3 

III   RELAÇÃO + 6/-5 +7/-5,5 
IV    RELAÇÃO  + 10  /  + 1 +10/+0,5 

Fonte: Lima Junior; Ignacio (1938, p. 172). 

 

Os resultados revelaram quase nenhuma diferença entre as diversas relações 

tomadas respectivamente num e noutro agrupamento racial. (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 

1938, p. 175), o que satisfez totalmente as exigências de estatística, uma vez que 

nestes casos os resultados obtidos não deixam de ser de aproximação na altura dos 

limites entre as três outras relações. 

 

Tal resultado nos parece ser influenciado por uma ligeira imprecisão 
das nossas tabelas. 
Os nossos dados comparativos, conforme foi afirmado em trabalhos 
anteriores são ainda de caráter provisório. 
A determinação destes limites somente agora possível,vem corrigir 
os pequenos erros até então inapreciados.  
A orientação individualista deixa de ser italiana para se tornar 
universal, sai das fronteiras de um país e se difunde pelo 
conhecimento medico da humanidade. 
Embora os fatores de costume, de raças e de climas obriguem a 
existência do constitucionalismo das regiões, o sentido que ora 
empolga os meios médicos sofre ao invés de restrição, um impulso 
tão notável, igual mesmo aquele que sofreu a endocrinologia nos 
primeiros tempos do século XX. (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 1938, 
175, Itálicos adicionados). 
 
 

Dando sequência aos seus estudos os médicos utilizaram um agrupamento de 

5.435 crianças masculinas, pertencentes aos agrupamentos étnicos Faio e 

Leucodermos, todos filhos de pais brasileiros (98% de nordestinos). Em seguida 

fizeram em cada uma delas a determinação antropométrica e a comparação com as 
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medidas e os graus obtidos e publicados pelo Boletim de Educação de Pernambuco 

– n.° 7. Depois realizaram a composição do Índice Sintético T. M. “permitido pelos 

limites de normalidade também por nós calculados em crianças sadias dos dois 

agrupamentos raciais mais populosos daqui do nordeste.” (LIMA JUNIOR; IGNACIO, 

1938, p. 290). 

 

5.4 - Os defeitos morfológicos 

 

A nossa análise aponta que a partir da década de 1940 a classificação racial de  

Roquette Pinto não é mais mencionada nas fontes da diretoria de Educação Física 

Escolar. A partir de então as crianças passam a ser classificadas como brancas e 

mulatas. Nesse período ampliou-se a preocupação com a identificação dos defeitos 

morfológicos das crianças antes de compor as turmas de educação física. Assim, os 

alunos eram subdivididos em “escolares normais”, “escolares sob-observação” e 

“escolares afastados da Educação Física”. Os escolares normais eram os que não 

apresentavam defeito morfo-fisio-clínico. Os sob-observação eram os que possuíam 

defeito físico-clínico ou morfológico possível de correção. E os afastados da 

Educação Física eram os portadores de contraindicações morfo-físio-clínicas ao 

trabalho muscular sistemático. (BARROS, 1943, p. 7). 

 Estudando os defeitos morfológicos dos escolares do Recife o médico Manuel 

Caetano de Barros apontou em artigo escrito em 1941, mas somente publicado dois 

anos depois, a necessidade de adotar programas de Educação Física cada vez mais 

racionais nas escolas primárias. Segundo ele, tal aspecto “trouxe-nos a preocupação 

de investigar, ao lado das indagações de ordem biométrica, quais são os mais 

frequentes defeitos morfológicos dos nossos escolares.” (BARROS, 1943, p. 7). 

Dizia ele que 

 

Uma criança de desenvolvimento morfológico e muscular normal se 
beneficia com exercício e atividades recreativas de ordem geral, mas 
aquelas que são portadoras de específicos defeitos de forma ou 
simplesmente posturais, sofrem o perigo de ter agravados os seus 
defeitos pela tendência natural de utilizar os grupos musculares mais 
fortes em detrimentos daqueles mais fracos, na execução de 
movimentos que são sempre realizados de acordo com as 
peculiaridades e recursos físicos de cada um. 
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Em suas pesquisas Barros se deteve nos alunos dos Grupos Escolares da 

cidade do Recife. Os exames se referiam ao estado anátomo funcional do aparelho 

somático de sustentação. Os exames foram aplicados em 2.309 crianças no ano de 

1941 e 2.387 no ano de 1942. Procurando verificar para fins práticos a natureza, a 

frequência e a distribuição dos defeitos de forma e de postura entre os nossos 

escolares, o referido pesquisador se limitou apenas àqueles que eram passíveis de 

uma correção ou melhoria às custas de ginástica ou manobras ortopédicas e 

educativas simples. Portanto, foram deixadas de lado as deformidades propriamente 

ditas e todas as anomalias irremediáveis ou justificáveis de uma terapêutica 

cirúrgica. Assim, os dados foram agrupados de maneira a separar o escolar branco 

do mulato. Acompanhemos no quadro abaixo: 

