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Apresentação 

 
Como a prática de uso dos uniformes escolares se configurou nas 

escolas públicas do estado de São Paulo entre os anos de 1950 a 1970? Este trabalho 

procura contribuir para a compreensão dos modos pelos quais os uniformes escolares 

eram retratados pela imprensa educacional, seja mediante artigos assinados por 

autores prestigiados pelo campo, seja pelas propagandas que intercalavam os textos 

em questão. Pretende ainda examinar a percepção dos alunos acerca dos uniformes 

escolares por meio do estudo do jornal escolar e as prescrições relacionadas ao uso 

deste vestuário nos manuais pedagógicos utilizados nos cursos normais. Além disso, a 

legislação educacional vigente no período estudado complementa a análise. 

 A Revista de Educação (Diretoria Geral da Instrução Pública/ 

Departamento de Educação/ Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, 1927-

1961); a Revista do Professor (Centro do Professorado Paulista, 1934-1965) e a 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, 1944- ) e o Jornal Nosso Esforço (Órgão do Instituto de Educação 

Caetano de Campos, 1936-1967) são fontes desta análise. Ainda a LEX (Coletânea de 

Legislação do Estado de São Paulo, 1937- ). Além destes, foram selecionados os 

seguintes manuais: A Escola Primária: organização e administração (4ª ed., 1943) e 

Curso de Psicologia e Pedagogia: Manual do Professor Primário (3ª ed., 1962) de 

Teobaldo Miranda Santos; Metodologia do Ensino Primário (6ª ed., 1955) e Didática 

Geral (8 ed.,1965), de Afro do Amaral Fontoura e Sumário de Didática Geral, de Luiz 

Alves de Mattos (4ª ed., 1964).  

 Diversas entre si, as fontes selecionadas possuem características 

próprias que serão examinadas ao longo do trabalho.  A Revista de Educação e a 
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Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos fornecem à pesquisa artigos que 

evidenciam o discurso sobre os uniformes escolares, algumas vezes atrelado à 

higiene, outras à decência, como será discutido nos próximos capítulos. A Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos ainda constitui-se um material rico em legislação 

educacional.  Cabe também evidenciar aqui que não foi localizado nenhum artigo 

escrito exclusivamente sobre os uniformes escolares. A Revista do Professor não foi 

examinada com o objetivo de selecionar textos, mas sim imagens, pelo fato dela 

constituir-se como um periódico rico em fotografias e em propagandas que permitem 

identificar como empresas que lucravam com a obrigatoriedade de uso dos uniformes 

escolares buscavam conquistar os professores para atingir os alunos. 

O período escolhido para ser estudado foi estabelecido por compreender a 

época de expansão da escola pública no estado de São Paulo, quando as 

oportunidades de educação pública passaram a estender-se a significativas parcelas 

da população que antes estavam à margem deste processo. Mesmo utilizando como 

marco temporal os anos de 1950 a 1970, em alguns momentos fez-se necessário 

recuar até os anos de 1930 e 1940, de modo a compreender o percurso pelo qual 

passou a educação pública paulista até chegar à sua fase de expansão. Busca-se com 

esta pesquisa identificar como a obrigatoriedade material de uso dos uniformes 

escolares acompanhou a oferta de vagas à população mais carente de recursos. Ainda 

foi necessário buscar compreender um quadro geral acerca da história da educação no 

Brasil no período, de modo a conhecer os eventos que marcaram a história nacional e 

acabaram por influenciar as políticas públicas educacionais. O período democrático 

seguido do regime militar são marcantes para a delimitação temporal da investigação.  

Quanto à estrutura geral assumida pela dissertação, é preciso explicar que 

este trabalho está dividido em três partes: a primeira parte é composta pela 

“Apresentação”, na qual são descritos os objetivos da investigação e por um primeiro 

capítulo intitulado “Modos de Produção do Trabalho”, em que são apresentadas as 

fontes consultadas e a forma como as mesmas foram exploradas e incorporadas ao 

estudo. A segunda parte traz considerações acerca da história do vestuário e da 

história da educação, constituindo o capítulo II. A terceira parte apresenta a análise do 

uniforme escolar enquanto objeto de estudo histórico a partir do exame das fontes e é 

constituída por quatro capítulos: III “Decentemente trajados e com asseio”: Os modelos 
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dos uniformes escolares entre as décadas de 1950 a 1970; IV “Criança Calçada, 

Criança Sadia!”: O uniforme escolar e a questão do acesso à escola; V “A professora 

não deve ir para a aula nem vestida de ‘andar em casa’, nem como se fosse para uma 

festa”: quais eram os usos das roupas das normalistas e das professoras primárias?; VI 

“Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza”: A higiene dos alunos e os 

uniformes escolares; e um esforço de síntese busca retomar os principais elementos 

explicativos a que se chegou, sob a forma de “Considerações finais”.  A divisão dos 

capítulos acerca dos modelos, da questão do acesso, das roupas das normalistas e 

das professoras primárias e da higiene foi estabelecida a partir do exame das fontes 

para proporcionar a organização do texto. Contudo, cabe ressaltar que tal divisão 

constitui somente um recurso que pode contribuir para a análise das questões 

trabalhadas e não deve ser entendida como uma fronteira rígida, sendo que as 

questões de higiene e de acesso, por exemplo, muitas vezes acabaram por fazer parte 

de um mesmo discurso, como será evidenciado nos capítulos posteriores. O terceiro 

capítulo busca evidenciar como eram constituídos os uniformes escolares e quais as 

principais transformações que afetaram seus modelos. O quarto capítulo analisa a 

campanha lançada pela São Paulo Alpargatas S. A. para a difusão de calçados entre 

os escolares, assim como a conexão entre os uniformes escolares e o acesso da 

população mais pobre à escola. No quinto capítulo são discutidas as normas relativas à 

postura e ao uso dos uniformes das normalistas e das roupas da professoras primárias. 

O sexto capítulo apresenta a discussão evidenciada pelo material consultado acerca da 

difusão de preceitos higiênicos através da escola e o uso dos uniformes escolares. As 

fotografias e as propagandas selecionadas a partir do exame da Revista do Professor 

foram alojadas no corpo do texto porque estão articuladas aos temas dos capítulos 

apresentados. 

 A parte de Anexos apresenta o trabalho de sistematização do material 

selecionado nas revistas de ensino, nos jornais escolares, nos manuais pedagógicos e 

na legislação educacional estudados. Foi elaborado para explicitar os dados que 

permitiram desenvolver a pesquisa, desta forma complementando as informações que 

estão contidas no texto. Permite também disponibilizar as informações encontradas na 

forma de fichas e listagens que pretendem facilitar o acesso de outros pesquisadores 

ao conteúdo das fontes desta investigação. Para tanto, apresenta a seleção realizada 
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dos artigos dos periódicos, trechos extraídos dos manuais pedagógicos e a transcrição 

de excertos da legislação educacional.  

 

 

 

* 

*        * 

  

 

Mediante um levantamento de teses e dissertações realizado nos acervos da 

Faculdade de Educação da USP, da Faculdade de Educação da UNICAMP e da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 2003, não foi possível 

identificar nenhum trabalho na área de Educação que tivesse como tema central os 

uniformes escolares. Entretanto, algumas pesquisas que tem como foco principal 

objetos como o cotidiano de instituições de ensino ou a figura da normalista em 

determinado contexto histórico e social acabam por discorrer sobre os uniformes 

escolares. Marcados pela vertente historiográfica trazida ao Brasil pelos textos de 

Roger Chartier e Dominique Julia, que enfatizam a investigação acerca da cultura 

escolar e das práticas de ocorrem no interior das instituições de ensino, a partir da 

década de 1990 alguns trabalhos passaram a privilegiar a materialidade dos objetos 

em detrimento de uma visão essencialmente externalista dos mesmos.  Desta forma, 

trabalhos como o de Ione Celeste Jesus de Sousa (1999), intitulado Garotas 

tricolores, deusas fardadas: As normalistas em Feira de Santana 1925 a 1945, 

Bahia confirmam esta tendência. A autora declara que sua dissertação apresenta uma 

investigação sobre o cotidiano de normalistas e professorandas da Escola Normal da 

cidade de Feira de Santana, na Bahia, relatando a implantação de uma escola normal 

no interior e o processo de expansão do ensino, os modos de vida e as relações entre 

os sujeitos históricos da instituição e a cidade. Referindo-se aos uniformes escolares 

como fardas, como é comum na região nordeste do país, Sousa apresenta a descrição 

dos mesmos, afirmando que as normalistas eram responsáveis pelos cuidados com o 

vestuário, que precisava estar impecável para acompanhar o destaque que a imagem 

das alunas possuía diante da sociedade.  De natureza semelhante, a dissertação de 
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mestrado de Maria José de Carvalho Nascimento (1994), intitulada O (des)prestígio 

da normalista e as relações de gênero no cotidiano do Instituto de Educação do 

Rio de Janeiro também recorre aos uniformes escolares para descrever o cotidiano 

das alunas do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A autora afirma que os 

uniformes escolares eram bastante valorizados na instituição estudada e apresenta 

uma analogia entre as roupas e a origem social das alunas: 

 

 “a imagem da futura professora primária dos anos cinqüenta é de alguém 

alegre, cândida, romântica e bem arrumada num uniforme azul (bem 

marinho) e branco (bem alvo). A normalista dos anos posteriores representa 

a mocinha intelectualmente limitada que vai à Escola Normal de calça ‘jeans’ 

desbotada, blusa (não tão alva) e tênis. Enquanto os anos cinqüenta 

geraram a ‘mestra’, os anos sessenta criaram a ‘tia’ despreparada e mal 

paga”.  

(op. cit., p. 115-116)  

 

Para Nascimento, os uniformes escolares estampam o prestígio que as 

alunas e a instituição a qual pertencem possuem. Apesar do título Vestida de azul e 

branco como manda a tradição: um estudo sócio-antropológico de uma escola 

normal na cidade do Rio de Janeiro, a tese de doutorado de Iduina Edite 

Mont´Alverne Braun Chaves (1997), não possui os uniformes escolares como objeto de 

estudo. O trabalho, que não é de natureza histórica, visa a analisar o cotidiano do 

colégio estadual Julia Kubitscheck, localizado no Rio de Janeiro, e “pretende verificar 

em que medida os aspectos culturais e do imaginário interferem na dinâmica interna da 

escola, mantendo, inibindo ou modificando práticas sociais vigentes”. (op. cit., p. 11) 

 Mediante uma perspectiva distinta dos trabalhos mencionados 

anteriormente, a dissertação de mestrado de Adilson José de Almeida (1998), intitulada 

Uniformes da Guarda Nacional 1831 – 1852: A indumentária na organização e 

funcionamento de uma associação armada apresenta uma análise dos uniformes 

militares. O autor declara o objetivo da sua pesquisa:  
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“examinar a utilização de indumentária na organização e funcionamento de 

uma associação armada. Um passo inicial para estudarmos o vestuário como 

um vetor material da produção e reprodução social. Não se trata, portanto, 

do estudo de um artefato, mas de suas funções, pragmáticas, diacríticas e 

simbólicas, meios para análise de problemas mais amplos relativos à 

organização, desenvolvimento e mudança de sociedades”.  

(op. cit., resumo)  

 

Dentre os três acervos citados anteriormente, o estudo de Almeida foi único 

que se dedica exclusivamente à análise de uniformes, neste caso, os militares. O livro 

Vigiar e Punir: nascimento da prisão, de Michel Foucault (1987) constitui uma das 

referências teóricas principais citadas no trabalho. O uniforme da Guarda Nacional 

formava um traço visual que permitia a visibilidade de uma posição social 

superiormente elevada e um traço material que permitia evidenciar esteticamente 

diferenças evidentes e hierarquizadoras, além de ser um elemento que reconhecia e 

legitimava as hierarquias sociais, através de sua própria hierarquia interna. O autor 

afirma que “o uniforme seria, então, um dos elementos materiais que asseguravam 

este reconhecimento: é o Estado que confirma a autoridade local conferindo-lhe um 

caráter nacional assegurado pela patente, pelo uniforme, pelas armas”. (ALMEIDA, 

1998, p. 25) Desta forma, manter todos os membros da instituição vestidos de uma 

forma padrão, mas segregando, uniformizando cada segmento da hierarquia interna, 

era uma forma de evidenciar e reforçar as diferenças sociais. Almeida defende que os 

uniformes são utilizados pelas instituições como forma de controlar seus membros, tal 

indumentária impõe disciplina ao corpo daqueles que a vestem.  

 No decorrer dos capítulos dessa dissertação pretende-se desenvolver 

mais detidamente essas e outras observações, mediante o recurso ao material 

pesquisado e a textos teóricos de Julia, Bourdieu e outros autores que oferecem 

subsídios importantes para a investigação sobre elementos do cotidiano escolar, como 

os uniformes escolares. Antes de passar à análise que compreender como a prática de 

uso dos uniformes escolares se configurou na escola pública paulista no período de 

sua expansão, é necessário explicar o emprego das fontes nessa pesquisa.  
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Modos de produção do trabalho 

 

 

Nesta parte do trabalho procura-se explicitar as formas pelas quais as 

diferentes fontes: os periódicos educacionais, o jornal escolar, os manuais pedagógicos 

e a legislação educacional puderam contribuir para a compreensão da forma como a 

prática de uso dos uniformes escolares se configurou durante o período de expansão 

da escola pública no estado de São Paulo. Desta forma, na primeira parte deste 

capítulo é realizada uma caracterização acerca do tipo de estudo efetuado a partir dos 

periódicos educacionais e procura explicitar maneira pela qual os artigos foram 

selecionados para esta dissertação. A seguir, são apresentadas as características 

gerais das revistas examinadas e dos textos por ela veiculados que fizeram alguma 

referência aos uniformes escolares. Também é evidenciada a forma pela qual as 

imagens foram selecionadas e introduzidas no estudo.  O mesmo procedimento é 

realizado com os jornais escolares, contudo, consistindo em um material de produzido 

de maneira distinta, entre os textos selecionados dos jornais não estão apenas artigos, 

mas também poemas e versos que algum modo abordaram as roupas dos alunos. A 

segunda parte desse texto é dedicada à caracterização dos manuais pedagógicos e à 

explicitação das contribuições que estes trouxeram à pesquisa, discorrendo sobre a 

forma como o tema dos uniformes escolares é abordado nos cinco livros examinados. 

A terceira parte desse capítulo apresenta a forma como foi realizado o estudo com a 

legislação educacional e o modo pelo qual essa fonte foi incorporada ao trabalho 

 É relevante evidenciar que essa parte da dissertação pretende descrever como 

as fontes foram abordadas pelo presente estudo e explicitar as características das 

mesmas. Contudo, a análise realizada a partir destas informações é efetuada na 

terceira parte do trabalho. 
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Os periódicos educacionais 
 

 

O estudo de periódicos educacionais constitui uma importante fonte de 

pesquisa, sendo que os mesmos eram uma espécie de porta-voz dos grandes 

educadores da época, formadores de todo um discurso que influenciava as práticas 

docentes. Tomar as revistas como fontes para uma investigação permite conhecer o 

discurso considerado legítimo sobre as questões educacionais, assim como as 

recomendações e prescrições acerca das formas ideais de realização do trabalho 

docente.  Além disso, elas possibilitam o entendimento entre o discurso oficial e a 

prática cotidiana (CATANI; SOUSA, 1999). Acerca do potencial que as revistas 

pedagógicas representam para os pesquisadores, Pierre Caspard acredita que através 

de seu uso enquanto fonte para pesquisas pode-se: 

 

“escrever a história da educação de um outro modo: menos centrado no 

papel do Estado ou dos grandes pedagogos e mais atento à riqueza das 

iniciativas locais, institucionais, ideológicas, sócio-profissionais e também ao 

atendimento de expectativas de vez que, diferentemente do livro, a imprensa 

periódica é uma mídia interativa na orientação da qual os leitores participam 

de um modo ou de outro, quer escrevendo para ela, quer assinando ou 

deixando de faze-lo” 

(1993, p. 93 apud CATANI; SOUSA, 1999, p. 14) 

 

Segundo Caspard, a expressão “imprensa de ensino” refere-se ao conjunto 

de revistas, destinadas aos professores, que visam guiar o trabalho docente no seu 

cotidiano, oferecendo-lhes informações sobre a didática das disciplinas, o manejo da 

classe e o conteúdo dos programas oficiais. A imprensa educacional é um corpus 

documental que possui muitas dimensões visto que apresenta métodos e concepções 

pedagógicas de uma época. Segundo Catani e Bastos (1997) os periódicos 

educacionais são fontes férteis de estudo porque tornam-se “...um guia prático do 

cotidiano educacional e escolar, permitindo ao pesquisador estudar o pensamento 
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pedagógico de um determinado setor ou de um grupo social a partir da análise do 

discurso veiculado e da ressonância dos temas debatidos, dentro e fora do universo 

escolar”. (op. cit., p. 5) Nesta perspectiva, a investigação que aqui se apresenta recorre 

aos artigos publicados nas revistas para identificar a forma como os diferentes autores 

fizeram referência à prática de uso dos uniformes escolares no período de expansão 

da escola pública paulista. 

O recurso aos periódicos educacionais como fontes para essa dissertação 

atende a dois propósitos diferentes: em primeiro lugar, a localização de artigos que 

mencionem de alguma maneira os uniformes escolares contribui para o entendimento 

acerca do que era considerado relevante sobre este vestuário no debate educacional, 

em segundo lugar, as imagens e as publicidades sobre os uniformes escolares 

localizadas nas revistas permitem identificar a forma pela qual o referido traje era 

utilizado e a maneira pela qual as empresas dedicadas à fabricação de sapatos e de 

roupas buscavam conquistar mercado consumidor através de um discurso que 

pretendia conquistar os professores para desta forma chegar às escolas.  

Para o presente estudo foram selecionados artigos que de alguma forma 

fizeram menção aos uniformes escolares e foram publicados entre 1944 e 1970 na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP (Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos) e entre 1930 e 1961 na Revista de Educação – RE (Departamento de 

Educação). Foram examinados exemplares da Revista do Professor - RP (Centro do 

Professorado Paulista) publicados entre 1934 e 1970. Nesse último periódico não 

foram encontrados textos que tratassem dos uniformes escolares, contudo, o material 

apresentou-se como uma fonte rica em imagens e propagandas que tinham relação 

com os uniformes escolares. Os 53 textos selecionados foram sistematizados em 

listagens, para favorecer o acesso de outros pesquisadores ao seu conteúdo e as 

notas de leitura dos mesmos foram armazenadas num Banco de Dados, de forma a 

apresentar a síntese dos principais argumentos desenvolvidos, o que permitiu ordenar 

todas as referências. 

É preciso declarar a forma como foram selecionados os artigos nas revistas 

consultadas. Realizar uma investigação sobre os uniformes escolares requer um 

investimento que priorize os indícios, não que isso seja feito em detrimento de 

considerações mais relevantes, mas sim porque de fato não se trata de um objeto que 
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mereceu especial atenção por parte das autoridades educacionais e daqueles que 

discutiam, escreviam e ajudavam a dar voz ao debate educacional. Pode-se dizer que 

se trata de um objeto “desprivilegiado” pelo discurso educacional, mas nem por isso 

menos importante ou até mesmo inexistente. O fato é que o propósito de uma pesquisa 

que conte com os uniformes escolares como objeto de estudo faz com o investigador, 

aquele que pretende levar a empreitada adiante, assuma o mesmo propósito daquelas 

pessoas que trabalham em um garimpo: é preciso paciência e tempo para encontrar o 

que se procura, contudo, quando alguma pedra, metal ou, no caso da pesquisa 

acadêmica, informação sobre o tema é localizada, o fato deve ser comemorado. 

Comparações à parte, a seleção dos artigos mereceu um exame atento e minucioso 

diante de todos os exemplares consultados no período de propósito desta dissertação. 

Contudo, não foi localizado nenhum texto que fosse escrito exclusivamente para 

debater o uso dos uniformes escolares. As informações localizadas foram, na maior 

parte dos casos, secundárias e em alguns momentos ilustrativas, porque a 

preocupação dos autores naquela época estava muitas vezes voltada para a disciplina 

escolar, o manejo da classe, as reformas educacionais, a formação de professores, 

entre outras questões. Se ainda hoje há o espanto por parte de algumas pessoas 

diante da constatação de uma dissertação de mestrado ter como objeto de estudo os 

uniformes escolares, nas décadas de 40, 50, 60, alguma autoridade dispor de tempo e 

de espaço na imprensa periódica para dedicar-se a escrever sobre as roupas que as 

crianças usavam nas escolas de fato causaria um espanto muito maior, quase uma 

heresia, mas desta questão trataremos nos capítulos posteriores. Mesmo na maior 

parte dos casos sendo residual, considerações encontradas sobre os uniformes 

escolares foram muitas escassas nos periódicos consultados. Desta forma, realizou-se 

a localização das seguintes palavras: vestuário, roupas, sapatos e uniformes 

escolares. Trabalhar com esses quatro termos permitiu a aquisição de um conjunto de 

textos mais amplo. A partir da leitura dos artigos foi possível realizar uma classificação 

de forma facilitar a análise. Nesse sentido, decidiu-se incluir na listagem aqueles que 

apresentaram alguma das palavras referidas anteriormente articuladas aos seguintes 

temas:  
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Educação sanitária, higiene, eugenia, sendo que muitas vezes o tema vestuário 

era tratado nos periódicos com o objetivo que ensinar a manter a saúde 

através dos cuidados com as roupas e com o corpo; 

Assistência social, uma vez que no período de expansão da escola pública 

paulista era motivo de preocupação o fato dos alunos mais pobres 

precisarem freqüentar as instituições de ensino e, no entanto, não possuírem 

condições materiais para isso; 

Vestuário como símbolo de distinção social, uma vez que alguns autores, 

especialistas nas áreas de psicologia e comunicação, abordavam a questão 

do vestuário enquanto projeção da personalidade; 

Programas de ensino, o vestuário inserido nos conteúdos programáticos de 

disciplinas como “ciências sociais” e “ciências naturais”; 

Financiamento da educação, distribuição de verbas para a escola e suas 

instituições auxiliares, como as Caixas Escolares; 

Disciplina, ordem e asseio: os uniformes escolares como elementos que refletem 

a conduta dos alunos de acordo com a moral e os bons costumes; 

Comemorações cívicas, festejos e desfiles patrióticos aliados aos princípios 

morais e aos valores nacionalistas que deveriam ser ensinados na escola; 

 

 

Na decisão por esses critérios corre-se o risco de excluir aspectos 

relevantes à consideração do tema. No entanto, espera-se com isso poder contribuir 

para a compreensão de aspectos importantes relacionados à prática de uso dos 

uniformes escolares assim como as justificativas utilizadas para a referência dos 

textos aos mesmos. Para a elaboração das listagens foram levados em 

consideração à relação do tema abordado com os uniformes escolares e/ou peças 

do vestuário e a relevância dessas questões no texto. Para selecionar os artigos 

trabalhou-se com a seguinte questão: quando e por quê os uniformes escolares e as 

peças do vestuário mereceram atenção por parte dos autores? Os textos 

destacados têm por objeto central outros temas, nenhum deles privilegia questões 

relacionadas às roupas, contudo, quando apresentavam alguma relação com o tema 

central dessa dissertação foram selecionados.    
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A partir dos critérios mencionados, os artigos foram classificados e 

agrupados de acordo com as semelhanças que apresentaram. Semelhanças essas 

que não estavam evidentes nos títulos e nem mesmo na questão central a que se 

dedicavam, e sim, no caminho que percorreram para abordar as questões relacionadas 

aos uniformes escolares e às peças do vestuário. Tal classificação não pretende 

associar o tema desta dissertação aos textos de forma rígida e exclusiva a cada um 

dos critérios, pelo fato de materialmente não existirem fronteiras entre eles – muitas 

vezes, inclusive, os autores acabavam por tratar de várias questões 

concomitantemente – mas sim, permitir relacionar os artigos na medida em que esses 

contribuíram para o entendimento dos temas propostos em cada capítulo. Também é 

importante evidenciar que algumas categorias temáticas não se repetiram nos dois 

periódicos estudados. A tabela 1 apresenta uma intersecção entre os textos 

encontrados nos dois periódicos, as tabelas 2 e 4 apresentam aqueles selecionados 

em cada uma das revistas separadamente. De qualquer modo, a divisão realizada 

permite ter uma idéia da freqüência dos assuntos nos artigos publicados no período 

investigado e favorece a comparação entre os periódicos, em relação ao tratamento 

das questões relacionadas aos uniformes escolares e ao vestuário. Desta forma, a 

divisão dos artigos pelas categorias temáticas assumiu a forma apresentada pela 

tabela 1.  
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Tabela 1 – Distribuição dos artigos selecionados na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos e na Revista de Educação pelas categorias temáticas: 

Categorias                                                                                                      nº de  

                                                                                                                     artigos 
 
 

1 Educação sanitária, higiene, eugenia e cuidados com o corpo; 

  

16 

2 Assistência social, uma vez que no período de expansão da escola 

pública paulista era motivo de preocupação o fato dos alunos mais 

pobres precisarem freqüentar as instituições de ensino e, no entanto, 

não possuírem condições materiais para isso; 

 

19 

3 Vestuário como símbolo de distinção social e projeção da 

personalidade; 

 

6 

4 Programas de ensino, o vestuário sendo explorado como objeto de 

estudo; 

 

2 

5 Financiamento da educação, distribuição de verbas para a escola e 

suas instituições auxiliares; 

 

4 

6 Disciplina, ordem e asseio: os uniformes escolares como elementos 

que refletem a conduta dos alunos de acordo com a moral e os bons 

costumes; 

 

3 

7 Comemorações cívicas, festejos e desfiles patrióticos aliados aos 

princípios morais e aos valores nacionalistas que deveriam ser 

ensinados na escola; 

 

3 

TOTAL 53 
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A seguir, apresenta-se uma breve caracterização dos periódicos educacionais 

estudados e da ocorrência dos artigos relacionados aos uniformes escolares em cada 

uma delas. Busca-se também indicar as diferenças e as semelhanças mais importantes 

entre os textos dessas revistas, em relação ao tratamento do tema dessa dissertação. 

 

 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

 

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) surgiu em julho de 

1944. Inicialmente teve sua publicação mensal, até fevereiro de 1946, tornando-se 

bimestral até 1948. A partir de então, ela passou a ser quadrimestral, até que, em 

1951, tornou-se trimestral, tendo esta mesma periodicidade até 1964. Editada até 

dezembro de 1976 no Rio de Janeiro, a RBEP passou a ser editada, a partir de janeiro 

de 1977, em Brasília. Ela constitui um periódico de caráter oficial, publicado pelo 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). Seus artigos representam o 

discurso que era considerado legítimo sobre o ensino, demonstrando a visão de 

autores prestigiados e com autoridade no espaço educacional para definir que 

questões deveriam ser examinadas e privilegiadas nos debates. O periódico apresenta 

referenciais teóricos, propostas modelares de organização do sistema de ensino e suas 

origens, compreendidos como elementos que moldaram o discurso pedagógico 

nacional. (SILVA, 2005) Atualmente a revista tem periodicidade quadrimestral. Além de 

artigos, resenhas e resumos de livros, ela é rica em dispositivos legais utilizados pelo 

Estado para organizar o sistema de ensino. Ao longo de seu ciclo de vida, transcreveu 

leis, decretos e atos oficiais. 

Jader de Medeiros Britto, no editorial comemorativo de 150 números da 

RBEP sugere que o período de publicação da revista seja dividido em quatro fases. A 

primeira fase é caracterizada pela presença de Lourenço Filho e depois de Murilo 

Braga Carvalho na diretoria do INEP. Esta fase conta com os 45 primeiros números do 

periódico e ocorre entre julho de 1944 e março de 1952. A gestão de Anísio Teixeira 

marca a segunda fase, entre os anos de 1952 a 1964, quando são publicados 48 

números. A terceira fase é marcada pela saída de Anísio Teixeira do INEP e termina 

em 1980, quando a publicação do periódico é interrompida por três anos (GIL, 2002). 
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Na primeira fase, é marcante a intenção de promover, por especialistas da área da 

educação, o debate das questões educacionais. A segunda fase dedica maior atenção 

às pesquisas sobre educação, articuladas à pedagogia, biologia e psicologia. Também 

é evidenciado o envolvimento do periódico no debate acerca da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que foi promulgada em 1961. A discussão acerca de 

questões relacionadas à administração do ensino, a realização do censo escolar, a 

formação dos professores e o planejamento do ensino marcam a terceira fase (LIMA, 

1999). Sendo a RBEP um periódico de caráter oficial, publicou, em suas três fases, 

artigos que apresentavam dados e considerações acerca de vários estados brasileiros, 

assim como resultados de trabalhos realizados pelos diferentes órgãos do Ministério e 

pelas Secretarias Estaduais de Educação.   

Para o estudo das práticas de uso dos uniformes escolares no âmbito da 

RBEP demonstraram-se muito férteis três seções em especial, são elas: “Idéias e 

debates”, “Através de Revistas e Jornais” e “Documentação”. A primeira seção 

apresenta maior destaque no corpo da revista e encontra-se no início do periódico, 

após o editorial. Os artigos contidos nessa parte são mais longos e apresentam um 

aprofundamento maior acerca do tema abordado. A segunda seção apresenta textos 

mais curtos e tem a intenção de transcrever aqueles que foram publicados na grande 

imprensa e em revistas pedagógicas em toda parte do país. Por fim, a seção 

“Documentação” apresenta debates sobre questões relacionadas à organização e à 

administração da educação nacional. Muitas vezes transcrevendo leis e decretos, tanto 

referentes ao período em que foram escritos os artigos, quando a período anteriores, 

inclusive ao século XIX. Estas duas últimas seções ocupam menor destaque e ficam 

situadas no final do corpo do periódico.  

Através do exame dos 124 números da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos publicados entre 1944 e 1970, foram selecionados 34 artigos. Daqueles 

publicados nos anos de 1950, poucos apresentaram alguma relação com os uniformes 

escolares. A incidência maior de referências ao tema ocorreu nos anos 1960. A partir 

dos critérios estabelecidos para a seleção dos textos, foi obtida a distribuição daqueles 

publicados na RBEP, que é expressa pela tabela 2. A partir da divisão dos textos tem 

destaque aqueles que apresentam a articulação entre as condições materiais e o 

acesso à escola. Em um conjunto de 34 artigos, 18 foram dedicados à questão da 
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assistência social aos alunos carentes de recursos. A tabela 3 apresenta a freqüência 

com que apareceram, de acordo com as categorias temáticas, no periódico ao longo do 

período estudado.  
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Tabela 2 – Distribuição dos artigos selecionados na Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos pelas categorias temáticas: 

Categorias                                                                 nº de                                             
                        artigos 
 

1. Educação sanitária, higiene, eugenia 
 

5 

2. Assistência social 
 

18 

3. Vestuário como símbolo de distinção social   
 

5 

4. Programas de ensino 
 

1 

5. Financiamento da educação 
 

4 

6. Disciplina, ordem e asseio 
 

1 

TOTAL 
34 

 
Tabela 3 – Distribuição dos artigos selecionados na Revista Brasileira de  

Estudos Pedagógicos pelas categorias temáticas e pelo período estudado: 

 

Categorias     Período estudado dividido em décadas 

                      (nº de artigos)  

    
 1940 1950 1960 

1. Educação sanitária, higiene, eugenia 
 

4 1  

2. Assistência social 
 

4 4 10 

3. Vestuário como símbolo de distinção social 
 

2 1 2 

4. Programas de ensino 
 

  1 

5. Financiamento da educação 
 

  4 

6. Disciplina, ordem e asseio 
 

1   

TOTAL 11 6 17 
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Revista de Educação 
 

A Revista de Educação foi examinada de 1930 a 1961. Trata-se de um 

periódico de vida longa, publicado entre 1927 e 1961, mas que sofreu muitas 

interrupções. Ela dá continuidade à Revista Escolar, publicada de 1925 a 1927, pela 

Diretoria Geral da Instrução Pública, visando promover o “aperfeiçoamento do ensino 

público paulista”. Inicialmente a Revista de Educação foi editada pela Diretoria Geral 

de Instrução Pública e pela Sociedade de Educação de São Paulo. Nos anos de 1940 

ela passou a ser publicada pelo Departamento de Educação, no âmbito do serviço 

técnico de publicidade. Nessa época o periódico apresentou maior ênfase aos atos e 

às medidas oficiais. 

Catani (1989) propõe a divisão do ciclo de vida da Revista de Educação em 

quatro fases, segundo as transformações e as interrupções ocorridas na publicação:  

"a) de outubro de 1927 a agosto de 1930, quando coexiste a dupla 

responsabilidade da Diretoria Geral da Instrução e da Sociedade de 

Educação; b) de outubro de 1930 a julho de 1931, quando ocorrem 

mudanças e a revista aparece com o nome de Escola Nova e a advertência 

‘Segunda fase da Revista Educação’ ; c) de agosto de 1931 (quando 

ressurge com seu 1º nome e sem a participação da 'Sociedade da 

Educação') a dezembro de 1947: um percurso acidentado e marcado por 

atrasos e dificuldades na publicação que é, então, interrompido por três 

anos; d) de março de 1951 a dezembro de 1952 (um ressurgimento) e por 

fim a última tentativa marcada por dois números publicados em 1961". 

  (op. cit., p. 294)   

O periódico teve sua publicação interrompida entre 1940 e 1943. Nesse ano surgiu 

um número, referente ao período de março de 1941 a junho de 1943, que explicava as 

dificuldades financeiras enfrentadas, devido à distribuição gratuita de seus exemplares. 

Pretendia-se então iniciar uma nova fase, que contava com a participação de Sud 

Mennucci para tornar viável a edição.  O objetivo era deixá-la mais útil para os 
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professores primários, sem excluir as questões do ensino secundário e normal, 

oferecendo ao periódico um caráter mais prático. Seus artigos nessa fase são curtos e 

normalmente apresentam caráter metodológico. Ao tratar de questões mais gerais, 

referem-se ao ensino rural, educação cívica e saúde (CATANI, 1989). A revista sofreu 

ainda outra interrupção entre 1948 e 1951, por conta das dificuldades orçamentárias, 

voltando a ser editada em 1951 no âmbito do Serviço de Expansão Cultural, Intercâmbio 

e Divulgação da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, quando informa a 

intenção de oferecer orientações técnicas e documentação sobre a educação no estado 

de São Paulo. Enfatizando as questões técnicas e o caráter prescritivo dos textos, os 

dois últimos números do periódico são editados em 1961 (CATANI, op. cit.) A revista 

também transcreveu decretos e leis referentes à educação ao longo do seu ciclo de vida. 

Por conta do trabalho realizado no âmbito da Iniciação Científica1, que deu 

origem ao projeto do mestrado que se desenvolveu e aqui apresenta seus resultados, a 

Revista de Educação foi examinada de 1930 a 1961. Considerando-se as 

interrupções e o percurso do periódico, foram localizados 76 números, dos quais 

selecionou-se 19 artigos que apresentaram alguma observação quanto ao uso das 

roupas e do vestuário. Contudo, os textos selecionados não foram publicados no 

período considerado nesse trabalho. Ainda assim, sua inclusão nessa pesquisa é 

relevante por permitir identificar a maneira pela qual eles articulavam o tema central a 

ser debatido aos uniformes escolares, no período anterior ao compreendido por essa 

dissertação. Entre os 19 textos selecionados, 18 foram editados ao longo dos anos 

1930. Dentre eles, destacam-se os que discutem e preservam os cuidados com a 

saúde e a higiene, as dimensões materiais ou condições físicas ideais para a educação 

e o aprendizado escolar. Parte desses são bastante prescritivos, visando difundir 

comportamentos e atitudes considerados exemplares, e localizam-se na publicação na 

seção denominada “Fatos e Iniciativas”. Aqueles encontrados na seção “Através de 

Revistas e Jornais” são transcrições de matérias publicadas em outras revistas 

pedagógicas e na grande imprensa, semelhante à seção que leva o mesmo nome da 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. “Os textos procuram, geralmente, 

oferecer orientações baseadas em explicações científicas sobre os temas abordados. 
                                                
1 SILVA, Katiene Nogueira da Práticas da vida escolar: o uso do uniforme nas instituições de 
ensino (1930/1961) relatório de pesquisa, FAPESP, 2002. 
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Além disso, tendo em vista o objetivo proposto pela publicação, de contribuir como um 

instrumento útil para o professor, nota-se que domina a tendência prescritiva das 

matérias” (LIMA, 1999, p. 29). Ambas partindo de iniciativas oficiais, a Revista de 

Educação apresenta um aspecto, tanto através do caráter prescrito do discurso 

veiculado, quanto na disposição dos artigos, semelhante ao da RBEP. A distribuição do 

material selecionado na Revista de Educação de acordo com as categorias temáticas 

apresenta-se na tabela 4. A tabela 5 expressa a distribuição dos textos segundo as 

categorias temáticas e o período em que foram publicados.  

É preciso considerar que, diferentemente da RBEP, que apresentou a maior 

parte dos artigos referentes aos uniformes escolares e ao vestuário associados à 

questão da assistência social e das dificuldades materiais de acesso à escola, na 

Revista de Educação a maior parte daqueles, 11 dentre os 19 encontrados, 

apresentam como tema central a questão da higiene e da saúde.  
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Tabela 4 – Distribuição dos artigos selecionados na Revista de Educação 
pelas categorias temáticas: 

Categorias                                                                 nº de                                             
                        artigos 

1. Educação sanitária, higiene, eugenia 
 

11 

2. Assistência social 
 

 

1 

3. Vestuário como símbolo de distinção social 
 

1 

4. Programas de ensino 
 

1 

5. Disciplina, ordem e asseio 
 

2 

6. Comemorações cívicas 
 

3 

TOTAL 19 
 
 

 

Tabela 5 – Distribuição dos artigos selecionados na Revista de Educação 

pelas categorias temáticas e pelo período estudado: 

Categorias     Período estudado dividido em décadas 

                      (nº de artigos)  

 1930 1940 1950 1970 
1. Educação sanitária, higiene, eugenia 
 

11    

2. Assistência social 
 

1    

3. Vestuário como símbolo de distinção social 
 

1    

4. Programas de ensino 
 

1    

5. Disciplina, ordem e asseio 
 

2    

6. Comemorações cívicas 
 

2 1   

TOTAL 18 1 - - 
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Revista do Professor 

 

A Revista do Professor (RP), órgão informativo do Centro do Professorado 

Paulista (CPP) constitui um periódico destinado aos professores na rede pública de 

ensino do estado de São Paulo. Tal associação docente foi criada em 1930 com o 

objetivo de defender os interesses da categoria. Durante o processo de estruturação do 

CPP, com o objetivo de conquistar a legitimidade necessária para afirma-se enquanto 

representante do professorado, foi produzido um discurso que defendia a “necessidade 

da união dos professores em torno de uma associação que, como porta-voz da 

categoria, expressasse suas aspirações e defendesse seus direitos” (CATANI et al, 

1997a, p. 85). O referido discurso passou a ter uma privilegiada instância de divulgação 

com a criação da Revista do Professor, que era distribuída gratuitamente aos sócios 

do CPP. Criada em 1934, teve sua publicação interrompida entre 1939 e 1949, e foi 

encerrada 1965. A associação foi dirigida por Sud Mennucci entre 1933 e 1948 (ano de 

sua morte), a partir de 1956 até 1997, quem a dirigiu foi Sólon Borges dos Reis, ambos 

considerados “grandes líderes” da associação. Entre 1948 e 1956, a entidade teve 

diversos presidentes, que não conseguiram se reeleger, diferentemente daqueles 

citados. Anteriormente ao referido periódico, o CPP publicou o Boletim do Professor. 

Em 1965, o jornal O professor substituiu a publicação da Revista do Professor. O 

1975 o jornal passou a ser editado com o título de Jornal dos Professores. A partir de 

1949, na segunda fase da revista, sua periodicidade passou a ser irregular. Neste ano 

foram publicados somente dois números. Ela foi editada trimestralmente entre 1950 e 

agosto de 1957 e mensalmente de agosto de 1957 a setembro de 1963, no entanto, 

nessa época sua periodicidade foi irregular. A regularidade na publicação só foi 

alcançada em 1960.  Nos dois últimos anos de publicação, 1964 e 1965, foram 

editados somente três exemplares da revista (VICENTINI, 1997). 