 

Quadro 9 - Defeitos morfológicos segundo o agrupamento étnico 

TIPO DE PROBLEMA MULATOS BRANCOS 

 Nº % Nº % 
Atitude escoliótica dorsal-

direita 
9 0,96% 25 1,71% 

Atitude escoliótica dorsal-
esquerda 

11 1,18% 12 0,82 

Atitude escoliótica dorso-
lombar-direita 

18 1,98 15 1,03 

Atitude escoliótica dorso-
lombar-esquerda 

5 0,53 6 0,41 

Cifose 4 0,42 13 0,89 
Hiperlordose lombar 6 0,64 6 0,41 

Dôrso reto 14 1,50 12 0,82 
Dôrso redondo 5 0,53 12 0,82 
Escápula alada 7 0,75 14 0,96 

Abdução dos omoplatas 4 0,42 6 0,41 
Geno-valgo 1 0,10 5 0,34 
Pé plano 76 8,15 85 5,84 

Pé plano valgo 2 0,21 3 0,20 
Pé valgo 1 0,10 1 0,06 

           Pé cavo 4 0,42 7 0,48 
Total 167 17,91 222 15,25 

 932 crianças 1.455 crianças 

 Quadro montado a partir de informações contidas no relatório do Serviço Médico 
Escolar de 1941. Fonte: Barros (1943, p. 27). 

 
 As análises do referido médico  apontaram que as deficiências da capacidade 

vital atingiram nos mulatos 202, ou seja, 21.67% e nos brancos 232, ou seja, 

15,80%.  
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 Observando-se o quadro acima percebemos que Barros (1943) apresenta a 

distribuição de "defeitos e deficiências” das crianças examinadas segundo a idade,  

grupamento étnico e seguimento do corpo. Analisando o referido quadro  

percebemos que os defeitos e atitudes viciosas foram organizados por grupos 

étnicos (mulatos e brancos) apontando os problemas de cada grupo em relação a 

pés, capacidade vital, joelhos, cintura escapular e coluna vertebral. Segundo o 

médico Caetano de Barros  o percentual dos defeitos em relação às idades não 

variou grandemente de uma para outra e a sua distribuição não permitiu surpreender 

nenhuma característica especial. Os defeitos da coluna foram ligeiramente mais 

elevados nos mulatos (7,72%) do que nos brancos (6,94%). Quanto aos da cintura 

escapular verificou-se o contrário; 2,19% para os brancos e 1,71% para os mulatos.  

Os defeitos dos pés se apresentaram, seguramente mais frequentes nos mulatos 

(8,90%) do que nos brancos (6,59%). Talvez isto esteja condicionado a fatores de 

ordem racial. (BARROS, 1943, p.14, Italicos adicionados). 

 A apreciação da distribuição das deficiências de capacidade vital revelou, ao 

contrário, um curioso ritmo proporcionalmente crescente com as idades, em ambos 

os grupos étnicos, ou seja, até a idade de 6 anos apresentaram taxas semelhantes e 

a partir de 11 anos as taxas começaram a diferir rapidamente, avantajando-se nos 

mulatos, para atingir a cifra bem significativa de 50% aos 16 anos. Esse aspecto 

podemos observar no gráfico abaixo. 
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Figura 35- Curva de deficiência da capacidade vital dos escolares do Recife. 

 

 

Fonte: Barros (1941, p.15). 

 

O objetivo de se conhecer a curva da capacidade vital dos escolares do Recife 

era o de melhor conhecer as suas condições respiratórias, porque essa deficiência 

era considerada na criança uma das maiores fontes de distúrbios orgânicos que 

refletiam sobre o crescimento do corpo e a predispunha a doenças graves. Assim,  

 

Os defeitos do aparelho de sustentação e a deficiência respiratória, 
impedindo o desenvolvimento visceral e somático geral, reduzem as 
funções da vida vegetativa e de relação e constituem assim um 
impecilho à formação das nossas gerações de amanhã. Urge pois 
que, ao lado do que já está feito se procure melhorar as condições 
higiénicas das escolas. O mobiliário, adaptando-o a forma e altura do 
corpo, estabelecndo-se programas escolares comportando suficiente 
atividade física qualitativa e quantitativa. 
Para os deficientes cursos especiais da ginástica corretiva se tornam 
indispensáveis. A melhoria das condições alimentares do nosso 
escolar é também uma condição indispensável de êxito. (BARROS, 
1943, p. 15 – 16, Italicos adicionados). 
 