Considerando-se o ciclo de vida da Revista do Professor, Vicentini defende 

que é possível identificar as marcas do personalismo das lideranças do CPP em fases 

do periódico. A primeira fase, período que durou entre 1934 e 1939, sob o comando de 

Sud Mennucci, foi marcada pela constituição de uma rede de serviços, que funciona 

ainda hoje, oferecendo aos associados atividades recreativas, atendimento médico e 

assessoria jurídica. Os artigos nessa ocasião exaltavam a nobreza da profissão 
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docente e a dedicação do magistério paulista, retratando o trabalho do professor como 

um sacerdócio. Contudo, a revista dedicava pouco espaço para tratar das 

reivindicações salariais da categoria, reconhecendo que aumento salarial dependia do 

orçamento público. Nessa época o magistério primário contava com cerca de 20.000 

professores, no entanto, apenas 6.000 era associados ao CPP. O número de 

associados sofreu considerável expansão na gestão de Sólon Borges dos Reis, que 

elegeu-se deputado várias vezes pelo Partido Democrata Cristão (PDC), passando de 

14.000 sócios em 1956 a 40.000 em 1964.   O patrimônio da entidade também foi 

ampliado com a criação de sedes regionais no interior do estado. O discurso veiculado 

pela Revista do Professor tornou-se bastante diferente daquele expresso na fase 

anterior: 

 

“Com o desenvolvimento do populismo no Brasil e a ameaça de 

proletarização do magistério cada vez mais presente devido ao surto 

inflacionário desencadeado no governo Juscelino Kubitschek, o CPP alterou 

completamente a forma de encaminhar as reivindicações da categoria, 

empregando estratégias mais agressivas mediante a organização de 

campanhas salariais, nas quais havia a mobilização do professorado em atos 

públicos e que culminaram na realização da primeira greve do magistério 

paulista em 1963.” 

(VICENTINI, 2002, p. 108) 

 

Segundo Paula Vicentini (2002), durante o período de circulação o periódico 

realizou o que Pierre Bourdieu denominou “hagiografia do campo”, publicando 

biografias de professores aposentados ou falecidos, tidos como exemplos para a 

categoria. Além de descrições da carreira de professores em atividade, enfocando suas 

qualidades profissionais e morais. Os professores também eram retratados através de 

fotografias e ilustrações. Quando ao caráter hagiográfico, a Revista do Professor 

esforçava-se por construir uma base comum de personalidades e valores a serem 

cultuados pelo grupo como um todo, operando a constituição da “memória coletiva” do 

magistério. Vicentini recorre a Michel Pollak  para afirmar que a “memória coletiva” 

reforça o sentimento de pertencimento ao grupo e diferencia o mesmo dos demais, “há 
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uma espécie de ‘negociação para conciliar memória coletiva e memórias individuais’ 

que torna fundamental o estudo sobre ‘os processos e os atores que intervêm no 

trabalho de constituição e de formalização das memórias’” (op. cit., p. 109)  

A Revista do Professor, órgão informativo de uma associação docente, 

apresenta características bastante distintas daquelas apresentadas pelos dois outros 

periódicos estudados: a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e a Revista de 

Educação, ambas de caráter oficial. A RP traz artigos curtos, possui poucas páginas e 

é muito rica em fotografias, ilustrações e propagandas, a maioria dessas referentes a 

roupas, material escolar e alimentos. Na Revista do Professor não foram 

selecionados textos acerca do uso do uniforme escolar, mas sim imagens e anúncios 

publicitários. Foram examinados 71 números no período compreendido pela segunda 

fase do seu ciclo de vida, entre 1949 e 1965, sendo selecionadas 3 ilustrações, 13 

fotografias e 17 propagandas. O critério para a seleção do material foi estabelecido 

pela articulação do mesmo aos uniformes escolares. Foram selecionadas ilustrações 

que caracterizavam os uniformes escolares ou partes do mesmo, como emblemas e 

distintivos, e fotografias que apresentavam alunos vestindo uniformes, seja em 

atividades escolares ou mesmo em desfiles cívicos. Selecionou-se propagandas que 

divulgavam lojas que vendiam uniformes escolares e também anúncios que faziam uso 

da figura do aluno uniformizado para divulgar outro produto, como o Açúcar União, por 

exemplo. Talvez o fato de ter sido distribuída gratuitamente aos sócios do CPP e 

alcançar um número considerável de professores, principalmente na sua segunda fase, 

justifique o fato da revista possuir tantos anúncios durante o seu ciclo de vida, sendo 

essa ainda uma forma de conseguir recursos para a sua publicação. 

Trata-se de um periódico bastante ilustrado, contudo, as fotos não são 

coloridas, em oposição à sua capa, que a cada exemplar apresenta uma cor diferente. 

Assim, na análise das imagens, não será possível precisar as cores das roupas, mas 

apenas as tonalidades, as nuances que podem ser percebidas nas imagens 

selecionadas. As fotografias foram introduzidas no estudo para reforçar a percepção 

acerca dos modelos dos uniformes escolares e a forma como os anunciantes faziam 

uso dos mesmos para conquistar consumidores. A imagem é um instrumento valioso 

na compreensão da legislação e de todo o material consultado referente à temática. 

Desta forma, foi possível articular um acervo composto por elementos extraídos da 
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imprensa educacional, dos jornais escolares, dos manuais e dos documentos a outro 

iconográfico, o que auxiliou na análise do material acumulado ao longo da pesquisa, 

que teve por objetivo compreender como a prática de uso dos uniformes escolares se 

configurou nas escolas públicas paulistas no seu período de expansão. 

Para Roland Barthes (1984), a fotografia eterniza momentos passados: sua 

essência consiste em ratificar que aquilo que é visto, de fato, já existiu: “a fotografia 

não fala (forçosamente) ‘daquilo que não é mais’, mas apenas e com certeza ‘aquilo 

que foi’. Essa sutileza é decisiva”. (op. cit., p. 127) Toda fotografia é um certificado de 

presença, e esta é a novidade que o seu advento acrescentou à família das imagens. 

O autor define como “spectator” aquele que vê a fotografia, como “studium” aquilo que 

está vinculado à cultura e às informações contidas na imagem, como “operator” o 

fotógrafo e como “punctum” aquilo que transcende a fotografia, consistindo em pontos 

sensíveis que afloram as emoções daquele que a vê. Reconhecer o “studium” é 

reconhecer as intenções do fotógrafo. Um dos fatos que a difere das outras formas de 

representação é que ela repete mecanicamente o que só ocorreu uma única vez, e 

jamais poderá repetir-se existencialmente.  

Paula Vicentini (2002), que estudou as imagens e representações de 

professores em periódicos educacionais e na grande imprensa brasileira, considerou 

que a fotografia é o resultado das opções feitas pelo fotógrafo e pelos encarregados da 

sua publicação, quanto à composição da cena e aos recursos técnicos utilizados. 

Acerca da produção que envolve o ato fotográfico, Roland Barthes acredita que a 

fotografia consiste em: 

 

“um objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, tratado segundo 

normas profissionais, estéticas ou ideológicas, que são (...) fatores de 

conotação; por outro lado, esta mesma fotografia não é somente percebida, 

recebida, ela é lida, vinculada mais ou menos conscientemente pelo público 

que a consome, a uma reserva tradicional de signos; ora todo signo supõe 

um código, e é este código (de conotação) que é necessário tentar 

estabelecer” 

(BARTHES, 1961, p. 130 apud VICENTINI, 2002, p. 25)  
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Segundo o autor a fotografia possui dois sentidos, o da conotação, que é 

subjetivo e varia de acordo com a percepção do “spectator”, e o da denotação, que é 

mais explícito. As imagens publicitárias trabalham principalmente com o segundo 

sentido, o seu objetivo costuma aparecer de forma clara e evidente, dada a sua 

natureza mercantil. 

A Revista do Professor foi muito importante para esta investigação uma vez 

que, constituindo uma fonte de rica em propagandas, veiculou a campanha lançada 

pela São Paulo Alpargatas S. A., intitulada “Criança Calçada, Criança Sadia!”, que 

visava difundir o uso de calçados entre os escolares no período de expansão da escola 

pública paulista. A campanha destaca-se entre as propagandas encontradas. Dentre 

elas, tal empresa divulgou seus produtos muitas vezes durante publicação da RP. 

Somados os anúncios dos três calçados: “Conga”, “Conga Esporte” e “Sete-Vidas”, 

juntamente com artigo inaugural que marca o início da campanha, a empresa esteve 

veiculada 15 vezes nas páginas do periódico, perdendo apenas para a Johnson & 

Johnson, que anunciou 14 vezes na mesma época, divulgando um programa de 

higiene feminina. As propagandas selecionadas foram organizadas e distribuídas na 

tabela 6, que indica a data e o número de vezes que apareceram na revista. As 

fotografias e as ilustrações selecionadas são apresentadas pelas tabelas 7 e 8, 

respectivamente.  
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Tabela 6 – Distribuição das propagandas selecionadas na Revista do 

Professor:  

 

PROPAGANDAS nº da revista Data página Total 

Açúcar União 24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Mai./1955 
Ago./1955 
Fev./1956 
Mai./1956 
Ago./1956 
Nov./1956 
Fev./1957 
Mai./1957 
Ago./1957 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

9 

A Feira do Lar S. A. 41 Set./1958 24 1 
Alpargatas S. A. 41 Set./1958 17 1 

Calçados  Vulcabrás 65 Out./Dez.1961 26 1 

Casa do Esportista 18 
19 
20 
21 
22 

Nov./1953 
Fev./1954 
Mai./1954 
Ago./1954 
Nov./1954 

38 
42 
38 
38 
38 

5 

Casa José Silva 17 Ago./1953 36 1 

Casa Kosmos 3 
5 

Fev./1950 
Ago./1950 

27 
33 

2 

Companhia União dos Refinadores – 

Açúcar e Café 

3 Fev./1950 Suplemento 1 

Conga 48 
50 
51 

Out./Nov.1959 
Jan./1960 
Fev./1960 

43 
44 
44 

3 

Conga Esporte 58 
61 
62 
63 
64 

Out./1960 
Jan./Fev.1961 
Mar./Abr.1961 
Mai./Jun.1961 
Jul./Set.1961 

44 
44 
26 
44 
44 

5 

Exaustores Contact 25 
27 
28 
29 
30 

Ago./1955 
Fev./1956 
Mai./1956 
Ago./1956 
Nov./1956 

34 
38 
2 
2 
30 

5 

Flamulândia 

 
(novo formato) 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

Dez./1957 
Jan./1958 
Fev./Mar.1958 
Jul./1958 
Set./1958 
Out./1958 

31 
34 
15 
5 
5 
6 

6 

Johnson & Johnson 
 
 
 
 
 

47 
48 
51 
52 
53 
57 

Set./1959 
Out./Nov.1959 
Fev./1960 
Mar./1960 
Abr./1960 
Ago./Set.1960 

52 
21 
31 
23 
7 
40 

14 
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(novo formato) 

58 
59 
63 
64 
66 
69 
70 
76 

Out./1960 
Nov./1960 
Mai./Jun.1961 
Jul./Set.1961 
Jan./Fev.1962 
Ago./Set.1962 
Out./Dez.1962 
Ago./1965 

42 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
29 

Móveis Brafor 9 
10 

Ago./1951 
Nov./1951 

30 
2 

2 

Pernambucanas 

(novo formato) 

40 
49 

Jul./1958 
Dez./1959 

26 
39 

2 

Remington Rand – Fide Cópia 58 Out./1960 38 1 

Sete-Vidas 41 
46 
47 
49 
55 
57 

Set./1958 
Jul./1959 
Set./1959 
Dez./1959 
Jun./1960 
Ago./Set.1960 

17 
2 
43 
44 
44 
44 

6 

TOTAL                                 17    65 

 
 

Tabela 7 – Distribuição das fotografias selecionadas na Revista do 

Professor:  

 

FOTOGRAFIAS nº da 
revista 

data página 

Colégio Estadual e Escola Normal “Alexandre de 

Gusmão” 

São Paulo – SP 

53 Abr./1960 7 

Colégio Estadual e Escola Normal“Euclides da Cunha” 

São José do Rio Pardo – SP 

6 Nov./1950 27 

Colégio Estadual e Escola Normal “Euclides da Cunha” 
São José do Rio Pardo – SP 

8 Mai./1951 8 

Desfile Escolar 

Natal-RN 

18 Nov./1953 27 

Desfile Escolar 

Escola Técnica “Getúlio Vargas” 
São Paulo – SP 

25 Ago./1955 32 

Educação Pré-Primária 

Salvador – BA 

19 Fev./1954 34 

Escola Normal e Ginásio “Puríssimo Coração de Maria” 

Rio Claro – SP 

17 Ago./1953 16 

Ginásio Estadual “Alexandre de Gusmão” 
São Paulo – SP 

37 Dez./1957 12 
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 Grupo Escolar “Silvio Torquato Junqueira” – Aluna 

portadora de paralisia nos braços 

São Joaquim da Barra – SP 

66 Jan./Fev.1962 9 

Grupo Escolar “Vaz Caminha” 

Iguape – SP 

22 Nov./1954 16 

Instituto de Educação “Padre Anchieta” – Ensino de 

Surdos  

São Paulo – SP 

69 Ago./Set.1962 13 

Instituto de Educação “Padre Anchieta” – Ensino de 
Surdos 
São Paulo – SP 

69 Ago./Set.1962 14 

Instituto de Educação “Sud Mennucci” 

Piracicaba – SP 

33 Ago./1957 6 

TOTAL                                                         13    

 
  

 
 
 
 

Tabela 8 – Distribuição das ilustrações selecionadas na Revista do 

Professor:  

 

 
ILUSTRAÇÕES nº da 

revista 
data página 

Brasão do Ginásio Estadual “Padre Donizetti Tavares de 

Lima”  

Tambaú - SP 

70 Out./Dez.1962 33 

Capa da revista – aluno uniformizado 33 Ago./1957 capa 
Distintivo Escolar – Escola Normal Rural “Prof. José de 
Mello Moraes” 

Piracicaba – SP 

37 Dez./1957 28 

TOTAL                                                            3    
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Os jornais escolares 
 

O estudo dos jornais escolares, periódicos mantidos por organizações 

discentes, realizados por iniciativa de escolas de ensino fundamental e médio, 

constituem importantes fontes de pesquisa, uma vez que podem demonstrar aspectos 

da vida e da cultura escolar, evidenciando representações dos alunos sobre as 

atividades escolares e suas experiências de socialização. A esse respeito, Catani e 

Sousa afirmam: 

 

“A investigação acerca de tais materiais em muito pode contribuir para o 

enriquecimento da compreensão dos processos da vida escolar em termos 

da história do seu cotidiano, da ação dos atores educativos (alunos, pais e 

professores) e das próprias práticas pedagógicas, muitas vezes satirizadas 

nesses materiais. Trata-se de um dos poucos dispositivos capazes de tornar 

visíveis as vozes dos alunos na tradução de como apreendem e recriam 

configurações da situação de ensino.”  

(CATANI; SOUSA, 1999, p. 17) 

 

Dentre os 43 jornais escolares publicados no estado de São Paulo entre o 

período compreendido entre 1890 e 19962, o jornal Nosso Esforço, produzido entre 

1936 e 1967, órgão do curso primário do Instituto de Educação “Caetano de Campos”, 

foi aquele que apresentou a quantidade mais expressiva de números editados, num 

total de 292, perdendo apenas para o jornal A voz da infância, órgão do 

Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis, produzido entre 1936 e 1977, com 459 

números publicados, no entanto, atualmente existe apenas um exemplar desse jornal 

que pode ser consultado no acervo do Instituto de Educação “Caetano de Campos”.  

O jornal Nosso Esforço foi selecionado como uma das fontes desta 

pesquisa por ter um ciclo de vida bastante extenso e pelo seu período de publicação 

compreender também a época estudada por essa dissertação, além de se tratar de 

                                                
2 A respeito da produção da imprensa periódica educacional paulista, consultar CATANI, D. B.; 
SOUSA, C. P. Imprensa periódica educacional paulista (1890-1996): catálogo, São Paulo: 
Plêiade, 1999. 
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uma produção que faz parte da imprensa periódica educacional paulista. Ao longo do 

percurso, o jornal apresentou uma periodicidade que variou entre mensal e semestral 

(cada exemplar apresenta de 1 a 4 meses, que eram traduzidos em números pelo 

próprio periódico). Publicado durante o ano todo, exceto nas férias, a irregularidade na 

edição do jornal estava relacionada à falta de verbas e à variação no número de 

colaborações que recebia. O exemplar de número 1-4, de junho de 1949, expressa, 

através de recado impresso na capa, o pedido de colaboração das crianças para a 

produção do jornal:  

 

“Colegas, apesar de todos os nossos esforços, o jornalzinho não pôde sair 

mais cedo. O nosso jornalzinho entra no 14º ano de vida. Peço a todos os 

alunos do Curso Primário que procurem enviar o máximo de colaboração que 

puderem, para melhorar o nosso jornalzinho, torna-lo cada vez mais 

interessante e útil”.  

(op. cit., capa) 

 

Possuindo um ciclo de vida que teve início em 1936, somente a partir de 

1940 o periódico apresentou regularidade na forma de impressão, na periodicidade e 

no conteúdo, passando por uma interrupção em 1951. Os artigos publicados eram 

assinados pelos alunos do curso primário e apenas em números especiais havia 

matérias assinadas por professores e ex-alunos. Durante os anos 1930 jornal 

apresentou um aspecto bastante artesanal: era mimeografado, datilografado em folha 

tipo sulfite, só com frente, sem verso, e era grampeado. Além dos artigos, o periódico 

trazia desenhos, jogos e cruzadinhas, e também a apresentação dos alunos que 

ocuparam lugar de destaque na vida pública, a biografia de brasileiros ilustres, piadas, 

charadas e versos, com o objetivo de estimular a leitura. Ele era distribuído para os 

alunos periodicamente nas classes. Segundo Ana Regina Pinheiro (2000), que estudou 

a produção do jornal Nosso Esforço entre os anos de 1936 a 1939, o corpo de 

redatores era formado pelos próprios alunos, que eram eleitos por seus pares, durante 

votação em sala de aula. O diretor, o redator-chefe, o tesoureiro e o secretário eram 

escolhidos entre os alunos das 4ªs ou 5ªs séries, a partir da indicação dos professores, 

de acordo com o desempenho apresentado nas produções escritas. A partir de 1940 a 
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impressão passou a ser feita em gráfica (Melhoramentos ou Salesianos), e sua 

periodicidade variou entre: mensal, bimestral ou trimestral. Os recursos para a 

publicação advinham da venda dos jornais aos alunos. 

 

“No processo de elaboração, em conformidade à concepção de ensino-

aprendizagem que aparecia neste projeto, eles recebiam relativa autonomia 

como responsáveis por todo o processo de confecção do jornal, desde a 

escolha de temas, recepção dos artigos (contribuições de seus 

companheiros de curso), passando pelas entrevistas de deveriam constar em 

alguns números, até sua impressão e distribuição. (...) O quadro de alunos-

jornalistas atendia aos moldes dos jornais de grande circulação.”  

(PINHEIRO, 2000, p. 31)  

 

A autonomia relativa de que os alunos desfrutavam durante a produção do 

jornal pôde ser observada principalmente nos números especiais. Durante seu 

exame, algumas vezes teve-se a impressão de não se tratar de um periódico feito 

pelos alunos, principalmente nas datas comemorativas, quanto ele dava visibilidade 

ao discurso dos professores e às questões administrativas, que pareciam fugir do 

interesse das crianças. No periódico de número 1, de março de 1946, dedicado ao 

centenário do ensino normal do estado de São Paulo, por exemplo, há um histórico 

da escola normal, um organograma com a formação do professor primário, além de 

uma listagem com nomes do corpo docente e administrativo. Apesar de se tratar de 

uma produção de alunos, o papel dos professores na seleção dos artigos e na 

prática da censura ficou bastante marcado na produção, como evidencia Pinheiro: 

“alguns textos – chamados ‘artigos rejeitados’ – eram cortados sob a alegação de 

que traziam temas repetidos ou erros de português. O exame mais atendo mostra, 

porém, que frases inteiras ou determinados termos (ainda que não apresentassem 

erros de português) eram substituídos pelos professores, caracterizando a censura. “ 

(op. cit., p. 37) 

A autora cita como exemplo o artigo que os alunos escreveram a respeito 

da saída de uma professora da escola e que foi rejeitado pelos professores. O 
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processo de produção do Nosso Esforço envolvia toda a escola. A definição do 

tema e a primeira revisão eram realizadas na sala de aula junto com a professora. 