 Portanto, pela simples comparação dos valores das "medidas fundamentais" 

de uma criança, com os valores médios destas mesmas medidas nas diferentes 

idades, torna-se fácil estimar, de uma maneira aproximada, a sua idade morfológica. 

Calculada esta, restava apenas situar a criança no grupo que lhe correspondia na 
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divisão estabelecida pelo Regulamento de Educação Física do Método Francês. 

Para tanto Manoel Caetano de Barros tomou como exemplo:  

 

Uma criança branca de 10 anos de idade cronológica, medindo 1m 
21 de estatura, com 22km de peso e tendo 1.200 cc. de capacidade 
vital, deve ler cerca de 8 anos de idade morfológica e portanto fica 
classificada no 2.° grau do ciclo elementar, em vez de no 3.° grau 
como seria classificada, se o seu desenvolvimento físico correspon-
desse à sua idade cronológica. E se uma criança apresentar as suas 
"medidas fundamentais" maiores do que as correspondentes à sua 
idade cronológica, e por consequência uma idade morfológica mais 
avançada, também ficará classificada no grupo que esta última lhe 
indicar. Exemplo: criança branca com 10 anos de idade cronológica, 
tendo 1,m 35 de estatura, 28,5 k5 de peso e 1.700 cc. de capacidade 
vital; a sua idade morfológica será estimada em um pouco mais de 
11 anos e ficará, por conseguinte, classificada no 4.° grau do ciclo 
elementar e não no 3.° gráu. (BARROS, 1943, p. 15 - 16).  

 

 Nos casos em que os valores de todas as três "medidas fundamentais'' não 

estiverem compreendidos entre os valores médios das idades limites de um mesmo 

grau, o procedimento será orientado diferentemente em relação aos diversos casos 

que se podem apresentar. Serão chamados a colaborar na homogenização outros 

dados, e tantos quantos forem necessários, para que se possa ter o mais exato juízo  

em relação à criança.  

 Quando das "medidas fundamentais" a capacidade vital for, por exemplo, 

aquela que ficar aquém do valor limite de um grupo, este fato poderá ser 

desprezado, e à criança será dada a idade que lhe conferirem o seu peso e a sua 

estatura. Lembremo-nos que na hierarquização das "medidas fundamentais", 

situava-se a capacidade vital em plano inferior.  

 Já a deficiência do peso, só ou agravada por uma deficiência de capacidade 

vital, constitue um elemento menos desprezível e capaz de modificar a estimativa da 

idade morfológica suspeitada pela estatura.  

Naquele período o Secretário do Interior Arnóbio Tenório Vanderley, em 

relatório apresentado ao Interventor Agamenon Magalhães no ano de 1940, 

informava a sua preocupação com a educação física. Para tanto, naquele mesmo 

ano 

 

O Governo iníciou a renovação completa dos serviços de educação 
física. Criou o Curso Normal de Educação Física e, posteriormente, 
para coordenar e orientar todos os trabalhos, a Diretoria de 
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Educação Física Escolar. Esta diretoria iníciou as suas atividades em 
1941, limitando-se, neste primeiro ano, aos escolares da Capital. 
(VANDERLEY, 1941, p. 28). 

 

A Diretoria de Educação Física Escolar possuía um Diretor Geral, um Diretor 

do Serviço Médico e 12 Clínicos, um Diretor do Serviço Técnico, um corpo de 110 

Monitores e Auxiliares, o Curso Normal de Educação Física, além do necessário 

pessoal administrativo. O Serviço Médico era constituído de duas secções: a Seção 

Clínica e a Seção Morfofisiológica. Estas duas seções funcionavam separadamente 

e indagavam, cada uma, aspectos diferentes da personalidade do escolar. 

Em relação à Seção Clínica o relator mencionava que se estenderia, desde 

logo, os seus trabalhos, a todos os grupos-escolares e escolas isoladas da Capital. 