Em seguida os trabalhos eram encaminhados aos redatores de cada classe e 

depois a bibliotecária tratava da última fase, selecionando os artigos e definindo 

aqueles que seriam publicados. Também foi possível observar um discurso 

moralizante impresso nas páginas do jornal, valorizando o trabalho por enaltecer o 

homem e “combater o mal”, além da adoração aos símbolos pátrios e instruções 

sobre como hastear a bandeira nacional. E ainda uma grande quantidade de 

biografias, que muitas vezes são repetidas durante vários números, sempre escritas 

da mesma maneira, como as de Oswaldo Cruz, Beethoveen e Caetano de Campos. 

Ainda é possível encontrar com freqüência no periódico, ao longo do seu ciclo de 

vida, listagens que apresentam a classificação dos melhores alunos de cada mês. 

O jornal foi examinado com o objetivo de selecionar textos que 

apresentassem as palavras: uniformes escolares, roupas, calçados e vestuário. 

Assim como aconteceu com as revistas examinadas, não foi localizada nenhuma 

produção que tratasse exclusivamente do uso das roupas. Ao todo, foram localizados 

79 números, num total de 37 exemplares do jornal, editados entre 1938 e 1967, dos 

quais foram selecionados 12 textos para essa pesquisa. Eles foram sistematizados e 

contam com um Banco de Dados para ordená-los e armazena-los, que se apresenta 

na parte de Anexos deste trabalho. A sua distribuição pela data expressa-se de acordo 

com os dados da tabela 9.  
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Tabela 9 – Apresentação dos textos selecionados no Jornal Nosso Esforço: 
 
 
Texto Autor nº do jornal Data página 
Dia da juventude 
brasileira 

(artigo não 
assinado)  

nº 6 

 

Setembro/1941   8 

Jardim da 
Infância 

Oduvaldo 
Vianna Filho 

nº 3 Número 
dedicado ao 
cinqüentenário do 
Jardim da Infância 
de São Paulo 

 

Maio/1946 4 

Recordar Isabel Vieira 
de Serpa e 
Paiva 

nº 3 Número 
dedicado ao 
cinqüentenário do 
Jardim da Infância 
de São Paulo 

 

Maio/1946 5 

O Jardim da 
Infância visto por 
um ex-aluno 

Mário Almeida 
Pernambuco 
Filho 

nº 3 Número 
dedicado ao 
cinqüentenário do 
Jardim da Infância 
de São Paulo 

 

Maio/1946 8 

Colegas Sergio Salim nºs 1,2,3,4 Março/Abril/Maio/Junho 1954   15 
Oração da 
Mestra 

Afrânio 
Peixoto 

nºs 7,8,9 Outubro/Novembro/Dezembro 
1954 

16 

Educação 
Sanitária 

Maria Elias nºs 3,4 

 

Maio/Junho 1956 9 

Encerramento da 
Semana do 
Trânsito 

Maria Emilia 
Cassante 

nºs 1,2,3 Março/Abril/Maio 1958 8 

Deveres do bom 
aluno 

M. Graça da 
S. Mendes 

nºs 1,2  

 

Março/Abril 1959 8 

Escotismo Cláudia M. 
Pinheiro 

nºs 3,4 Maio/Junho 1959 3 

Festa da 
Saudade – 
Homenagem à D. 
Alice Teixeira 

Luzia 
Aparecida V. 
Peso 

nºs 7,8,9 Outubro/Novembro/Dezembro 
1960 

9 

Uma mulher, 
uma menina 

Ilka Brunhilde Número especial de 
gratidão 

Ano 1966 

 

15   

TOTAL    12 
 
 

 

 

 



 35 

OS MANUAIS PEDAGÓGICOS 
 

O estudo dos manuais pedagógicos se fez pertinente para o desenvolvimento 

do presente trabalho porque, através do exame dos mesmos, foi possível extrair 

recomendações quanto ao uso dos uniformes escolares e à sua presença nos 

programas de ensino, tanto aqueles referentes à escola normal, já que estes livros 

destinavam-se às normalistas, quanto aqueles destinados ao nível primário, onde essas 

estudantes atuariam depois de formadas. Busca-se compreender, mediante a análise 

dos referidos livros, as condutas desejáveis a professores e alunos em relação aos 

cuidados com o vestuário e com o próprio corpo. 

Quanto à apropriação de tais materiais, sabe-se que eles eram bastante 

utilizados nos cursos normais e também pelas jovens professoras primárias que 

estavam no início da carreira. Contudo, não é possível identificar o que saltava das 

páginas dos livros e passava a fazer parte da cultura escolar. Ainda há outro fator a ser 

considerado num trabalho desta natureza: a chave de leitura. Porque entende-se nesse 

trabalho que a leitura é uma prática e, desta forma, não existe texto sem o suporte que 

o dá a ler. A esse respeito, Roger Chartier (1990) afirma:  “daí a necessidade do estudo 

da leitura reunir duas perspectivas: o estudo da maneira com os textos, e os impressos 

que lhes servem de suporte, organizam a leitura que deles deve ser feita e, por um 

lado, a recolha das leituras efectivas, captadas nas confissões individuais ou 

reconstruídas à escala das comunidades de leitores.” (op. cit., p. 123-124)  

A compreensão da leitura é resultado da forma como o texto é lido: leitura 

oral, silenciosa, individual, em grupo, etc. Os professores pertencem a uma 

comunidade de leitores e acredita-se que a leitura dos manuais era feita ora de forma 

individual, quando estes guiavam o trabalho docente, ora em grupo, quando eles eram 

utilizados pelas alunas durante as aulas no curso normal. Estes livros constituíram-se 

como importantes fontes de pesquisa, uma vez que, sendo utilizados nas escolas 

normais, indicavam, em textos bastante prescritivos, os padrões de comportamento 

que deveriam ser apresentados na vida escolar e fora dela.  Eles definiam quais eram 

as atitudes desejáveis aos professores e aos alunos através do que elogiavam ou 

censuravam. Por serem dotados de uma linguagem bastante simples, estes eram 
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considerados verdadeiros guias para as jovens estudantes normalistas. De acordo com 

Silva (2004), tais livros: “instauram maneiras de conceber e viver o magistério, muito 

presentes desde a formação inicial desse grupo. Esses textos visam a se constituir 

justamente num primeiro contato das normalistas com os estudos da área ou, em 

outras palavras, com os saberes educacionais. “ (op. cit., 175) 

 Estes livros apresentavam a síntese de vários livros utilizados no campo 

educacional, relacionada a diversas áreas do conhecimento, como biologia, filosofia, 

história e psicologia. Escritos também por docentes do referido curso, os manuais 

mostravam aos educadores como ensinar a criança a ter uma boa higiene, a manter 

uma boa postura, a ser organizado com seus pertences, a motivar e a comandar a 

classe, a ter cuidado consigo mesmo, a vestir-se adequadamente e com asseio. Além 

disso, também indicavam como os professores deveriam ensinar os alunos a respeito 

do cuidado com o uniforme escolar a partir do programa de determinadas matérias, 

como ciências ou trabalhos manuais. Desta forma, busca-se perceber o que tais livros 

diziam sobre as roupas dos alunos, como o faziam e de que forma tais prescrições, 

referentes à conduta pessoal de cada um e aos seus hábitos, precisavam fazer parte 

das aulas e dos discursos dos docentes.  

Para a realização do estudo dos manuais no âmbito desse trabalho, efetuou-

se o exame de cinco livros: A Escola Primária: organização e administração (4ªed., 

1943) e Curso de Psicologia e Pedagogia: Manual do Professor Primário (3ª ed., 

1962) de Teobaldo Miranda Santos; Metodologia do Ensino Primário (6ª ed., 1955) e 

Didática Geral (8 ed.,1965), de Afro do Amaral Fontoura e Sumário de Didática 

Geral, de Luiz Alves de Mattos (4ª ed., 1964).  O período delimitado por essa pesquisa, 

1950 a 1970, corresponde a uma época em que essas publicações passaram a 

privilegiar aspectos referentes ao planejamento escolar, aos métodos e às técnicas de 

ensino, guiando o trabalho dos professores em direção às questões relativas à 

organização interna da sala de aula. (Silva, 2001) O critério para a seleção dos 

manuais foi o grande número de edições que cada publicação apresentou, o que 

evidencia que os livros foram bastante utilizados na formação de professores no 

período.  
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Do exame de tal material, foi possível extrair trechos que fazem referência às 

palavras: uniformes escolares, vestuário, roupas e calçados. Além dos excertos em 

si, a intenção foi também identificar em qual parte do livro o autor fazia referência ao 

tema. Foi possível notar que há diversas maneiras da questão do uso dos uniformes 

escolares e do vestuário de forma geral serem tratadas. Um item desenvolvido pelos 

manuais que chamou a atenção, ainda relacionado às vestimentas, foi a roupa do 

professor. Alguns discorrem longamente sobre a questão ao tratarem o vestuário como 

quesito de um centro de interesse (um método de ensinar) e outros apenas o 

mencionam no ensino de higiene, por exemplo, com o objetivo fazer com que os alunos 

aprendessem a mantê-lo sempre limpo e asseado.  

Quando não consistiam em traduções, os manuais pedagógicos tinham 

como autores, em geral, os professores da escola normal “Caetano de Campos” e 

aquilo que estava escrito nesses livros sofria, de algum modo, a influência do que 

ocorria nela, que era também exemplo para as outras escolas do estado de São Paulo. 

Pode residir aí um dos fatores de o uso dos uniformes escolares estar tão atrelado a 

justificativas como a higiene e a disciplina. Na Argentina ocorreu algo semelhante, no 

final do século XIX e início do século XX, quando havia todo um discurso científico para 

fazer com que as pessoas adquirissem hábitos higiênicos, como tomar banhos 

freqüentemente, usar roupas limpas, manter a ordem e o asseio, para preservar a 

saúde. A limpeza pessoal estava associada à virtude moral (Dussel, 2000). Os 

uniformes, além de controlar os hábitos higiênicos dos alunos, demonstrando se estão 

limpos ou não, impõe ordem e disciplina, formando um conjunto homogêneo, uma 

espécie de rebanho, onde todos podem ser mais facilmente manipulados. Espera-se 

que essa possibilidade, esboçada nessa parte do trabalho, possa ficar mais clara nos 

próximos capítulos.  
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A presença dos temas “Uniformes Escolares” e “Vestuário” nos manuais 

pedagógicos 

 

Durante o exame dos cincos manuais selecionados para a realização desse 

trabalho foi possível identificar a quais justificativas os autores recorriam para tratar da 

questão dos uniformes escolares e do vestuário nesses livros. Consistindo em uma 

espécie de guia para o ofício dos jovens professores, os manuais apresentam como 

uma característica marcante a recorrência a exemplos e a regras que deveriam ser 

obedecidas para a conquista do êxito na profissão. A questão do vestuário apresentou-

se principalmente articulada a três temas principais: o sumário da matéria, a higiene e 

a aparência do professor. 

No livro A Escola Primária: organização e funcionamento, de Teobaldo 

Miranda Santos (1943), é possível observar que o tema “vestuário” aparece tanto 

enquanto item necessário para a permanência do aluno na escola quanto como objeto 

de estudo no interior dos programas escolares. Aos alunos pobres, Santos recomenda 

que, além do tratamento médico e dentário, a escola deva prover alimento, roupa e 

material escolar como incentivo à freqüência. Ele justifica a recomendação com a 

seguinte afirmação: “nas cidades grandes, como o Distrito Federal, em que quase 

metade das crianças que freqüentam as escolas públicas é indigente, essa assistência 

é condição básica para a solução do problema.” (op. cit., p. 54) Nos programas de 

ensino, a questão do vestuário está presente nas seguintes disciplinas: Geografia, 

História do Brasil, Ciências Físicas e Naturais, Desenho, Trabalhos Manuais, Economia 

Doméstica e Puericultura. Nas aulas de Geografia e História do Brasil é recomendado 

que as crianças estudem a vestimenta típica do povo brasileiro: desde a indumentária 

usada pelos índios até aquela vestida pelos portugueses quando vieram colonizar o 

Brasil. Na disciplina de Ciências Físicas e Naturais será ensinado como ter hábitos de 

higiene e asseio para com o vestuário. Nas aulas de Desenho os estudantes 

aprenderão como aplicar composições decorativas nas peças de vestuário feitas nas 

aulas de Trabalhos Manuais. As aulas de Economia doméstica abordam a questão das 

roupas de forma mais ampla, ao longo de vários anos de estudo. Nelas, os alunos 

aprendem a manter as roupas sempre limpas e adequadamente vistosas para o uso na 

escola. Além do asseio para com as roupas, estas aulas ensinam as crianças a lavar, a 
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passar, a tirar manchas, a conservar em bom estado e a costurar e fazer reparos nas 

peças do vestuário. No “Sumário da Matéria” da 1ª série consta a seguinte prescrição: 

“Cuidados com o uniforme, evitando manchas e rasgões” (op. cit., p. 362) e nas 

“Sugestões Práticas” é informado o uso de será feito dos uniformes escolares como 

item do programa de ensino: “com relação ao vestuário, o uniforme servirá de ponto de 

referência para as noções de higiene individual. Serão realçadas, perante o espírito da 

criança, as vantagens do asseio corporal para a saúde.” (op. cit., p. 364) O autor 

defende que os hábitos de asseio e ordem devam ser incutidos nos estudantes através 

do uso de objetos escolares e domésticos e para isso, a colaboração da família, 

quando possível, deverá ser solicitada. Já na 5ª série, o “Sumário da Matéria” indica 

que deva ser ensinado qual o vestuário é mais apropriado ao uso de acordo com a 

idade e a época. Não fica explícito qual o tipo de roupa indicada. Nas aulas de 

Puericultura, era demonstrado como deveria ser vestido o bebê de acordo com a 

temperatura do ambiente, assim como controlar as despesas domésticas com 

alimentação, vestuário e habitação.  

Teobaldo Miranda Santos (1962), no livro Curso de Psicologia e 

Pedagogia: Manual do Professor Primário, além de tratar da questão do vestuário 

como fator de permanência ou não do aluno na escola, o autor também discorre sobre 

as roupas dos professores. No tópico denominado “O Professor Primário”, a aparência 

física do docente é considerada uma de suas principais qualidades. Ao tratar da 

freqüência dos alunos à escola, o autor mantém o mesmo discurso que apresentou no 

manual citado anteriormente, defendendo que a escola deveria fornecer roupas e 

calçados aos alunos como incentivo à freqüência porque “nas grandes cidades, como o 

Rio de Janeiro, quase metade das crianças que freqüentam as escolas publicas é 

indigente essa assistência é condição básica para a solução do problema” (op. cit., p. 

52). Os alunos pobres deveriam receber auxílio material através de instituições 

auxiliares do ensino como a Cooperativa Escolar e a Caixa Escolar. Para receber 

auxílio da Cooperativa, o aluno deveria associar-se a ela, aqueles que não pudessem 

doar algum dinheiro para a associação poderiam fazê-lo em forma de serviços 

prestados à instituição, que se prestava a fornecer aos associados livros, cadernos, 

material escolar, peças de uniforme e calçados, pelos menores preços e de “boa 

qualidade”. A Caixa Escolar era destinada a amparar aqueles alunos mais desprovidos 
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de recursos, principalmente quanto à alimentação, procurando atender também às 

suas necessidades materiais e oferecendo assistência médica e dentária. Contudo, do 

total da receita trimestral da Caixa Escolar, apenas 30 % poderia ser destinado para 

vestuário, calçado, assistência médica e dentária. É possível notar que, apesar de 

haver instituições com o propósito de suprir algumas necessidades dos alunos, estas 

não haveriam de dar conta de todos, já que, segundo o próprio autor, “metade dos 

alunos das escolas públicas” era “indigente”, e os recursos das instituições eram 

aparentemente parcos. A outra instituição auxiliar do ensino que tratava do vestuário, 

mediante os cuidados higiênicos, era o Clube de Saúde. Esta instituição deveria cuidar 

da saúde e da higiene da escola através da atuação de seus monitores, que eram 

também alunos. Eles deveriam verificar o asseio e a ordem do prédio escolar e fazer a 

revista diária de asseio individual: “com o fim de que não seja descurado esse proceder 

ainda necessário à implantação de certos hábitos de asseio, ao entrar a turma em aula, 

deve ser, como primeiro trabalho, passada revista às roupas, às unhas, aos cabelos, 

às orelhas, aos dentes; verificada a merenda se está devidamente acondicionada e se 

a criança trouxe sabão e lenço” (SANTOS, 1962, p. 264).  

Segundo o autor, o que distinguia os alunos que eram monitores do Clube de 

Saúde dos outros era uma cruz vermelha que deveria estar pregada em algum campo 

branco do uniforme escolar. Ao escrever sobre o edifício escolar, o autor indica que os 

prédios deveriam possuir, em lugares bastante arejados, “vestiários destinados à 

guarda de chapéus, capas, guarda-chuvas, agasalhos e outros objetos de uso 

individual. Esses objetos devem ficar separados, uns dos outros, de modo a impedir o 

contagio de moléstias pelas roupas.” (op. cit., p. 66 – grifo nosso) Nos programas de 

ensino de Ciências Naturais e Higiene, o aluno aprenderia a se vestir de acordo com a 

temperatura externa e a cuidar da limpeza e da reparação das roupas.  

Afro do Amaral Fontoura (1955), no livro Metodologia do Ensino Primário, 

trata da questão do vestuário apenas de duas formas: como atributo físico do professor 

e como objeto de estudo para aprendizagem da higiene do corpo. No capítulo 

destinado à metodologia das Ciências Sociais está incluído um parágrafo sobre os 

objetivos da higiene e a sua importância para a saúde.:  

No capítulo denominado “Metodologia das Ciências Naturais” é indicado que 

um dos objetivos do ensino desta disciplina consiste em desenvolver nos alunos 
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“hábitos corretos e sadios em relação ao nosso corpo, vestuário e alimentos.” (op. cit., 

p. 397) Em outro livro de sua autoria, intitulado Didática Geral, Afro do Amaral 

Fontoura (1965) inicialmente aborda a questão do vestuário enquanto um dos atributos 

fundamentais da professora primária. Sua aparência era, inclusive, um motivo de 

deleite para os alunos. O autor defende que o docente deveria ser um “exemplo vivo” 

daquilo que exige de seus alunos, que deveriam aprender a fazer vendo como faz o 

professor, que precisaria apresentar-se com boas maneiras, pontualidade e correção 

no trajar.  

Assim como Fontoura, Luiz Alves de Mattos (1964), no Sumário de Didática 

Geral, também defende a boa apresentação do professor como uma aptidão específica 

para o exercício do magistério. A boa aparência esperada para o docente era também 

desejada aos educandos. No capítulo sobre “Manejo de Classe e Controle da 

Disciplina”, Mattos defende que a educação escolar é de fundamental importância para 

a formação moral e social das crianças, e um dos principais hábitos que deve 

desenvolver nelas é o asseio, a ordem e a boa conduta individual e social.  

O trabalho de ordenação das informações contidas nesses livros contou com 

uma sistematização e isto foi feito em um Banco de Dados, que se encontra na parte 

de Anexos dessa dissertação. A distribuição dos excertos encontrados nos manuais 

pedagógicos de acordo com os capítulo e as partes do livro expressa-se através da 

tabela 10. 
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Tabela 10 – Distribuição dos excertos encontrados nos manuais pedagógicos 
de acordo com as partes do livro e os capítulos: 

 

Autor Título ano  Parte do livro capítulos páginas total de 
citações  

SANTOS, 
Teobaldo 
Miranda 

A Escola 
Primária: 
organização e 
administração 

1943 I – A 
organização 

6 – A freqüência 
-  (assistência 
aos alunos 
pobres) 
 

54 20 

   II - Regulamento 
do Ensino 
Primário  
 

5 – Da 
matrícula 

200  
 

   III - Programas 
do Ensino 
Primário 

2 - Sumário da 
Matéria 
Geografia 
História do 
Brasil 
Ciências Físicas 
e Naturais 
Desenho 
Trabalhos 
Manuais  
2 – Sumário da 
Matéria e 3 – 
Sugestões 
Práticas 
Economia 
Doméstica 
Puericultura 

289 
302 
314 
336 
340 
362 
364 
365 
366 
368 
370 
371 
373 
374 
375 
376 
377 

 

   IV- Plano do 
Ensino Primário 

3 - Expressão 
econômica da 
vida social  
 

415  

SANTOS, 
Teobaldo 
Miranda 

Curso de 
Psicologia e 
Pedagogia: 
Manual do 
Professor 
Primário 

1962 I – O Professor 
Primário 

3 - Qualidades 
do Professor 
Primário 

21 8 

   II – A Escola 
Primária 

2 – A 
organização 
(assistência aos 
alunos pobres) 
3 - O edifício 
escolar (anexos 
higiênicos) 

52 
66 

 
 

   III – O Escolar 
Primário 

1 - Concepção 
psicológica da 
infância 

76  

   VI – As 
instituições 
auxiliares do 
ensino 

6 - Cooperativa 
escolar 
8 – Clube de 
Saúde 

251 
264 
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   VII – Os 
Programas de 
Ensino 
 

1 - Curso 
Primário 
Elementar -  
Ciências 
Naturais e 
Higiene 
 

303 
308 

 

FONTOURA, 
Afro do 
Amaral 

Metodologia do 
Ensino Primário 

1955 I –  O Professor 1 - Qualidades 
Físicas: 
5 – 
Apresentação 

21 
39 

5 

   VIII – 
Metodologia das 
Ciências Sociais 
 

4 – As outras 
ciências sociais 
(higiene) 

324 
370 

 

   IX – Metodologia 
das Ciências 
Naturais 
 

1 – As ciências 
naturais e sua 
significação 

397  

FONTOURA, 
Afro do 
Amaral 

Didática Geral 1965 I - Importância 
do Professor : 
Seus Atributos 
Fundamentais 

1 - Qualidades 
físicas 
2 –
Apresentação 

10 
29 

7 

   XVI - O 
Problema da 
Motivação na 
Escola Viva 

133.4.5 - O 
prazer pela 
personalidade 
do mestre 

363  

   XXII -  
Condições de 
Fixação de 
Aprendizagem 

173.2 - Fatôres 
provenientes do 
Mestre 

464  

   XXIV - 
Sondagem e 
Manejo da 
Classe 

188.2 - 
Objetivos do 
manejo de 
classe 
 

488 
489 
493 

 

MATTOS, 
Luiz Alves 

Sumário de 
Didática Geral 

1964 I - Noções 
Fundamentais 

2 – O 
magistério 
secundário e 
sua formação 
 

35 7 

   II - Finalidades 
da Educação e 
Objetivos do 
Ensino 

2 - 
Especificação 
dos Objetivos 
do Ensino 

95 
108 

 

   VII - Direção das 
atividades 
discentes 

2 – Atividades 
Extraclasse  
 

327 
336 

 

   X - Manejo de 
Classe e 
Contrôle da 
Disciplina 
 

1 - Manejo de 
Classe e suas 
Normas 

392 
394 
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A legislação 

 

O estudo da legislação estadual referente à educação pública no estado de 

São Paulo, vigente durante o período contemplado por esse trabalho, é importante 

para identificar as normas que regiam a prática de uso dos uniformes escolares. Até o 

século XIX, no Brasil, a educação das crianças era ministrada principalmente em casa 

ou na comunidade, fato denominado como socialização endógena ou socialização 

primária. A partir do século XX, a educação das crianças passou a ter um lugar próprio 

para acontecer: as escolas, e, mais especificamente, os grupos escolares. A 

socialização então tornou-se exógena ou secundária. Se no século XIX os tipos de 

educação ministrados eram múltiplos e diversos, no século XX começou a existir um 

sistema de ensino unificado, sistematizado, laico, gratuito e obrigatório. Nesse 

momento o Estado encarregou-se da educação formal, substituindo a Igreja. O poder, 

nessa época conhecida como “moderna”, torna-se exclusividade do Estado, que 

legitima sua autoridade através de regras, da magnificência da arquitetura dos 

edifícios, do currículo formal e também dos uniformes escolares. A legitimação do 

poder do Estado ocorre através da adoração aos símbolos pátrios – à bandeira, ao 

hino, fazendo com que a interioridade de cada um seja voltada para uma abstração. 

Enfim, tal legitimidade é construída através de todos os objetos que possam dar 

visibilidade a algo passa a ser fundamental, mas que é abstrato: a palavra, que passa 

da forma oral para a escrita (FARIA FILHO, 2000). A normatização legal é a principal 

forma de intervenção do Estado. Acreditava-se que o progresso da nação viria por 

meio das letras, para tanto, as leis procuravam ordenar o sistema de ensino, 

uniformizando-o. Daí a importância da legislação em organizar e homogeneizar o 

ensino. Faria Filho (1998), defende a necessidade de uma mudança na forma de o 

pesquisador conceber a legislação como objeto e como fonte para a pesquisa histórico-

educacional. Concebendo a lei como materialização e como prática de determinado 

“pensar pedagógico” seria possível perceber pontos de vista até então desconhecidos: 

“por exemplo, muito mais do que temos pensado, a lei está intimamente ligada a 

determinadas forma de concepção da escola, concepções estas que são produzidas no 

interior dos parlamentos ou de alguma outra instância do Estado, mas apropriadas, de 
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maneiras as mais diversas, pelos diferentes sujeitos ligados à produção e à realização 

da legislação” (op. cit., p. 115). 

Para o autor, o exame da legislação permite identificar a relação entre o que 

era recomendado pelas autoridades e as práticas estabelecidas no sistema escolar, 

isso porque os documentos legislativos são construídos de acordo com um diálogo 

com a cultura e a sociedade. Faria Filho recorre a Sérgio Adorno para afirmar a 

necessidade de uma revisão das formas de compreensão da legislação: 

 

“Questões a propósito dos fundamentos sociais que presidem a jurisprudência 

normativa, ou a respeito das forças de transformação e conservação que atuam sobre o 

Direito não pareciam seduzir a mentalidade de nossos principais cientistas sociais. 

Salvo raras exceções muitos aceitavam, sem grandes reservas, que a função do 

aparelho judiciário era fundamentalmente repressora, que os profissionais da lei, 

enquanto categoria social, mantinham irrefutáveis compromissos com as estruturas de 

apropriação econômica e de dominação política, e finalmente, se aceitavam que a 

ordem jurídica estava formalmente organizada sob inspirações de princípios liberais, 

seus fins concretos estavam voltados para a ‘legalização’ dos nteresses das classes 

dominantes.”  

(ADORNO, 1988, p. 20 apud FARIA FILHO, 2003, p. 3) 

 

Segundo Faria Filho, no final do século XIX, no momento posterior à 

proclamação da independência do Brasil, articularam-se discursos acerca da 

escolarização da população brasileira, e, principalmente, da infância, que têm grande 

importância ao longo da história educacional do país. O autor afirma que os produtores 

desses discursos são os bacharéis, que formam um grupo particular de intelectuais, 

políticos e profissionais. Esses discursos, ao entenderem que a questão da 

escolarização das camadas mais pobres da sociedade era um problema que deveria 

ser combatido, inicialmente, pelo “artifício formal” da produção de leis, acabaram por 

atualizar, no Brasil, toda uma tradição ibérica no que diz respeito ao ato legislativo: “no 

entanto, nossos sujeitos pretendem fazê-lo fundando uma nova tradição, no momento 

mesmo em que pretendem fundar o Brasil e propor o caminho único para a ordem, o 

progresso e a civilização: a educação do povo” (FARIA FILHO, 2003, p. 4). Desta 
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forma, a legislação, ao ordenar o sistema de ensino, também proporcionava a 

“civilização” do povo, mediante a educação escolar. 

Nesse sentido, através do exame do conteúdo dos documentos legislativos, 

pretende-se identificar quais determinações foram concebidas com o intuito de ordenar 

a prática de uso dos uniformes escolares no período de expansão da escola pública 

paulista, compreendido entre os anos de 1950 a 1970. Para tanto, foram examinadas a 

revista LEX (Coletânea de Legislação do Estado de São Paulo, 1937- ), a Revista de 

Educação (Diretoria Geral da Instrução Pública/ Departamento de Educação/ 

Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, 1927-1961) e a Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 1944- ). As 

revistas pedagógicas, transcrevendo leis, decretos, portarias e regimentos, 

apresentaram-se como fontes ricas em legislação, não só no âmbito estadual, mas 

também na esfera federal. A revista LEX foi examinada no período compreendido entre 

o ano de 1937, início da publicação, até 1970. A Revista de Educação foi examinada 

entre os anos de 1930 até 1961 e a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos foi 

estudada entre 1944 até 1970. O material consultado permitiu a composição de um 

corpus documental composto por 62 documentos legislativos.  

Dentre a legislação consultada, interessam a esse trabalho especialmente as 

normas referentes aos uniformes escolares e ao vestuário. Diante do material 

selecionado, pode-se afirmar que poucos documentos encontrados foram concebidos 

exclusivamente para normatizar a prática de uso dos uniformes escolares. Grande 

parte do material selecionado faz referência ao termo “vestuário”, que geralmente é 

mencionado quando se trata do fornecimento de materiais para a freqüência dos 

alunos mais pobres à escola, e não ao termo “uniforme escolar”.  

O exame das revistas pedagógicas para a seleção de documentos 

legislativos compreendeu o mesmo período que foi utilizado para a seleção dos artigos. 

A revista LEX foi examinada inicialmente entre os anos de 1950 e 1970, quando foi 

localizado o único decreto, publicado em 1968, que dispõe sobre os tipos de uniformes 

escolares para os alunos dos estabelecimentos oficiais de grau médio e do curso 

primário, com a descrição dessas roupas em riqueza de detalhes. Desta forma, 

considerou-se necessário proceder ao exame deste material no período anterior, entre 

1937 (ano que marca o início da publicação) até 1949, com o objetivo de localizar outro 
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decreto que também fizesse referência aos uniformes escolares assim como aquele 

publicado em 1968. Contudo, nenhum documento foi localizado, permanecendo o 

decreto nº 50.904, de 20 de novembro de 1968, como o dispositivo legal mais 

expressivo e o único dedicado exclusivamente a tratar das normas e dos modelos que 

regiam o uso dos uniformes escolares nas escolas públicas paulistas. Os regimentos 

escolares foram importantes para essa investigação na medida em que determinam 

com detalhes a atribuição de cada integrante da instituição de ensino, permitindo 

identificar a quem cabia: determinar o tipo de uniforme a ser adotado, exigir e fiscalizar 

o uso dos uniformes pelos alunos e a quais determinações disciplinares estavam 

sujeitos aqueles que se encontravam uniformizados.  

O recurso à legislação, nessa dissertação, constitui uma tentativa de ampliar 

a compreensão acerca das práticas de uso dos uniformes escolares e identificar as 

normas que buscavam ordená-las. Através dos dispositivos legais, articulados às 

outras fontes utilizadas nessa investigação, as revistas pedagógicas, os jornais 

escolares e os manuais pedagógicos, busca-se tecer as considerações realizadas 

sobre o tema de maneira mais segura.  
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SOBRE A HISTÓRIA DO VESTUÁRIO E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

“(...) me lembro de Jen White me falando sobre um par de sapatos que seus 
pais compraram para ela ir à escola. Sapatos práticos, bons, mas com os 
quais você tinha vergonha de ser visto. É difícil avaliar seriamente, de forma 
suficiente, a agonia desses momentos, a raiva, o sofrimento, o desespero. 
Uma identidade demasiadamente visível está lá, nos seus pés, fazendo troça 
de você, humilhando você”.   

(STALLYBRASS, 2000, p. 43) 

 

 

Nesse capítulo procura-se investigar a seguinte questão: “Como se formaram 

ao longo da história do vestuário os conceitos e os significados que exerceram 

influência sobre os uniformes escolares?” A pergunta considera o fato de que os 

uniformes escolares não terem recebido muita atenção dos livros produzidos na área 

educacional, como o caso dos manuais pedagógicos, que tratavam das roupas dos 

alunos apenas sob a égide da prescrição, sem deter-se aos significados dos modelos, 

e até mesmo à obrigatoriedade do uso. Dessa forma, considerou-se importante 

examinar os discursos produzidos por aqueles que investigaram a história do vestuário 

para tentar identificar as configurações que delinearam as tendências na área da moda 

e influenciaram a composição dos uniformes escolares, assim como os significados da 

cores e dos modelos empregados nessas roupas. 

A moda sendo tratada enquanto objeto de estudo é vista com legitimidade há 

pouco tempo. A tese de doutorado de Gilda de Mello e Souza, intitulada A moda no 

século XIX, por exemplo, defendida na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo em 1952, é considerada uma das pesquisas pioneiras 

acerca do tema. Segundo Pierre Bourdieu (1999), a hierarquia dos objetos legítimos ou 

indignos de serem estudados é uma das mediações através das quais é imposta a 

censura específica de um campo determinado. A respeito desta questão, Bourdieu 

afirma: “a definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas dignos de 

interesse é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que coisas também muito 

boas de se dizer não sejam ditas e com que temas não menos dignos de interesse não 
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interessem a ninguém, ou só possam ser tratados de modo envergonhado ou vicioso” 

(op. cit., p. 35). 

A moda é um desses casos. Julgada por sua suposta futilidade, ela foi 

considerada indigna de merecer uma abordagem científica. Segundo o autor, o campo 

dos objetos de pesquisa tende a organizar-se segundo duas dimensões 

independentes: o grau de legitimidade e o grau de prestígio. A oposição entre as duas 

dimensões é fruto da aplicação de critérios dominantes “que determina graus de 

excelência no interior do universo das práticas legítimas”. (op. cit., p. 36) A estrutura do 

campo é um “estado” da relação de força entre os agentes ou as instituições engajadas 

na distribuição do capital específico acumulado. O capital específico vale em relação a 

um certo campo, não se aplicando a outros. A propósito disso, Bourdieu cita o seguinte 

caso: 

 

“Basta por exemplo pensar no fracasso de Cardin quando ele quis transferir para a 

alta cultura um capital acumulado na alta costura: o último dos críticos de arte teve 

que afirmar sua superioridade estrutural como membro de um campo 

estruturalmente mais legítimo, dizendo que tudo o que Cardin fazia em matéria de 

arte legítima era detestável, impondo assim o seu capital a mais desfavorável taxa 

de conversão”. 

(BOURDIEU, 1983, p. 90) 

 

O autor refere-se a Pierre Cardin, estilista consagrado na alta costura que 

tentou adentrar outro campo, o campo da arte, e não conseguiu ser reconhecido em 

um campo considerado “estruturalmente mais legítimo”. A análise científica da moda ou 

das histórias em quadrinhos, por exemplo, aplicação “herética” de um método legítimo, 

procura atrair prestígio a “objetos condenados pelos guardiães da ortodoxia que estão 

predispostos pela atenção que recebem nas fronteiras do campo intelectual e do 

campo artístico” (BOURDIEU, 1999, p. 37). O estudo de objetos considerados menos 

“dignos” faz com que o pesquisador realize um trabalho inserido em uma fronteira: 

aplicar-se-á um método considerado legítimo para a análise de um objeto tido por 

ilegítimo. O presente estudo acerca dos uniformes escolares, por exemplo, recorre à 
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moda para identificar alguns significados e transformações presentes no traje, mas 

também à história da educação, para trabalhar com este objeto de estudo enquanto 

uma prática escolar que apresenta continuidades e rupturas ao longo do tempo, 

fazendo parte da cultura escolar.  

José Mário Pires Azanha (1991), partindo de um questionamento sobre a 

crise em educação, defendeu que se processasse um estudo das práticas escolares, 

de forma a realizar um mapeamento cultural da escola, privilegiando a sua constituição 

histórico-social. A respeito desse tipo de pesquisa, Azanha afirma: 

 

 “O que interessa é descrever as ‘práticas escolares’ e os seus correlatos 

(objetivados em mentalidades, conflitos, discursos, procedimentos, hábitos, atitudes, 

regulamentações, ‘resultados escolares’, etc.). Somente o acúmulo sistemático 

dessas descrições permitirá compor um quadro compreensivo da situação escolar, 

ponto de partida para um esforço de explicação e de reformulação. (...) Que 

interesses objetivos (mas nem sempre explicitados) se associam à formação e 

persistência dessas práticas?”  

       (op. cit., p. 67)  

 

O autor questionava as reformas educacionais, defendendo que era no 

interior do espaço escolar que se definia o destino das políticas públicas, pela forma 

como os professores lidavam com as mudanças e pelas alterações nos padrões de 

trabalho. No seu entender, somente seria possível entender as resistências 

apresentadas nas conexões entre a vida escolar e as prescrições legais acerca dela 

possível mediante uma investigação que partisse de um estudo dos indícios. Segundo 

Faria Filho et al. (2004), ao elucidar sobre a importância de um estudo acerca das 

práticas escolares, Azanha “demonstrava a proficuidade do conceito na 

operacionalização de análises sobre a instituição escolar a partir de diferentes 

vertentes do conhecimento pedagógico”. (op. cit., p. 141) Ao mesmo tempo em que 

Azanha incentivava esse tipo de pesquisa, André Chervel propunha o estudo sobre a 

história das disciplinas escolares e Jean Claude Forquin defendia a interação entre as 

dinâmicas sociais e a cultura escolar. Para Faria Filho et al., no início dos anos de 
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1990, dava-se início a uma reflexão que atingiria um grande número de pesquisas 

educacionais. A preocupação com a questão da cultura escolar passou a fazer parte 

dos trabalhos em história da educação por uma aproximação com a disciplina de 

história, pela forma de lidar com as fontes, através de levantamento e sistematização 

de documentos, e também “pelo acolhimento de protocolos de legitimidade da narrativa 

historiográfica” (op. cit., 142). Os trabalhos que fazem uso da cultura escolar como 

categoria de interpretação partem das áreas disciplinares que compõe a pedagogia, 

como a sociologia da educação, a psicologia da educação, a filosofia da educação e a 

didática.   

No âmbito na história da educação, a antiga história das idéias pedagógicas 

foi substituída por uma nova forma de se fazer história. Esta antiga história se 

constituía de um saber subsidiário, que contemplava uma repartição de conhecimentos 

sobre educação. Um dos seus ramos era a história da pedagogia, que fornecia 

matérias para a reflexão filosófica sobre os fins da educação, fornecendo ao pedagogo 

um conjunto de ideais corporificados em grandes sistemas pedagógicos (CARVALHO, 

1998). Sob a influência de uma perspectiva distinta, a história cultural, que trouxe 

novos objetos para o cerne das questões históricas, como, por exemplo: os sistemas 

de parentesco e as relações familiares, a atitudes perante a vida e a morte, as crenças 

e os comportamentos religiosos, as formas de sociabilidade, os rituais, as modalidades 

de funcionamento escolar, consagrou novos territórios ao historiador, por intermédio da 

anexação de espaços antes dominados por outras ciências (CHARTIER, 1990). A 

mudança resultou em uma ‘nova história’, que passou a apropriar-se de novos objetos, 

aplicando a eles um novo tratamento, uma nova forma de se fazer pesquisa. A história 

cultural concilia novos domínios de investigação, tendo em vista os postulados da 

história social, que visava a uma nova legitimidade científica, baseando-se em 

aquisições intelectuais que haviam fortalecido o seu domínio institucional. O principal 

objetivo deste tipo de estudo cultural é identificar a forma como em momentos e 

lugares distintos uma mesma realidade social é construída, pensada. Este tipo de 

trabalho pode apresentar vários caminhos: o primeiro diz respeito às classificações, 

divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 

fundamentais de percepção e apreciação do real. A propósito dessa questão, Roger 
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Chartier (1990) apresenta a seguinte consideração: “variáveis consoantes às classes 

sociais ou os meios intelectuais são produzidas pelas disposições estáveis e 

partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais incorporados que 

criam as figuras às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e 

o espaço ser decifrado”  (op. cit., p. 17)  

Com isso, história da educação teve seu território redesenhado, e seus 

interesses agora compreendem uma nova concepção de escola, de seus agentes e de 

suas práticas. Segundo Marta Carvalho (1998): 

 

“Da História da Educação espera-se, agora, capacidade de perspectivar o olhar e 

problematizar o estabelecido, historicizando-o, o que se traduz na incorporação de 

procedimentos lastreados em ‘referenciais teóricos atentos aos processos históricos 

de constituição de objetos investigados’. Nesse processo são, sobretudo as 

perspectivas abertas e as questões lançadas pela chamada Nova História Cultural 

que vêm redesenhando as fronteiras e redefinindo os métodos e objetos da História 

da Educação”.  