Em cada um destes grupos ou escolas o clínico era responsável em média por 1.000 

crianças, às quais deveria dar permanente assistência, ficando a capital dividida em 

10 distritos médico-escolares. O trabalho de cada clínico se distribuiria do seguinte 

modo: 

 
Nos primeiros 60 dias a contar da abertura das Matrículas êle 
examinará em média 20 crianças por dia. Assim no termino daquele 
prazo serão sumariamente olhados os 1.000 escolares sob o seu 
controle. 
Nos seis mêses seguintes êle cuidará e examinará meticulosamente 
todas as crianças apontadas como portadoras de alguma 
anormalidade. Fará dentro das possibilidades o diagnostico exato, e 
encaminhará o tratamento dos disturbios apresentados. 
A higiene escolar do distrito, em que trabalha o clínico, ficará a seu 
cargo, cumprindo-lhe, ainda, no correr do ano reexaminar e assistir 
os escolares que necessitarem disso. Qualquer acidente ocorrido no 
desenvolvimento das lições de educação física serão socorridos e, 
quando possível, tratados sob a direção do clínico. Nos ultimos 60 
dias do ano letivo, o clínico voltará a examinar todos os escolares 
como no começo do ano, respondendo aos quesitos que a secção de 
morfo-fisiologia lhe apresentar. (VANDERLEY, 1941, p. 28-29, 
itálicos adicionados). 
 

Os médicos encarregados do serviço orientariam um grupo de normalistas 

especializadas, cujo número seria proporcional à população escolar, fazendo-se o 

fichamento sob as vistas do respectivo médico. Para isso,  

 

O escolar ao ser trazido á secção morfo-fisiologica deverá conduzir a 
sua ficha clínica, preenchida e assinada pelo clínico do seu distrito. 
Aí serão anotadas as medidas morfo-fisiológicas necessárias ao 
agrupamento homogêneo. 
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A secção morfo-fisiologica fará a homogeneização das classes, 
arquivando, depois todas as fichas. 
As relações das classes homogenizadas serão, pelo Diretor do 
Serviço Médico, encaminhadas ao Diretor Técnico, que as fará 
aplicar nos grupos-escolares, e nos estabelecimentos secundários. 
(VANDERLEY, 1941, p. 29, Italicos adicionados). 
 

No segundo exame coletivo do fim de ano, o mecanismo seria o mesmo. Mas, 

em vez de lista de classes homogeneizadas, seriam redigidos relatórios 

demonstrativos do desenvolvimento do escolar e dos resultados da educação física. 

Nesse contexto o Serviço Técnico da Diretoria de Educação Física, pela falta de 

instrutores, normalistas ou monitoras especializadas, resolveu aproveitar 

temporariamente a colaboração dos chefes escoteiros, das monitoras sem diploma e 

das professoras de letras, os quais estavam fazendo um curso intensivo de 

educação física. O método de educação física adotado nas escolas estaduais era 

o francês, adaptado às necessidades locais. Assim os administradores 

pernambucanos acreditavam que, 

 

A cultura física para os meninos das escolas primárias de 4 a 13 
anos, não tem por fim, como é obvio, formar atletas, mas apenas 
manter a saude; auxiliar o crescimento físico das crianças, 
desenvolvendo as grandes funções organicas, principalmente a 
função respiratória; estimular as atividades cerebrais; corrigir as 
atitudes defeituosas. Dar, aos nervos e aos musculos, armas de 
disciplina para as lutas futuras da puberdade, de modo que o jovem 
possa esmagar os assanhamentos do sensualismo As aulas em 
conjunto, os exercicios mímicos, a ginastica dramatizada: imitação do 
andar dos gigante, andar dos anões, a barata e as formigas; os 
brinquedos cantados, os jogos respiratórios e os pequenos jogos, 
despertando a curiosidade e aguçando a inteligencia infantil, 
asseguram o interesse pelas lições e formam um ambiente de 
expontaneidade para a observação da monitora, que surpreendera 
qualidades e defeitos que se terão de aproveitar e 
corrigir.(VANDERLEY, 1941, p. 29 – 30, Italicos adicionados). 

 

 

 A partir de 1945 esse tipo de atividade escolar deixou de ser nomeado como 

plano e passou a se denominar Programa de Educação Física e a parte técnica 

também foi suplantada. Mudou também a nomenclatura de classe para ano escolar. 

Mas as suas orientações gerais permaneceram praticamente iguais àquelas que 

foram estabelecidas em 1939, com algumas modificações, entre as quais 
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destacamos o momento em que ocorria a seleção dos escolares, que passou a ser 

realizada nos primeiros 60 dias de cada ano letivo.  

Todas as crianças Matrículadas nos diversos estabelecimentos escolares da 

capital seriam “periciadas” pela Secção de Morfo-fisiologia do Departamento de 

Educação, permanecendo, todavia, a  classificação brasileira elaborada por 

Roquette Pinto. As crianças continuaram sendo submetidas às medições 

antropométricas, segundo a escola Italiana, e eram as medidas avaliadas a partir de 

quatro índices, quais sejam: a) Aparelho respiratório; b) Aparelho circulatório; c) 

Aperelho digestivo e anexos; d) Aparelho locomotor e Trofismo. (PERNAMBUCO, 

1945, p. 66). 