(op. cit., p. 32)  

 

Então, o modelo escolar educacional começou a ser interpretado como 

uma construção histórica derivada da confluência de dispositivos políticos, 

científicos, pedagógicos e religiosos. Novas questões e novas modalidades de 

tratamento das fontes tem tornado possível a construção da história da escola, que 

conta com a investigação acerca da cultura e das práticas que se constroem no 

interior do espaço escolar. Para o estudo da cultura escolar é preciso efetuar uma 

análise das relações pacíficas ou conflituosas que ela mantêm, a cada época, com o 

conjunto de culturas que lhe são contemporâneas, como a cultura política, a cultura 

religiosa ou a cultura popular. Dominique Julia (2001) definiu a cultura escolar da 

seguinte forma: 

 

“Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 

‘normas’ que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de ‘práticas’ que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
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desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem 

variar segundo épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 

socialização).”   

(op.cit., p. 10) 

 

O autor realizou uma crítica aos historiadores da educação que, ao 

trabalharem com textos normativos, tendiam a superestimar modelos e projetos e a 

compreender a cultura escolar isolada do mundo exterior. Ele defendia que a atenção 

dos historiadores deveria voltar-se para o funcionamento interno da escola. Julia 

atentava para que o pesquisador não se deixasse “enganar” pelas fontes normativas 

com que trabalha, porque “a história das práticas culturais é, com efeito, a mais difícil 

de se reconstruir porque ela não deixa traço: o que é evidente em um determinado 

momento tem necessidade de ser dito ou escrito?” (op. cit., p. 15). As mudanças por 

que passaram os estudos realizados no âmbito da história da educação, recusando 

pesquisas essencialmente externalistas, evidenciaram uma aproximação entre as 

análises macropolíticas e as investigações acerca do interior do espaço escolar, 

fazendo com que a metáfora aeronáutica da “caixa preta” adquirisse valor de 

argumentação (FARIA FILHO et al., 2004).  

Para Guy Vincent (2001), a concepção da escola enquanto instituição 

detentora de uma cultura própria e onde são produzidos efeitos de socialização sobre 

os estudantes, disseminando exercícios de controle e de poder, configura a “forma 

escolar”. Investigar a “forma escolar” é pesquisar o que produz uma unidade de uma 

configuração histórica particular, surgida em determinadas épocas e formações sociais, 

através de um procedimento tanto descritivo quanto compreensivo. De acordo com o 

autor, tal procedimento: “se opõe não só à busca de relações entre fenômenos 

esmiuçados, tomados como elementos e sempre concebidos como exteriores uns aos 

outros, quanto à busca de elementos permanentes, ou ainda ao inventário empírico 

dos traços característicos desta realidade que seria, por exemplo, a escola” (op. cit., p. 

10). 

Apesar de se realizar na escola, a forma escolar pode também estruturar 

outros espaços, “do mesmo modo que toda relação social pode ser pedagogizada” (op. 
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cit., p. 13). Nesse sentido, as pessoas aprendem determinadas regras constitutivas da 

ordem escolar enquanto alunos e as manifestações e os ritos considerados “escolares” 

podem ser observados na vida cotidiana, como, por exemplo, a posição dos 

interlocutores, o ato de levantar a mão quando se sabe a resposta de uma questão e a 

formação de filas no momento da espera.  

Procura-se estudar os uniformes escolares, enquanto prática de uso 

recorrente na escola, podendo contribuir para que melhor se conheçam objetos 

pertinentes à cultura escolar, que podem influenciar na formação das pessoas assim 

como o espaço escolar e a relação professor-aluno. Desta forma, pergunta-se, como 

fez Marta Carvalho (1998), citando Pierre Bourdieu, se, mediante esses estudos é 

possível chegar a compreender: “o que é que as pessoas fazem com os modelos que 

lhes são impostos ou com os objetos que lhes são distribuídos ?” (op. cit., p. 34)  A 

cultura escolar, esse conjunto de valores, regras, normas, objetos, é construída através 

de conflitos e em função de dinâmicas sociais. Os processos organizacionais que 

existem no interior na instituição escolar fazem referência a este jogo educacional e 

cultural formado pela estruturação do saber e pela transmissão de conteúdos 

cognitivos e simbólicos. Através do conceito de cultura escolar são colocadas em foco 

as práticas que constroem a sociabilidade escolar e, de uma forma também escolar, de 

transmissão cultural. (CARVALHO, 1998)  

O estudo sobre a cultura escolar permite desnaturalizar a escola, concebê-la 

enquanto uma instituição fundada com o intuito de promover não apenas o ensino da 

leitura, da escrita e do cálculo, mas também a socialização das pessoas e a disciplina e 

sujeição dos corpos a normas e regras, desvelando, de certa forma, o caráter 

intencional de suas práticas. Contudo, faz-se necessário explicitar que, em uma 

investigação que conta com fontes impressas e não orais, corre-se o risco de lidar mais 

com culturas escolares prescritas do que com culturas escolares praticadas no interior 

do espaço escolar. Portanto, a escolha de fontes de caráter tão diverso para a presente 

dissertação – revistas e manuais pedagógicos, jornais escolares, legislação 

educacional e imagens – demonstra a tentativa de percorrer um caminho, a exemplo 

do que sugeriram Faria Filho et al. (2004), que possa levar a um território que 
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compreenda a intersecção entre o que foi prescrito e o que foi praticado em relação 

aos usos dos uniformes escolares no período de expansão da escola pública paulista.  

 

 

* 

*        * 

 

 

  

 O esforço de retomar algumas das questões debatidas no âmbito da 

história do vestuário pode beneficiar-se das observações feitas por Alison Lurie (1997) 

em A linguagem das roupas, que apresenta um capítulo intitulado “Juventude e 

Velhice”, em que o autor discute a distinção entre as roupas dos jovens e a roupa dos 

idosos, assim como a sua significação simbólica. São ainda relevantes O casaco de 

Marx: roupas, memória, dor, de Peter Stallybrass (2000), que defende que as roupas 

são objetos dotados de memória e Psicologia do Vestir, de Umberto Eco (1989), que 

apresenta um capítulo intitulado “O hábito fala pelo monge”, onde o vestuário é 

discutido sob a ótica da semiologia, discutindo o significado que as roupas tem para as 

pessoas e para a sociedade na qual estão inseridas. Outro texto importante para essa 

investigação é História Social da Criança e da Família, de Philippe Ariès (1986), 

onde o autor discute as transformações nos trajes infantis em relação à concepção de 

infância que surge na sociedade. O livro O espírito das roupas: A moda no século 

dezenove, de Gilda de Mello e Souza (1993) também constitui uma referência 

importante para o trabalho, discutindo o conceito de moda pelo viés da sociologia e da 

estética e trazendo considerações acerca das transformações por que passou o 

vestuário ao longo do século XIX. Finalmente, o texto Historias de guardapolvos y 

uniformes: sobre cuerpos, normas e identidades en la escuela, de Inés Dussel (2000), 

inserido na área de história da educação, que apresenta um estudo comparativo entre 

os uniformes argentinos, franceses e americanos, o livro A roupa e a moda: Uma 

história concisa, de James Laver (1996) que apresenta os capítulos intitulados “De 

1900 a 1939” e “A era do individualismo”, onde são discutidas as mudanças que as 
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roupas sofreram durante o século XX e As espirais da moda, de Françoise Vincent-

Ricard (1989), onde são demonstradas as transformações expressas pela moda do 

período pós-guerra até os anos de 1980. 

Está fora do propósito dessa dissertação o estudo de todas as 

transformações ocorridas no vestuário ao longo século XX, nem tampouco identificar 

as continuidades e as rupturas em relação às tendências da moda expressas nas 

roupas. No entanto, pretende-se identificar a relação entre as mudanças que o 

vestuário sofreu em função de acontecimentos sociais e em que medida essas 

promoveram novos contornos nas roupas e acabaram por influenciar os uniformes 

escolares. Na história das sociedades ocidentais modernas, os uniformes estão ligados 

ao surgimento do poder disciplinar. Ao estudar o nascimento da prisão, Michel Foucault 

(2000) trata, entre outras coisas, da formação do soldado e da descoberta, no século 

VII, na Europa, do corpo enquanto objeto e alvo de poder. O soldado era “fabricado” 

mediante um treinamento que o deixava eficiente como uma máquina: o corpo se 

tornou algo a ser modelado e treinado. Tal treinamento era conquistado mediante 

pequenos gestos e não grandes ordens. Para o autor, a disciplina não existiu sempre 

desta forma, feita de tantos detalhes e prescrições, ela surgiu quando foi dada uma 

maior ênfase ao corpo. O momento histórico das disciplinas ocorre quando surge uma 

“arte do corpo humano”, que visa não apenas o aumento de suas habilidades, mas a 

formação de uma relação que, através do mesmo mecanismo, o torna mais obediente 

quanto é mais útil e inversamente.  

A disciplina controla as pessoas, organiza os espaços e se estende dos 

quartéis para as escolas, os hospitais, as igrejas, as famílias, enfim, para todas as 

instituições onde há sempre um poder a ser exercido e ordens a serem cumpridas. A 

escola, por sua vez, enquanto instituição disciplinadora e formadora é dotada de todas 

as características que podem adestrar o indivíduo, porque um corpo disciplinado, 

segundo o autor, é a base de um gesto eficiente: as crianças são castigadas ou 

premiadas, são vigiadas permanentemente, possuem horários fixos para as atividades, 

formam filas e usam todas um mesmo tipo de roupa, os uniformes escolares. 
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*        * 

  

 

“Ainda hoje, muitos uniformes escolares são de calças curtas. Nos dias escuros e 

frios de inverno, os pátios das escolas primárias são assinalados por joelhos 

vermelhos, esfolados, com calombos e cicatrizes, que brilham dolorosamente entre 

os shorts cinza ou azul-marinho e as compridas meias cinzentas. O bom senso 

sugeriria que fossem cobertos, mas o bom senso não conta muito na história do 

vestuário. Além disso, historicamente, os joelhos nus sempre sugeriram virilidade: 

são associados aos uniformes de guerra dos antigos britânicos, aos saiotes 

escoceses modernos, aos exploradores construtores do império e aos heróicos 

jogadores de futebol. Cobri-los seria sinal de enfraquecimento nacional.”  

(LURIE, 1997, p. 59) 

 

A historiadora inglesa, especialista em folclore e literatura infantil, Alison 

Lurie (1997) enveredou pelos caminhos da história da moda, ao escrever A linguagem 

das roupas. Na citação acima ela refere-se aos uniformes escolares europeus. 

Segundo a autora, o significado dos modelos de tais roupas variava de sociedade para 

sociedade, no entanto, o hábito de vestir todos os alunos com uma única roupa pôde 

ser observado em diversos países. Como já se explicitou, Lurie aborda as distinções 

entre as roupas dos jovens e roupas dos idosos, assim como a sua significação 

simbólica. Segundo Lurie, as roupas que as pessoas idosas vestem expressam sinais 

de velhice. A exemplo disso: por terem uma circulação mais deficiente, elas tendem a 

sentir mais frio e usar casacos, meias, xales, cachecóis, assim como as bengalas, que 

as ajudam melhorar o apoio. Vale lembrar também que, se uma roupa é disponível em 

vários comprimentos, a versão mais longa será vestida por pessoas mais velhas. 

Desde a sua criação, a roupa tem sido usada para diferenciar o jovem do velho. Em 

tribos primitivas, a iniciação da masculinidade e da feminilidade era marcada quando a 

criança ganhava roupas e acessórios novos, de adultos. No continente americano, nos 
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anos de 1950, o início da vida adulta era marcado quando o menino trocava as calças 

curtas pelas compridas. Durante a Idade Média, as crianças usavam versões reduzidas 

das roupas dos adultos, o que resultava em um vestuário rígido, pesado, cheio de 

detalhes. Não era feita nenhuma concessão à atividade física livre. A autora credita a 

Jean-Jacques Rousseau, a revolução por que passaram os trajes infantis. Durante a 

segunda metade do século XVIII, com a publicação do livro O Emílio, surgiu uma nova 

visão da infância: mostrando a criança como um ser com valor próprio, não uma mera 

redução do adulto. Rousseau defendeu que a criança, por estar constantemente em 

crescimento, deveria estar livre para mover-se com facilidade em suas roupas, 

devendo estas ser bastante folgadas. A partir disso, começou a surgir uma nova 

imagem das roupas infantis. Tanto meninas quanto meninos, em 1780, passaram a 

usar batas, e os meninos também usavam camisas com colarinho mais confortável e 

calças. Em 1860, essa combinação passou a ser substituída pelo traje marinheiro. 

“Essa roupa, introduzida no final do século XVIII nas escolas que treinavam rapazes 

para a Marinha, logo foi vista em crianças de todas as idades e dos dois sexos. (A 

versão para as meninas, evidentemente, substituía a calça – comprida ou curta – pela 

saia.)” (LURIE, 1997, p. 55) Tal roupa foi comum tanto na América quanto na Europa 

continental. No começo do século XX, esse era o traje padrão das crianças da classe 

média. Este vestuário aparecia em azul-marinho para aquecer no inverno e em branco 

no verão e em festas. Somente após a Segunda Guerra Mundial, “quando a Inglaterra 

renunciou ao seu direito e a força naval passou a não contar tanto no cenário 

internacional, o traje de marinheiro começou a perder sua popularidade”. (op. cit., p. 

55) O traje tipo marinheiro ficou bastante popular entre as crianças brasileiras que 

freqüentavam os jardins de infância nos anos de 1950. Originou-se no traje conhecido 

como “fauntleroy”, do final do século XIX, o gosto pelo uso das calças curtas dos 

meninos. Neste traje, além de calças curtas, que combinavam com meias de seda, 

havia jaqueta e colete de veludo. Após cair em desuso, as roupas infantis lhe herdaram 

as calças curtas. Após completar 7 ou 8 anos, o meninos passavam a usar calças 

como seus pais.  

O historiador francês Philippe Ariès defende que os meninos foram os 

primeiros a ter um vestuário adequado à idade porque foram as primeiras crianças que 

começaram a freqüentar em massa o colégio, na Europa, no século XVII. O ensino das 
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meninas começou mais tarde e de forma mais lenta. Elas, sem uma escolaridade 

própria, apesar de novas, eram confundidas com as mulheres mais velhas, da mesma 

forma que os meninos eram antes confundidos com os homens: “ninguém pensava em 

tornar visível através do traje uma distinção que começava a existir concretamente 

para os meninos, mas que ainda continuava inútil para as meninas”. (ARIÈS, 1986, p. 

79) Para o autor, o atraso do traje das garotas, em comparação ao dos garotos, em se 

adaptar à infância é uma forma de mostrar que a mulher adotou lentamente as formas 

da civilização moderna, essencialmente masculina. A adoção de um traje particular, 

destinado às crianças, significou a formação de um sentimento de infância, que as 

compreende enquanto sujeitos que estão em uma fase da vida que possui 

particularidades diferentes daquelas vividas pelos adultos.  

Os uniformes começaram a aparecer como indumentária militar no século 

XV, porém, seu uso não se deu apenas nas tropas armadas, mas avançou para as 

instituições médicas e para as escolas. A partir daquele período surgiram os uniformes 

de prisioneiros, e mais tarde os uniformes escolares e os uniformes utilizados em 

hospitais e asilos psiquiátricos. A esse respeito, Almeida (1998) afirma: 

 

“A diferença em relação aos uniformes está no alcance da regulamentação para 

estes, que atinge, no geral, os menores detalhes do vestuário, enquanto para as 

outras roupas existe uma liberdade maior do usuário para compô-las. A codificação 

minuciosa dos uniformes nos possibilita lidar com conjuntos de regras bastante 

explícitas para analisarmos ocasiões e formas de uso, princípios reguladores de sua 

configuração, valores associados a outros aspectos da indumentária”.  

(op. cit., p. 4)  

 

Os uniformes escolares fazem parte de toda uma simbologia que permeia as 

instituições educativas e postula valores, normas e intenções que impregnam a relação 

pedagógica sem que, para isso, seja necessário o discurso verbal. O escritor italiano, 

especialista em estética e semiótica, Umberto Eco (1989) defende que o vestuário 

possui uma linguagem e um código próprios. O uniforme militar impede a identificação 

ideológica de cada um, estando todos dotados de um mesmo significado, comum, que 
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designa simplesmente a identificar uma multidão que representa uma força maior, o 

exército. Este código pode ser articulado de forma a impedir que o portador da roupa 

se expresse através dela, como ocorre, por exemplo, no uniforme militar que: 

 

“não deixa nenhuma invenção à fantasia do utente, nem mesmo a inclinação da 

boina, que pode ser abandonada à escolha individual em certos momento de 

abrandamento da disciplina, mas nunca em momentos de restrição global do 

código, como nas paradas. Perante o traje militar, o traje civil parece aberto a um 

número mais amplo de variações individuais, desde a cor do tecido até a escolha 

camisa ou à forma dos sapatos”.  

(op. cit., p. 16) 

 

O autor aborda a questão do vestuário sob a ótica da semiologia, do 

significado que as roupas têm para as pessoas e para a sociedade na qual elas estão 

inseridas. As roupas são utilizadas para proteger os corpos do calor, do frio e para 

ocultar a nudez da opinião pública, porém, este significado não supera metade do 

conjunto. O restante, desde os sapatos até as gravatas, os lenços, as cores e os 

modelos possuem um significado. O vestuário é uma forma de comunicação, e, 

segundo a semiologia, ele está inserido num quadro mais amplo, no quadro de uma 

vida em sociedade onde tudo é comunicação. Isto porque as pessoas se comunicam 

através de uma infinidade de sinais, que podem ser os gestos das mãos, os 

movimentos dos olhos, as inflexões da voz, enfim, toda forma de expressão. Assim 

como a expressão “Bom dia!”, através de quem a emite e da forma como o faz pode ter 

os mais variados significados: felicidade, tristeza, raiva, desprezo; pelo tom de voz e 

pela expressão daquele que a emite, uma mesma peça de roupa pode ter diversos 

significados, dependendo do contexto cultural em que está inserida. Eco explica este 

fato com o seguinte exemplo: “em Citânia: tem mini-saia – é uma rapariga leviana. Em 

Milão: tem mini-saia – é uma rapariga moderna. Em Paris: tem mini-saia – é uma 

rapariga. Em Hamburgo, no Eros: tem mini-saia – se calhar é um rapaz” (op. cit., p. 9).  

O mundo da comunicação não-verbal possui uma amplidão sem limites. 

Segundo Eco trata-se de uma zona vastíssima de interesse e de descobertas que 

obriga o pesquisador a olhar continuamente à sua volta para descobrir quanto haverá 
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de comunicação na vida cotidiana, em todos os níveis, até mesmo no modo de 

caminhar ou de colocar o corpo. Se a comunicação se estende a tantos níveis, é 

possível admitir que pode existir uma ciência da moda como comunicação e do 

vestuário como linguagem articulada. O homem primitivo começou a fundar uma 

sociedade quando passou a emitir sons e gestos, mas também, quando inventou 

instrumentos, descobriu lugares. A fundação da sociedade está ligada diretamente aos 

modos de expressão com o outro, ou seja, à emissão de sinais e à articulação de 

significados. A semiologia busca explicar os fenômenos da cultura e demonstrar que 

toda cultura consiste num ato de comunicação, e até mesmo os objetos mais simples, 

de caráter bastante utilitário, são dotados de significados. Para Eco, “há casos em que 

o objeto perde a tal ponto a sua funcionalidade física e adquire um valor comunicativo a 

tal ponto que se torna acima de tudo um sinal, e permanece objeto apenas em 

segunda instância. A moda é um destes casos” (op. cit., p. 15). Ele cita o exemplo da 

pele usada pelo homem primitivo com o propósito de se proteger do frio:  

 

“Tinha frio e se cobria, não há dúvida. Mas também não há dúvida que no espaço 

de poucos dias depois da invenção do primeiro traje de peles, se terá criado a 

distinção entre os bons caçadores, munidos das suas peles, conquistadas pelo 

preço de uma dura luta, e os outros, os inaptos, os sem-peles. E não precisa de 

muita imaginação para imaginar a circunstância social em que os caçadores terão 

envergado as peles, já não para proteger-se do frio, mas para afirmar que 

pertenciam à classe dominante”. 