Assim, a educação física de fato desempenhou um papel importante no cenário 

nacional e local, tendo em vista que as políticas destinadas à educação imprimiram 

a missão de revigorar a raça e garantir o estabelecimento de uma sociedade 

saudável fisicamente, intelectualmente e moralmente. 

Portanto, desejamos concluir este capítulo destacando que as práticas de 

racialização estiveram presentes, em praticamente, todas as políticas destinadas à 

educação no período aqui em estudo e tiveram como principal campo experimental 

os grupos escolares. A execução de testes e medições antropométricas quase 

sempre eram comparadas de acordo com a raça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões que envolvem raça e cor no Brasil foram sempre complexas, 

assumindo a cada novo momento histórico características e nuances próprias, mas 

sempre pautadas na perspectiva da racialização do povo ou da sociedade brasileira, 

inclusive a escolar. Embora nem todos os momentos de nossa história, como é o 

caso do período estudado os processos de racialização fossem tão bem planejados.  

Desde os tempos coloniais os sujeitos eram classificados como pertencentes 

às raças negra, branca e indígena. Todavia, com o intenso processo de “mistura” – 

miscigenação - outros termos foram surgindo para dar conta da nova realidade 

populacional brasileira. Assim, pretos, crioulos, pardos, negros, mulatos, não-

brancos, brancos, indígenas foram adjetivos utilizados para classificar o nosso povo.  

No período imperial e escravista não restavam dúvidas de que eram apenas 

considerados cidadãos as pessoas livres e libertas. Mas a historiografia revela que 

não bastava ser livre, pois a cor da pele influenciava na cidadania. Muitos cidadãos 

livres não-brancos tiveram seus direitos negados por serem considerados inferiores 

por conta da cor da pele e isso se acentuava na medida em que a cor da pele fosse 

mais escura. O profundo preconceito que permeava toda a sociedade brasileira 

levou, muitas vezes, negros livres, a serem re-escravizados ou presos por andarem 

pelas ruas sem estar portando a sua carta de alforria. Portanto, à cor da pele 

imbricou-se à condição social do indivíduo.  

Com a libertação oficial dos escravizados a situação começa a mudar. Se 

constitucionalmente (Constituição de 1891, na Secção II - Declaração de Direitos, 

art. 72, § 2º determinava: “Todos são iguaes perante a lei”) todos os brasileiros 

passaram a gozar de igualdade. Mas na prática, as desigualdades sociais e 

econômicas permaneceram e foram ainda mais severas com os afro-brasileiros. 

Assim sendo, foi alimentada uma forte hierarquia social, econômica e etnicorracial, 

na qual os brancos eram considerados superiores intelectual, física e racialmente, 

enquanto os negros e os mestiços eram inferiorizados.  

Tomando como base os aspectos marcados pela racialização da sociedade, 

foram elaboradas teses racistas e preconceituosas nas quais a população negra e 

mestiça passou a ser considerada “empecilho ao progresso da nação brasileira”.  Foi 

com esse tipo de pensamento mais generalista que a elite intelectual e 
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especialmente médica, procurou explicar biologicamente o atraso no qual se 

encontrava a nação brasileira e nessa circunstância foi apontada como solução para 

sair daquela situação a “harmonização de um tipo nacional”. Entretanto, para isso 

era necessário e fundamental o “branqueamento” da sociedade brasileira.  

Em um primeiro momento a discussão apresentou-se de forma mais explicita, 

ou seja, utilizando-se das teorias raciais originárias no século XIX que pregavam a 

superioridade da raça branca em detrimento das demais, como é o caso da raça 

negra. Tais teorias tiveram como principais representantes brasileiros Nina 

Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Vianna, João Batista Lacerda e Roquette Pinto. 

Nas primeiras décadas do século XX chegamos ao ponto de prever o 

desaparecimento dos negros da população brasileira no I Congresso Internacional 

das Raças, que ocorreu em Londres no ano de 1911. Nesse evento o representante 

do Brasil, João Batista Lacerda, apresentou projeções para o futuro no Brasil, em 

relação à questão racial. Segundo ele em 2012 não existiriam mais negros na 

população brasileira. Teríamos 80% de brancos, 17% de índios e 3% de mestiços. 