(ECO, 1989, p. 15)  

 

A linguagem do vestuário não permite apenas que sejam transmitidos certos 

símbolos, mas também que sejam identificadas por meio dela posições ideológicas, 

segundo os significados transmitidos e as formas que foram escolhidas para os 

transmitir. Neste sentido, o uniforme militar impede que haja a identificação ideológica 

de cada um, estando todos dotados de um mesmo símbolo, que se designa a 

identificar uma multidão que representa uma força maior: o exército. O uso do uniforme 

faz com que o sujeito se dilua num todo maior e, em nome disso, oculte a expressão, 

através das roupas, de sua identidade. É o que acontece com a personagem do alferes 
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Jacobina, no conto “O Espelho”, de Machado de Assis. Ao olhar sua imagem refletida 

no espelho, sem o traje militar, ele a enxerga de forma difusa, embaçada, ao vestir o 

uniforme ele volta a refleti-la de forma integral. O alferes não podia mais se reconhecer 

sem aquela roupa.  

Para Peter Stallybrass (2000), professor de literatura comparada na 

Universidade da Pennsylvania, as roupas são objetos dotados de memória: elas 

absorvem o cheiro, carregam os hábitos daqueles que a possuem. No livro O casaco 

de Marx: roupas, memória, dor, apresenta uma reflexão sobre a relação que as 

pessoas estabelecem com as roupas e com os objetos em geral. Para ele, as peças do 

vestuário são como objetos que se moldam à forma humana e carregam a marca de 

cada sujeito. Stallybrass também apresenta uma discussão acerca da relação entre o 

casaco, utilizado no primeiro capítulo do O capital, de Karl Marx, para descrever a vida 

das mercadorias e o casaco do próprio Marx.  

Historicamente, ele afirma que Inglaterra, na época da Renascença, foi uma 

“sociedade das roupas”: além de sua base industrial ser têxtil, com a manufatura de lã, 

a roupa também era considerada a moeda corrente. Nesta sociedade os valores 

tinham a forma de peças do vestuário. Quando os incas conquistaram novos territórios, 

eram concedidas roupas aos novos cidadãos, que eram muito valorizadas. A esse 

respeito, Stallybrass afirma: 

 

“esse presente têxtil era, como diz John Murra, ‘uma reiteração coercitiva e, 

contudo, simbólica, das obrigações dos camponeses para com o Estado, bem como 

de seu novo status. Em troca desse suposto presente, os camponeses eram 

obrigados, por lei, a tecer roupas para a coroa e para as necessidades da Igreja. 

Para surpresa dos invasores europeus, enquanto apenas alguns poucos armazéns 

do Estado continham comida, armas e ferramentas, havia um grande número que 

armazenava lã e algodão, roupas e vestimentas’”.  

(op. cit., p. 17)  

 

Neste tipo de organização social e econômica, a indumentária significava 

tanto uma moeda quanto uma forma de incorporação. O autor defende que a 
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padronização das roupas e das atitudes para com elas tem sido materialmente inscrita 

através das relações sociais:  

 

“fora do mercado capitalista, onde o tecedor masculino e o alfaiate masculino 

tornaram-se, crescentemente, a norma, eram as mulheres que eram tanto material 

quanto ideologicamente, associadas com a confecção, o conserto e a limpeza das 

roupas. (...) durante a maior parte do período inicial da Europa moderna e das 

Américas, a vida social das mulheres esteve profundamente conectada à vida social 

da roupa. Na Florença do século XV, por exemplo, as garotas eram tomadas como 

empregadas por um período de 5 a 10 anos e seus contratos estipulavam que elas 

deveriam ganhar roupas e alimentação e, ao término de seu contrato, um dote, (...) 

que era quase sempre pago não em moeda, mas em roupas, incluindo roupas de 

cama”  

      (op. cit., p. 30 – 31)  

 

Os homens também eram pagos com roupas, no entanto, eles não estavam 

envolvidos com a sua confecção desde a infância assim como estavam as mulheres. O 

autor indica que à medida que o tecido perdeu seu valor econômico, perdeu também 

seu valor simbólico. O alto preço dos têxteis durou até o início da manufatura do 

algodão barato. Na Itália e na Inglaterra, no período da Renascença, as roupas eram 

os objetos mais comumente penhorados, depois deles vinham as ferramentas. Neste 

período as roupas faziam parte dos testamentos porque a transmissão de bens, além 

ser a transmissão de riquezas, significa também a transmissão de genealogia, de 

conexões reais, assim como o valor econômico, o valor simbólico e sentimental do 

vestuário é herdado. Para exemplificar esta questão, Stallybrass comenta uma situação 

em que sua amiga ganhou um par de sapatos dos pais, que compraram para ela ir à 

escola. A garota sentia vergonha de usá-los. Este objeto que a “humilhou” fazia parte 

do seu uniforme.  

Stallybrass discorre também sobre as funções que teve o casaco que Karl 

Marx vestia para ir ao Museu Britânico na época em que escreveu o livro O Capital. 

Tal roupa entrava e saía da casa de penhores e possuía usos bem específicos: 

conservar Marx aquecido no inverno e distingui-lo enquanto um “cidadão decente”, e 
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como tal pudesse freqüentar o salão de leitura daquele museu. O ano de 1852, ele 

ficou doente na cama e escreveu com muita dificuldade. Sua família vivia das doações 

de Engels e daquilo que podia penhorar. Penhorar tornava-se a principal fonte de 

renda na casa de Marx. Em 1850, ele havia conseguido um passe de entrada para a 

sala de leitura do Museu Britânico, onde realizaria sua pesquisa. Porém, para financia-

la ele precisava escrever por dinheiro, sendo necessário que se dedicasse ao 

jornalismo. Sua situação financeira era muito difícil neste ano, o que o levou a penhorar 

seu casaco de inverno. Sem esta roupa ele não podia entrar no Museu Britânico:  

 

  “Mas os fatores ideológicos eram, provavelmente, tão importantes quanto o frio. O 

salão de leitura não aceitava simplesmente qualquer um que chegasse a partir das 

ruas: e um homem sem um casaco, mesmo que tivesse um passe de entrada, era 

simplesmente qualquer um. Sem seu casaco, Marx não estava, em uma expressão 

cuja forma é difícil de reproduzir, ‘vestido em condições em que pudesse ser visto’”.  

(STALLYBRASS, p. 65)  

 

Seu casaco determinava diretamente o trabalho que Marx podia realizar ou 

não, se aquele estivesse na loja de penhores, sua pesquisa não se realizava, e ele 

tinha de voltar para o jornalismo. A Inglaterra, onde Marx vivia, era o centro do 

capitalismo porque era o centro das indústrias têxteis. Sua riqueza tinha se baseado na 

lã e depois no algodão. A “respeitabilidade”, virtude central do século XIX, era algo a 

ser comprado e, em situações difíceis, penhorado: “a respeitabilidade se traduzia em 

uma cama, em roupas de cama, em utensílios de cozinha, mas, acima de tudo, em 

roupas apropriadas”. (op. cit., p. 79) As roupas eram marcas visíveis de classe: a 

maioria dos operários andava com sua vestimenta em estado muito ruim, o algodão 

estava no lugar da lã e do linho. Suas camisas eram feitas de algodão alvejado ou 

colorido, as roupas das mulheres eram, principalmente, de “algodão barato”, e saias de 

lã eram raramente vistas. Os homens vestiam principalmente calças de fustão ou 

outras roupas de algodão grosseiro, e jaquetas ou casacos do mesmo material, definiu 

Stallybrass. O fustão passou a ser o símbolo da classe operária, em contaste com os 

cavalheiros que vestiam cashmere. O autor conta que o líder chartista Fergus 

O’Connor usava ternos feitos de fustão para se identificar com a classe operária. O 
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tecido era uma espécie de lã grosseira, feita de sarja levemente flanelada que 

geralmente aparecia em tonalidades escuras, como o chumbo ou o verde oliva.  

Na linguagem das pessoas que trabalhavam com confecção de roupas no 

século XIX, os puídos encontrados nas peças do vestuário eram chamados de 

“memórias”, estes lembravam o corpo que havia habitado anteriormente a vestimenta, 

“eles memorizam a interação, a constituição mútua, entre pessoa e coisa”. (op. cit., p. 

89) Porém, da perspectiva da troca comercial, estes puídos significam desvalorização 

da mercadoria. A perda que Marx sofria a cada penhora era a mesma por que passava 

toda a classe operária, alienada dos meios de produção. “Se suas coisas eram 

algumas vezes animadas por seus amores, suas estórias, seus toques, elas eram, 

freqüentemente, também animadas pelo funcionamento do mercado, o qual tomava de 

volta aquelas coisas e desnudava-as de seus amores e de suas estórias, 

desvalorizava-as pelo fato de que elas tinham sido tocadas e manipuladas”. (op. cit., p. 

98) Os objetos pessoais eram os materiais (roupas, mobília) com os quais se construía 

a vida de cada um, e o desfazer delas consistia numa aniquilação do “eu”. A propósito 

disso, Stallybrass afirma:  

 

“Tornou-se um clichê dizer que nós não devemos tratar as pessoas como coisas. 

Mas trata-se de um clichê equivocado. O que fizemos com as coisas para devotar-

lhes um tal desprezo? E quem pode se permitir ter esse desprezo? Por que os 

prisioneiros são despojados de suas roupas a não ser para que se despojem de si 

mesmos? Marx, tendo um controle precário sobre os materiais da autoconstrução, 

sabia qual era o valor de seu próprio casaco.”  

(op. cit., p. 108) 

  

O livro O espírito das roupas: a moda no século XIX, fruto da tese de 

doutorado defendida no ano de 1952, de Gilda de Mello e Souza (1993), é um dos 

primeiros trabalhos produzidos sobre moda no Brasil. Pioneira ao tratar do tema, a 

autora apresentou um retrato dinâmico das roupas analisadas em oposição aos 

costumes. Para ela, os costumes cultuam o passado e a tradição ao contrário da moda, 

que cultua o presente, estando sempre em direção ao novo. A moda não é um 

fenômeno universal, é próprio de determinadas sociedades e épocas. No Ocidente, foi 
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a partir do Renascimento, quando as sociedades se expandiram e a vida nas cortes se 

organizou que se acentuou o interesse pelo traje. Segundo Souza, “a aproximação em 

que vivem as pessoas na área urbana desenvolve, efetivamente, a excitabilidade 

nervosa, estimulando o desejo de competir e o hábito de imitar”. (op. cit., 1993, p. 21) 

O século XIX, na Europa, foi um período marcante para a moda pelos inúmeros 

acontecimentos que teve, tais como: o advento da burguesia; a industrialização, que 

deu origem a um novo estilo de vida; a democracia; o surgimento das carreiras liberais. 

Segundo Souza, após a Revolução Industrial o traje deixou de distinguir os ricos e os 

pobres, minimizando o que antes era explícito. As formas que delineiam as roupas 

dependem da cultura e dos ideais de cada época. A moda poderia ter sido considerada 

arte antes da era industrial, que imprimiu à ela traços da organização econômica. No 

século XX ela pôde ser considerada uma “pseudo-arte”, porque cada estilista produziu 

uma criação, variando constantemente os detalhes das roupas, de forma periódica. 

Além da economia, a arquitetura também afetou a moda no século XIX: “os temas 

variáveis dos industrialismo, abóbadas, túneis, reservatórios de gás, chaminés de 

fábricas imprimem-se no subconsciente e o homem se torna cilíndrico, com suas 

calças, cartola e sobrecasaca”. (op. cit., p. 34) O aspecto artístico do vestuário, no 

entanto, estaria intimamente ligado aos princípios morais e ele terminaria ao chegar no 

limite das convenções da época e da religião, valorizando em especial as cores, os 

tecidos e os modelos mais sóbrios e discretos. 

Para Souza, as questões de gênero também têm muita relevância para o 

estudo da moda. No XIX, por exemplo, quando a tarefa da mulher era voltada 

exclusivamente à maternidade e a atividades sedentárias, suas roupas eram, em geral, 

longas, cheias de babados e espartilhos. Aos homens cabia a iniciativa, o senso de 

aventura, daí as calças compridas, que ofereciam maior versatilidade e mobilidade. 

Esta concepção da moda em relação ao gênero sofreu fortes mudanças marcadas por 

duas guerras sucessivas e pela emancipação da mulher e sua inserção no mercado de 

trabalho. Diante de sua ocupação profissional, a mulher aderiu à eficiência e ao 

despojamento, traços característicos do homem, copiando seus hábitos, sua maneira 

de vestir, renegando aquilo que antes lhe era característico: a graça dos vestidos, dos 

movimentos. A esse respeito, a autora faz a seguinte afirmação: “não é de se espantar 

que esse dilaceramento tenha levado a mulher ao estado de insegurança e dúvida que 
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perdura até hoje. Pois perdeu o seu elemento mais poderoso de afirmação e ainda não 

adquiriu aquela confiança em si que séculos de trabalho implantaram no homem”. (op. 

cit., p. 107) Para Souza, a moda na sociedade democrática teoricamente oferece a 

todos as mesmas oportunidades, no entanto, ao não estabelecer barreiras nítidas entre 

as classes inventa um novo suplício: permite que as elites usufruam a moda que a 

classe média persegue sem alcançar e que os mais pobres espiam através das 

vitrines. No século XX, com o surgimento da produção de roupas em grande escala, a 

diferenciação entre os modelos que a elite vestia e aqueles que os pobres vestiam 

ficou bem marcada.  

A francesa Françoise Vincent-Ricard (1989), no livro As espirais da moda, 

apresenta as transformações que a moda sofreu no século XX, mais especificamente 

após a segunda guerra mundial. Nesse período surgiu, no Estados Unidos, o estilo 

casual, “casual wear”, que consistia em roupas simples e confortáveis. A estética 

apareceu aliada ao conforto. Como essas peças podiam ser usadas tanto em conjunto 

quanto separadas, elas puderam ser adaptadas à produção industrial, ampliando o 

mercado têxtil. Esta forma de produção iniciou-se no Estados Unidos e depois foi 

assimilada pelas indústrias francesas e italianas. Em 1948 foi lançada a expressão 

“prêt-à-porter”, pronto para ser usado. Tratava-se da moda pronta para o consumo, 

com produtos renovados a cada seis meses nas prateleiras das lojas.  

No período entre guerras, o estilista Marcel Boussac lançou o “tecido de 

avião”, pressentindo que chegara a vez do mercado de massa. Este era um tecido de 

linho, muito usado para revestir as armações de madeira dos aviões antigos entre 1908 

e 1930. A esse respeito, Vincent-Ricard informa:  

 

“Tipo de lona leve e plana, sem tingir, quase cáqui. Marcel Boussac comprou os 

excedentes de guerra para a confecção. Esse tecido e a sarja, antes usada, deram 

à moda masculina dos anos 20-30 o toque heróico-militar, além de serem roupas 

cômodas, adequadas ao esporte e ao lazer”. 

(op. cit., p. 33) 

 

Essa referência é especialmente importante para essa investigação porque 

era justamente a cor cáqui que era utilizada nos uniformes escolares que os garotos 
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vestiam nas escolas paulistas em 1950, segundo o Regimento Interno dos Ginásios 

e Colégios Estaduais: “Artigo 101 - Os uniformes adotados terão em vista a 

economia, o clima e a distinção do traje escolar. (...) Parágrafo 2º - Poderão ser 

adotados, para a secção masculina dos cursos ginasiais, uniformes de brim cáqui.” (p. 

22) O caráter heróico-militar a que se referiu Vincent-Ricard estava estampado nas 

roupas que os alunos vestiam no estado de São Paulo. A segunda guerra mundial 

trouxe o estilo dos uniformes militares e provocou uma mudança na história da moda 

masculina:  

 

“O uniforme dos jovens soldados já se diferenciava por completo do ‘exibicionismo’ 

dos trajes militares: tornara-se o battle-dress, muito racional e confortável. A partir 

dos uniformes do exército e da marinha norte-americanos, vieram a ser feitas 

sucessivas modificações, no sentido de trajes mais descontraídos. Os jovens 

europeus disputavam os ‘excedentes autênticos’ do exército”.  

(op. cit., p. 113) 

 

Na ocasião das duas guerras mundiais a moda transformou-se, chegando 

até mesmo a captar as tendências dos uniformes militares. A partir de 1940, surgiram 

movimentos de jovens que enxergavam nas roupas uma forma de identificação e 

reconhecimento. Por exemplo, em 1950, durante a guerra da Coréia, surgiram os 

Beatniks, uma geração de contestadores. Eles vestiam calças cáqui, suéteres longos e 

sandálias. Evitavam qualquer detalhe de luxo ou brilho. É do termo Beat, que significa 

beatitude, que originou-se o nome Beatles. Já o grupo dos Punks, que significa sujeira, 

insanidade, vestiam trajes que apresentavam uma linguagem anárquica: botas, 

correntes, camisetas rasgadas, insígnias e capacetes nazistas.  

Na Europa, em 1960, para impulsionar o conceito de roupas prontas para 

usar, a imprensa começou a difundir uma nova imagem de mulher: talentosa, ativa e 

contemporânea. Segundo a autora: “a guerra colabora para isso, difundindo a noção de 

trajes ‘uniformes’, de bom corte, de uma moda tradicional e confortável, usada por 

todas as classes sociais” (op. cit., p. 37). As roupas confeccionadas em série 

apresentavam características uniformes, com exceção de alguns detalhes e de 

mudanças nas cores. Até 1960, os tecidos utilizados para a confecção industrial 
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geralmente possuíam tons neutros de cinzento, azul-marinho e bege escuro. Essas 

cores também foram muito utilizadas na confecção de uniformes escolares brasileiros 

no mesmo período. Para atender à demanda de uma classe social em ascensão e ao 

impulso do mercado jovem, nos anos de 1960 foi necessário racionalizar a fabricação 

industrial. Essa época é revolucionária para a moda, devido ao surgimento de uma 

nova geração que nasceu no período pós-guerra. São jovens com poder aquisitivo 

próprio, já que o novo liberalismo familiar deixa que administrem seu orçamento 

pessoal. Eles passam a ver na moda, por meio da mídia, uma forma de expressar seus 

próprios desejos. Segundo a autora, “a expressão mais visível desse fenômeno é o 

retumbante advento do jeans – devido principalmente a James Dean” (op. cit., p. 82). 

Ao ser descoberto na Europa, em 1950, o jeans tornou-se um símbolo de conforto 

mundialmente conhecido.  

Assim como Vincent-Ricard, James Laver (1996), especialista inglês em 

história do vestuário, também considera as duas guerras mundiais como 

acontecimentos marcantes para a moda, transformando principalmente as roupas das 

mulheres. Durante a primeira guerra mundial, a exuberância das roupas, os vestidos e 

os chapéus ricos em detalhes deram lugar à simplicidade. As saias duplas deram lugar 

às túnicas. Em 1918, os ingleses tentaram introduzir um “vestido padrão nacional”, que 

consistia em: “uma roupa prática com fivelas de metal no lugar de colchetes e 

destinada, para citar uma pessoa da época, a servir de ‘vestido para sair, vestido de 

casa, vestido de descanso, vestido para o chá, vestido de jantar, vestido de noite e 

camisola’. Camisola certamente é o único item surpreendente desta lista” (Laver, 1996, 

p. 230).  

A situação da guerra impulsionou a invenção de um traje prático e 

econômico, que poderia ser utilizado nas mais diversas ocasiões. O mesmo aconteceu 

com o tênis “Conga”, lançado no final dos anos de 1950, uma época em o Brasil estava 

com uma situação econômica bastante instável, com a inflação crescendo a cada dia, o 

calçado pretendia resolver o “problema” do aluno que não podia comprar sapatos 

caros, além de divulgar um preço acessível, ainda podia ser utilizado nas mais 

diferentes ocasiões: nos desfiles cívicos, na escola, nos passeios e nas atividades 

cívicas. A campanha lançada para difundir o uso deste calçado será trabalhada nos 

próximos capítulos.  
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Em 1925, houve a revolução das saias curtas, que não agradou os 

conservadores da época, que condenaram a mudança na Europa e na América, “o 

arcebispo de Nápoles chagou a anunciar que o recém ocorrido terremoto em Amalfi se 

devia à ira de Deus contra uma saia que apenas cobria os joelhos”(op. cit., p. 230). 