Essa projeção foi baseada nos estudos do antropólogo Roquette Pinto. Foi ele o 

responsável por estabelecer os tipos de brasileiros: leucodermos (brancos), 

faiodermos (brancos x negros), xantodermos (brancos x índios) e melanodermos 

(negros), baseando-se nos atributos de cor/raça ligados à noção biológica de raça, 

que levava em consideração a cor da pele, tonalidade dos olhos e características do 

cabelo.  

 A partir da década de 1930 processou-se uma quebra de paradigma com 

base no pensamento de Gilberto Freyre ao indicar que no Brasil havia certa 

harmonização entre os sujeitos de todas as camadas sociais e grupos étnicos. 

Entretanto tal perspectiva, apesar de ter desviado as discussões raciais dos 

aspectos meramente biológicos (eugênicos) para os aspectos sócioeconômicos e 

etnicorracial, permitiu, ao mesmo tempo, que os dirigentes do país passassem a 

dissimular as desigualdades a partir do Mito da democracia racial. Portanto foram 

criados outros mecanismos de exclusão, dificultando ainda mais um real processo 

de emancipação, especialmente dos negros e dos mestiços em todas as esferas da 

sociedade brasileira. Apesar de essa nova perspectiva ter passado a valorizar a 

contribuição do negro para a formação cultural do nosso país, também não 

contribuiu de forma significativa para acabar ideologicamente com a ideia da 
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necessidade de branqueamento da sociedade brasileira, só que desta feita pelo viés 

cultural e não mais pelo biológico.  

Nesse sentido não podemos esquecer que o século XX foi palco de várias 

ondas de racialização no mundo, como demonstrou Ianni (1996, p. 6), 

 

Tanto a primeira e a segunda grandes guerras mundiais, como 
a guerra fria, são épocas de intensa e generalizada 
racialização das relações entre coletividades, tribos, povos, 
nações ou nacionalidades. Na medida em que as guerras 
mesclam-se e desdobram-se em revoluções nacionais ou 
revoluções sociais, tornam-se ainda mais acentuadas as 
desigualdades, divergências e tensões que alimentam os 
preconceitos, as intolerâncias, as xenofobias, os etnicismos ou 
os racismos. Ao lado dos preconceitos de classe, casta e 
gênero, emergem ou reaparecem os preconceitos raciais. 
 
 

Vale ressaltar que a eugenia brasileira diferenciou-se da europeia e da norte-

americana porque não defendia a eliminação dos supostos degenerados (através da 

esterilização ou mesmo extermínio), mas previa um melhoramento da raça e sua 

transformação em uma “raça” que refletisse o biótipo do brasileiro. Assim acreditou-

se que, com o auxílio dos saberes produzidos no âmbito médico, fosse pelos 

cuidados pré ou pós-natal, além da educação e do condicionamento físico a 

população poderia ser redimida. (DÁVILA, 2004). Para garantir o melhoramento da 

raça brasileira, a ordem médica foi a de limpar a população das doenças epidêmicas 

que tanto se propagaram no século XIX, passando no século XX a se constituir um 

imperativo a ser combatido, enquanto a norma era obedecer à política higienista que 

foi sistematicamente implementada na organização escolar brasileira e neste estudo 

destacamos a experiência nas escolas e nos grupos escolares pernambucanos. 

Nesse contexto vimos que os grupos escolares considerados como modelo de 

organização escolar republicano foram tomados como palco para a difusão, 

experimentação e efetivação de práticas originárias do pensamento higienista e 

eugênico que estava em processo de consolidação no Brasil. Assim a medicina se 

utilizou de argumentos científicos que recobriam um amplo espectro de questões 

vinculadas à escola, tais como o problema da localização dos edifícios escolares, da 

necessidade de uma edificação própria e apropriada para o seu funcionamento. Os 

saberes escolares (história, geografia, moral e civismo) a ginástica em especial, o 
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cuidado com a alimentação, com o sono, com o banho, com as roupas, com as 

excreções corporais, foram todos considerados aspectos imprescindíveis para a 

formação da inteligência e da moral, visando o cidadão saudável e civilizado. 

Para higienizar a escola e consequentemente a sociedade era preciso que a 

educação e a medicina atuassem juntas no sentido de salvar a nação e a pátria 

brasileira que queriam sadia e regenerada.  

Em Pernambuco, Ulysses Pernambucano, Carneiro Leão e Aníbal Bruno 

apontaram caminhos para resolver o “problema racial brasileiro”, a partir de suas 

reformas para a educação, no período estudado. Para racializar a população escolar 

foi utilizada a classificação elaborada por Roquete-Pinto. Associados a isso, a 

psicologia e a sociologia foram aliadas dos profissionais envolvidos com a educação, 

como foi no caso dos médicos escolares, das enfermeiras visitadoras e dos próprios 

professores. As pesquisas que os médicos pernambucanos realizaram, tomando 

como sujeitos os alunos das escolas primárias e, mais particularmente, dos grupos 

escolares, seguia a orientação da Escola Constitucionalista italiana. Para se 

determinar o morfotipo do escolar pernambucano os médicos precisavam dispor das 

medidas de diâmetros transversos trocanteriano, acromial e cefálico, sagital cefálico, 

peso e altura de pé. 

Deste modo procuramos neste estudo destacar o pensamento higienista e 

eugênico que foram processados no âmbito da organização escolar pública no 

Estado de Pernambuco, com ênfase na cidade do Recife. Nesse processo 

verificamos que houve a racialização das ideias, as quais se desdobraram no 

cotidiano escolar para o estabelecimento do biótipo do escolar pernambucano,  

procurando fornecer bases científicas (antropométricas e higiênicas) para a 

constituição de turmas homogêneas intelectual e fisicamente. 

Concomitantemente e articuladamente a "fábula das três raças" foi retomada 

nos conteúdos escolares que deveriam ser ensinados aos alunos que frequentavam 

os grupos escolares, demarcando o lugar do negro, do branco e do índio na 

formação da sociedade brasileira. Lembremo-nos da imagem que estampou a capa 

do primeiro número da Revista da Raça, em que o branco é representado no topo da 

pirâmide social como modelo de beleza, virtude, simbolizando o progresso do país, 

enquanto que o índio e o negro encontram-se nos níveis inferiores, precisando, 

portanto, serem regenerados, especialmente os negros. 
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Concluímos o nosso estudo (capítulo V) destacando o papel que a educação 

física desempenhou no contexto das políticas de racialização, baseadas em testes e 

medições antropométricas, que foram impressas no espaço escolar com a missão 

de revigorar a raça e garantir o estabelecimento de uma sociedade saudável física, 

intelectual e moralmente.  

Portanto, as práticas de racialização estiveram presentes em, praticamente, 

todas as políticas destinadas à educação no período aqui em estudo e tiveram como 

principal campo experimental os grupos escolares. 

Por fim indagamos: o que acontecia depois de realizados todos os processos 

de racialização? Houve turmas homogêneas racialmente? Talvez outros 

pesquisadores tenham possibilidades de responder a esta questão, a partir de fontes 

outras, às que não tivemos acesso no transcorrer do desenvolvimento deste estudo. 
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ANEXO 1  

QUADROS DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS POR ENTRÂNCIA NO ANO DE 1916 

 

QUADRO 2 - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DE 4ª ENTRÂNCIA NO ANO DE 1916 

 
PE, 1917, p. 37 referente ao ano de  1916 
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QUADRO 3 - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DE 3ª ENTRÂNCIA NO ANO DE 1916 

 

 
PE, 1917, p. 38 referente ao ano de  1916 
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QUADRO 4 - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DE 2ª ENTRÂNCIA NO ANO DE 1916 

 

 PE, 
1917, p. 39 referente ao ano de  1916 
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QUADRO 5 - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DE 1ª ENTRÂNCIA NO ANO DE 1916 

 

 PE, 1917, p. 40 referente ao ano de  1916 
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ANEXO 2 

QUADRO 6 - DE EXPANSÃO DOS GRUPOS ESCOLARES EM PERNAMBUCO 

(1922-1945) 

 

N. NOME LOCALIZAÇÃO ANO DE 
CRIAÇÃO 

Tipo de 
escola 

OBSERVAÇÕES 

1 Grupo Escolar João 
Barbalho 

Bairro da Boa Vista- 
Recife 

1922 Estadual criado pelo Ato n.324, de 2 de Junho 
de 1922, 

2 Grupo Escolar Martins 
Junior  

Bairro da Torre - 
Recife 

1922 Estadual criado pelo Ato n.271, de 24 de Maio 
de 1922,- cria o jornal O escolar em 
1932 

3 Grupo Escolar Maciel 
Pinheiro 

Bairro da Encruzilhada 
- Recife 

1914(já 
existia) 

Estadual Criado na administração de Dantas 
Barreto (1911-1915) 
Vira ESCOLA EXPERIMETAL 
“MACIEL PINHEIRO” em 1930- 
Actividade era o jornal do referido 
grupo  criado em 1932 

4 Grupo Escolar Silva 
Jardim 

Bairro Poço da 
Panela- Recife 

1922 Estadual foi criado pelo Ato n.325 de 3 de Junho 
de 1922,  

5 Grupo Escolar Maciel 
Monteiro foi  

localizado na sede do 
município de Nazareth 

1922 Estadual criado pelo acto .342 de 6 de junho de 
1922 

6 Grupo escolar  “José 
Bezerra”  

localizado na sede do 
município de 
Palmares 

1922 Estadual foi criado pelo Acto s/n de 28 de Abril 
de 1922 

7  Grupo escolar de 
Correntes(na 
épocaEscolas reunidas).  

localizado na sede do 
município de 
Correntes 

1922 Estadual foi criado pelo Acto n. 591 de 24 de 
Agosto de 1922 

8 Grupo escolar “Herculano 
Bandeira  

localizado na sede do 
município de Pau 
d’Alho 

1922 Estadual ”, criado pelo Acto n. 934 de 11 de 
Outubro de 1922 

9 Grupo Escolar “Severino 
Pinheiro”  

Localizado na sede do 
município de 
Garanhuns 

1922 Estadual pelo acto n.734  de 2 de Setembro de 
1922. 

      

10 Grupo Escolar “Joaquim 
Nabuco”,  

localizado na sede do 
Municipio de Caruaru 

1922 Estadual pelo acto 220 de 11 de Maio de 1922 

11 Grupo Escolar Wenceslau 
Braz,  

  Municipal  

12 Grupo Escolar Manoel 
Borba 

  Municipal  

13 Grupo Escolar Mathias de 
Albuquerque 

  Municipal  

14 Grupo Escolar Mauricio de 
Nassau 

  Municipal  

15 Grupo Escolar Amaury de 
Medeiros 

Afogados- recife 1924  18 de outubro é data de fundação 

 Grupo Escolar Sergio 
Loreto 

administração anterior 
a 1931 

   

16 Grupo Escolar Virgínia 
Loreto 

Pesqueira    

17 Grupo Escolar Annibal 
Falcão 

Afogados -Recife 1929  Inaugurado em outobro de 1929 e virou 
escola rural modelo em 27 de junho de 
1933 

 Grupo Escolar José 
Mariano 

   Cria jornal escolar A palavra em 
1936 

18 Grupo Escolar Fernandes 
Vieira 

    

 Grupo Escolar siqueira 
campos 

   1932 edita o jornal O Saber 

19 Grupo Escolar Sigismundo 
Gonçalves 

Olinda?    

20 Grupo Escolar D. Vital(em 
conclusão) 

Bairro de Casa 
Amarela - Recife 

1944 Estadual Ato de criação n. 937 de 22 de junho 
de 1944(mesmo ato do Joaquim 
Nabuco e  Vicente da Silva Monteiro) 

21 Grupo Escolar Joaquim 
Nabuco(em conclusão) 

Rua Imperial - Recife 1944 Estadual Ato de criação n. 937 de 22 de junho 
de 1944 

22 Grupo Escolar Vicente da 
Silva Monteiro(em 

Caruaru 1944 Estadual Ato de criação n. 937 de 22 de junho 
de 1944 
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conclusão) 

23 Grupo Escolar Clovis 
Beviláqua(em construção) 

Hipodrómo - Recife 1944 Estadual Ato de criação n. 1223 de 31 de julho 
de 1944 

24 Grupo Escolar Historiador 
Pereira da Costa 

Cordeiro- Recife 1945 Estadual Ato de criação n. 167 de 3 de fevereiro 
de 1945(mesmo ato do  D. Luiz de 
Brito) 

25 Grupo Escolar D. Luiz de 
Brito 

Afogados da Ingazeira 1945 Estadual Ato de criação n. 167 de 3 de fevereiro 
de 1945 

26 Grupo Escolar Professor 
Alfredo Reis(em 
construção) 

Jatinã 1944 Estadual  

27 Grupo Escolar Bento 
Américo 

Belo Jardim 1943 Estadual Ato n.324 de 18 de fevereiro de 1943 

28 Grupo Escolar Professor 
Manuel Leite 

Salgueiro 1943 Estadual Ato n.694 de 29 de abril de 1943 

29  
Grupo Escolar Rui 
Barbosa 

pesqueira Década de 
1930 

  

30 Grupo escolar rural  
Raimundo Amorim –  

triunfo Década de 
1940 

  

31 Grupo escolar rural  Cortez decada de 
1940 

  

32 Grupo escolar Jaime 
Queiroz monteiro –  

Gameleira decada de 
1940 

  

33 Grupo escolar rural 
regional -  

Afogados da ingazeira decada de 
1940 

  

34 Grupo escolar Rural de 
Limoeiro 

Limoeiro decada de 
1940 

  

35 Grupo Escolar Rural 
Domingos Albuquerque 

 decada de 
1940 

  

 