Alguns legisladores americanos criaram leis que visavam multar e prender as mulheres 

que saíssem de casa vestindo saias curtas. No estado americano de Utah, a mulher 

que usasse saias de comprimento superior a 8 centímetros acima dos tornozelos 

poderia ser multada ou presa. E no estado de Ohio proibia-se qualquer moça acima de 

quatorze anos de idade de usar uma saia que “não chegue à parte do pé conhecida 

como arco”. (op. cit., 232) Durante os anos de 1930, devido à crise econômica 

americana, os modelos das roupas das diversas classes sociais passaram a ser 

semelhantes. Nessa época também houve um aumento na produção dos tecidos 

sintéticos, por serem mais baratos e acessíveis: “até os operários das fábricas podiam 

comprar meias de seda artificial”. (op. cit., p. 246) As roupas masculinas, por sua vez, 

continuaram apresentando um aspecto cada vez mais informal. Tal processo teve início 

desde o final da primeira guerra mundial. O terno tornou-se mais curto e não 

apresentava mais a abertura traseira. Outra alteração considerável no vestuário 

masculino foi a largura das calças, as “Oxford bags”: 

 

“Acredita-se que elas tiveram origem nas calças extremamente largas, feitas de 

tecido de toalha, usadas sobre os shorts por estudantes que praticavam remo. Era 

costume o treinador acompanhar os barcos a cavalo, usando essas calças, e como 

ele era uma pessoa de prestígio considerável, os estudantes em geral adotaram a 

moda”.  

(LAVER, 1996, p. 250)  

 

As roupas confeccionadas em épocas de guerra demonstraram o quanto a 

situação política e econômica é refletida na moda. Após a segunda guerra mundial, na 

Inglaterra, devido à falta de materiais, as roupas passaram a ser criadas de maneira 

econômica, visando o caráter utilitário das peças. Regras limitavam a quantidade de 

tecido utilizado por roupa. As calças compridas de corte masculino, por serem práticas 

e populares, tornaram-se muito valorizadas pelas mulheres. Nesse período, os 
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homens, ao livrarem-se das fardas, começaram a usar ternos mais informais. O uso de 

paletós combinados a calças tipo esporte para trabalhar passou a ser aceito. Nos anos 

de 1960, pela primeira vez na história, a moda começou a se concentrar nos 

adolescentes. Segundo Laver, “parecia uma corrida frenética dos jovens para comprar 

o último look, e dos estilistas para produzir o próximo”. (op. cit., 261) As saias 

tornaram-se muito curtas, na altura das coxas, e os cabelos eram usados compridos e 

soltos. A variedade de escolha na moda feminina foi ficando cada vez mais importante 

à medida que as mulheres conquistavam maior independência em suas carreiras.   

Por meio dos tecidos, dos motivos e das texturas, há séculos cada país pôde 

exprimir sua linguagem, expressando, por meio desta, sua identidade cultural. Nesse 

sentido, obrigar todos a vestir um mesmo tipo de roupa não seria renunciar à própria 

identidade e não poder mais manifestar-se através dos trajes? Ou ainda, não seria uma 

forma de renunciar à própria identidade e assumir outra? 

A argentina Inês Dussel, historiadora da educação, apresenta um estudo 

comparativo entre os uniformes franceses, argentinos e americanos. Ela indicou que os 

uniformes escolares e os aventais surgiram na França nos séculos XVII e XVIII nas 

escolas religiosas, e nos exércitos populares após a Revolução Francesa. Eles eram 

considerados símbolos de homogeneidade e constituíram um elemento fundamental 

para a construção de um sistema educativo que pretendia uma educação igual para 

todos. Segundo esta autora, é através da aprendizagem de regras sobre a vestimenta, 

que tanto professores quanto alunos passam a incorporar noções de permitido, de 

proibido, de poder, de pudor e de transgressão. Os uniformes escolares surgiram para 

minimizar as diferenças e para auxiliar a disciplinar os alunos. Esses trajes fazem parte 

de uma estrutura burocrática que está acima dos desejos de cada um. Dentro da 

escola, o conceito de normalidade é atribuído a todos que estão uniformemente 

trajados.  

Os aventais argentinos foram adotados nas primeiras décadas do século XX, 

seguindo o exemplo das escolas francesas: foram adotados como uniformes os 

aventais brancos que cobriam as roupas e assim buscavam igualar todos os alunos, 

independente de suas diferenças sociais (DUSSEL, 2000). A cor branca predominou 

no período compreendido entre 1880 e 1920 pela força do discurso de Luis Pasteur e 
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de seus seguidores pela “guerra contra os micróbios”. Ao branco atribui-se o 

significado de pureza, limpeza e saúde.  Em 1920, uma lei argentina proibiu que os 

alunos fossem obrigados a vestir os uniformes, alegando serem estes obstáculos para 

que os mais pobres chegassem à escola. Em 1939 novamente os uniformes tornaram-

se obrigatórios. Nos anos 1980, os uniformes escolares passaram a significar distinção 

social: aqueles que se apresentavam uniformizados sentiam-se orgulhosos por 

estarem na escola e não na rua, por estarem “rumo ao progresso” e à ascensão social. 

Os uniformes ocultavam a diversidade dentro do espaço escolar. Segundo Dussel, os 

uniformes escolares foram implantados nos Estados Unidos nos anos de 1990, como 

medida de segurança e controle nas escolas. Em 1996, devido ao grande índice de 

violência nas escolas e pelo fato de um aluno ter sido assassinado em New Jersey, 

para roubarem seu tênis “Nike”, Bill Clinton alertou em sua campanha eleitoral que se o 

garoto estivesse uniformizado ele não teria morrido. Em seguida, o governo publicou 

um boletim sobre os uniformes, com recomendações às escolas que quisessem 

implantá-las. Em 1998, um quarto dos alunos das escolas públicas americanas já 

freqüentavam as escolas uniformizados. Para a autora, os uniformes contribuíram para 

o ocultamento dos corpos e das diferenças, contudo, se as escolas não conseguem 

trabalhar essas diferenças, não se pode construir uma educação escolar democrática, 

para todos.  

 

 

* 

*        * 

 

 

Os jovens são aqueles que mais absorvem as transformações que ocorrem 

na moda, vestindo-se de forma mais ousada. As pessoas mais velhas vestem-se de 

forma mais recatada e contida. Talvez este seja um dos motivos que ainda mantêm a 

obrigatoriedade de uso dos uniformes nas escolas.  Outra questão importante é o fato 

de que os uniformes escolares parecem sempre estar “fora da moda”, e talvez isso 
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ocorra mesmo de propósito, para impedir manifestações estéticas que corrompessem a 

ordem e o decoro no interior da escola, não porque não acompanhem as ultimas 

tendências, mas porque não se deixam influenciar pelas transformações que modificam 

os trajes. Certamente que a peça sofre influências econômicas, mas não a ponto de 

mudar suas formas. Pela perspectiva de Souza (1993), os uniformes estariam menos 

relacionados à moda, que cultua o presente e o futuro, e mais ligados aos costumes, 

que cultuam o passado. Apesar das calças compridas oferecerem maior versatilidade 

para as crianças, só era permitido aos meninos usar calças, às meninas ficavam 

reservadas as saias. A confecção das roupas em relação ao gênero também é 

relevante para o estudo dos uniformes escolares. 

Nos anos de 1960, há a difusão do prêt-a-porter – fabricação de roupas em 

massa – que deixa o preço dessas peças mais barato. O período coincide com a época 

de expansão da escola pública e a obrigatoriedade de uso dos uniformes escolares, 

mesmo nos dias festivos. Apesar dos preços das roupas estarem um pouco mais 

acessíveis, mesmo assim havia queixa das famílias por não poder comprá-las, devido 

à situação econômica por que passava o país nessa época, com índices anuais de 

inflação crescentes, elevando o custo de vida.  

Após a apresentação das mudanças que caracterizaram algumas 

transformações por que passaram as roupas no período contemplado pela presente 

investigação, é preciso também examinar as condições gerais vividas pela educação 

brasileira na época, uma vez que debates mais amplos sobre o ensino influenciam a 

produção de discursos sobre a questão das práticas de uso dos uniformes escolares. É 

preciso evidenciar que, assim como as fontes consultadas, os discursos em voga na 

área educacional no período investigado não privilegiavam as roupas dos alunos, 

contudo, através daqueles é possível identificar preocupações com o acesso das 

crianças à escola, assim como a higiene e a saúde das mesmas, que acabaram por 

influenciar as práticas de uso dos uniformes escolares.  
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III - “Decentemente trajados e com asseio”: 

Os modelos dos uniformes escolares entre as décadas de 1950 a 1970 

 

 

“As tendências naturais da criança, suas maneiras próprias de pensar, agir e sentir, 

eram consideradas como erros que se deviam fazer desaparecer o mais depressa 

possível para que ela ascendesse rapidamente ao estado adulto. Esta suposta 

identidade entre a criança e o adulto repercutiu, em certas épocas, ate mesmo nos 

costumes e na indumentária. No século XVIII, por exemplo, o vestuário infantil 

pouco ou nada diferia do traje do adulto, de modo que os meninos das classes mais 

abastadas freqüentavam a escola vestidos de casaca, calções curtos presos ao 

joelho, tricornio e espadim, e as meninas, imitando suas mães, usavam crinolina, 

corpete, cabeleira empoada e calçado de salto alto”. 

(SANTOS, 1962, p. 76) 

 

 

Para que se possa perceber as transformações por que passaram os 

uniformes escolares no período compreendido entre os anos de 1950 e 1970, é 

importante apresentar as informações localizadas no material consultado e articulá-las 

a alguns acontecimentos históricos que afetaram as condições gerais de vida da 

população paulista na época.   

Teobaldo Miranda Santos (1962) afirma no livro Curso de Psicologia e 

Pedagogia: Manual do Professor Primário que, no século XVIII, no Brasil, a criança 

não era concebida como um indivíduo diferente dos adultos, com suas particularidades 

e suas fases de desenvolvimento. Para fundamentar a afirmação, o popular autor de 

manuais de didática recorre às roupas, porque estas vestiam pais e filhos da mesma 

forma, com os mesmos modelos e acessórios. Na Europa, o vestuário das crianças 

começou a ser diferenciado daquele usado pelos adultos a partir do século XVII. Antes, 

os meninos e as meninas vestiam-se como seus pais, no entanto, apenas as crianças 

burguesas apresentavam uma distinção no vestuário, enquanto aquelas que 

pertenciam a uma classe menos favorecida economicamente continuavam a vestir-se 

como antes. O traje infantil não era objeto de atenção especial. Ao nascer, o bebê era 
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enrolado em uma faixa, assim que deixava de usá-la ele era vestido como os outros 

homens de sua classe social. Valorizava-se no vestuário a sua capacidade de manter 

bem visível os degraus da hierarquia social. Os hábitos de vestir, portanto, não são 

apenas uma frivolidade. A relação entre o traje e a compreensão daquilo que ele 

representa está aqui bem marcada, é o ponto de vista de Philippe Ariès (1986). No 

século XVIII, o vestuário infantil não servia simplesmente para cobrir os corpos, havia 

todo um simbolismo que tornava mais visível as etapas do crescimento. Sobre a forma 

de vestir as crianças nessa época, o autor afirmou: "coloca-se uma camisola curta, 

meias bem quentes, uma anágua grossa e o vestido em cima, que tolhe os ombro e ao 

quadris com uma grande quantidade de tecidos e pregas, e diz-se a elas que toda essa 

talha lhe dá um ar maravilhoso" (op. cit., p. 71). O referido vestido originou-se de um 

traje longo usado na Idade Média, antes da revolução que o substituiu por outro curto, 

com calças aparentes usado pelos homens. Portanto, não havia uma roupa criada 

especialmente para as crianças, aquelas eram as antigas roupas que os adultos 

haviam usado cerca de um século antes, e que num determinado momento elas 

passaram a ser as únicas a vestir. No vestido infantil - vestido este usado por meninos 

e meninas, já que não havia diferenciação entre os sexos através das roupas das 

crianças neste momento - era muito comum entre os séculos XVII e XVIII observar a 

presença de duas fitas presas atrás dos ombros, que ficavam pendentes nas costas. 

Elas desapareceram no final do século XVIII, época em que as roupas infantis foram 

transformadas, tornando-se mais folgadas e leves, proporcionando às crianças maior 

conforto.  Tratava-se de cordinhas, que pendiam nas costas dos vestidos e serviam 

para comparar as crianças que ainda não andavam com firmeza. Detalhes como este 

passaram a diferenciar as roupas infantis das roupas dos adultos demonstrando uma 

preocupação que não existia na Idade Média: de isolar as crianças, separá-las através 

de um mesmo tipo de roupa, em uma espécie de uniforme da infância. A adoção de 

uma indumentária peculiar à infância significou mais do que estilo e conforto: 

representou a formação do sentimento de infância, que constitui as crianças, na 

sociedade, separadas dos adultos. O hábito de vestir os meninos como se fossem 

meninas só desapareceu após a Primeira Guerra Mundial – na mesma época em que 

foi abandonado o espartilho para as mulheres, uma revolução no vestuário que 

espelhou a mudança dos costumes. Neste período, segundo Ariès, surgiu o gosto pelo 
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“disfarce”, que levou os burgueses a adotarem nas roupas de seus filhos traços dos 

uniformes de trabalho e calças compridas. "O traje da criança bem vestida da época de 

Luís XVI era ao mesmo tempo arcaizante (gola Renascimento), popular (calças 

compridas) e militar (túnicas e botões do uniforme militar)" (op. cit., p. 79). Se a 

burguesia escolhia as suas roupas, as camadas populares vestiam as peças que 

ganhavam ou compravam de segunda mão. Portanto, o homem do povo vestia-se 

como o burguês de épocas atrás. 

As calças compridas, muito usadas pelos camponeses e artesãos no fim do 

século XVIII, passaram a ser adotadas como uniforme das marinhas de guerra quando 

os Estados Unidos definiram as roupas de suas tropas e tripulações, depois passando 

a fazer parte do traje de gala. Desta forma as calças deixaram apenas de vestir o povo 

e passaram a vestir a burguesia. A passagem do vestido de antes para a calça 

comprida adotada como peça do traje infantil é conseqüência do gosto pelos uniformes, 

que conquistou os adultos no século XIX. Recém-criados, os uniformes foram logo 

adotados nos internatos particulares, que preparavam meninos para as academias e as 

carreiras militares. A simpatia pelos uniformes também surgiu da necessidade de 

oferecer às crianças uma roupa menos incômoda que a tradicional. Os uniformes 

começaram a aparecer como indumentária militar no século XV, porém, seu uso não se 

deu apenas nas tropas armadas, mas avançou para instituições médicas e escolas. A 

partir daquele período encontram-se os uniformes militares, assim como os uniformes 

de prisioneiros, mais tarde surgem os uniformes escolares e os uniformes utilizados em 

hospitais e asilos psiquiátricos. A diferença em relação aos uniformes está no alcance 

da regulamentação que, para estes, atinge, em geral, os menores detalhes do 

vestuário, enquanto para as outras roupas existe uma liberdade maior do usuário para 

compô-las. Segundo Almeida (1988): “a codificação minuciosa dos uniformes nos 

possibilita lidar com conjuntos de regras bastante explícitas para analisarmos ocasiões 

e formas de uso, princípios reguladores de sua configuração, valores associados a 

outros aspectos da indumentária” (op. cit., p. 4).  

No século XX, o traje esporte veio substituir as roupas típicas da infância. 

Contudo, a diferenciação entre estas e as roupas dos adultos só se deu na camada 

burguesa: os filhos de camponeses e artesãos continuaram a vestir as mesmas roupas 
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que seus pais. Continuaram a ter o antigo modo de vida que não separava a infância 

da vida adulta, nem através do traje, nem através do trabalho. 

Mediante o exame da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) 

foi possível encontrar, em um artigo intitulado “Sumário histórico da educação no 

estado do Ceará”, publicado em 1944, escrito por Djacir Menezes, o primeiro registro 

acerca dos uniformes escolares para o trabalho que aqui se apresenta. Neste artigo, o 

autor faz um resumo histórico da educação no estado do Ceará, desde a época da 

colonização até a época em que Lourenço Filho iniciou um movimento de renovação 

pedagógica na região nordeste do país, em 1922. Inicialmente, Menezes trata da 

iniciativa dos jesuítas em educar os índios que habitavam a região, a fim de que isso 

pudesse impedir que eles fossem explorados por parte dos colonizadores. Em 1759, 

após a sociedade banir os jesuítas do ensino público, foram abertas duas escolas 

primárias. Com a saída dos jesuítas, a tarefa de contratar professores tornou-se muito 

difícil porque era raro alguém ter o domínio da técnica da escrita. A autoridade lusitana 

passou a interferir diretamente na nomeação dos professores, o que antes era função 

apenas das autoridades locais. No século XVIII, a escola era destinada a ensinar a ler, 

a escrever e a contar. Livros e jornais eram escassos, assim como a variedade de 

material impresso. Os professores recebiam salários piores que os trabalhadores 

braçais. Segundo Menezes, escola era vista como uma instituição sem utilidade, 

porque, ensinando só a ler e escrever, não prepararia para a vida prática, para o 

trabalho - a carreira das armas, agricultura e lavoura.  Em 15 de outubro de 1827 foi 

promulgada lei que estabeleceu que fossem criadas escolas primárias em todas as 

cidades e vilas do país. Nas vilas mais populares, a didática estabelecia que fosse 

ministrado o ensino mútuo. Ler e escrever fazia parte das disciplinas, além da 

gramática da língua nacional, as quatro operações aritméticas, os princípios da moral 

cristã e a doutrina da religião católica também eram obrigatórios. Os dirigentes não 

estavam desenvolvendo um tipo de educação popular, mas sim, um tipo destinado à 

formação da elite. A 29 de julho de 1882, pela lei nº 1977, surgiu o 1º Regulamento da 

Escola Normal, com as seguintes disciplinas: 1) Língua Portuguesa, 2) Língua 

Francesa, 3) Matemáticas Elementares, 4) Geografia e História, 5) Noções 

Elementares de Ciências Naturais, 6) Pedagogia e Metodologia. Em 1922, o pedagogo 
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Lourenço Filho iniciou uma reforma pedagógica no estado, buscando adaptar a escola 

ao meio econômico e social. Ele enfatizava que questões de educação não deveriam 

ser tratadas por "teóricos de gabinete", mas sim por estudiosos, cientistas 

educacionais, que oferecer um tipo de ensino adequado à realidade da população, com 

o objetivo de proporcionar o bem-estar social. Com o objetivo de fazer com que a 

escola viesse a receber os alunos mais pobres, a legislação federal, de 1836, 

relacionada ao ensino, estabeleceu o seguinte:  

 

"Art. 8º - As Câmaras municipais orçarão a despesa anual que for necessária para 

suprir com penas, papel, canetas e dois uniformes de cor àqueles alunos, que seus 

pais não os possam suprir, por sua reconhecida pobreza, verificando-se por 

informação dos professores e párocos. As despesas sobreditas se farão pelos 

rendimentos das respectivas câmaras, ou pelo cofre provincial, quando aquelas não 

cheguem".  

(nº 6, Dez./1944, p. 365).  

 

A partir desta informação localizada é possível perceber que mesmo no 

período imperial, antes do surgimento da escola de massas, quando a instituição 

escolar no Brasil consistia em escolas de primeiras letras, já era usado o termo 

“uniforme”. E este estava associado à questão do acesso à escola. Informações 

aparentemente secundárias, como esta encontrada no artigo de Djacir Menezes, 

acabam por inserir este trabalho em um estudo dos vestígios, seguindo os passos 

do tipo de trabalho realizado por Carlo Ginzburg (1996) acerca da vida do moleiro 

Menocchio. O mesmo procedimento foi realizado durante toda a investigação, 

trabalhou-se com informações que não estavam evidentes e que quase sempre não 

foram documentadas com exclusividade, mas sim, como complemento a outro foco 

principal. 

A respeito da história do vestuário, Gilda de Mello e Souza (1993) afirmou 

que a moda não é um fenômeno universal, é próprio de determinadas sociedades e 

épocas. Foi a partir do Renascimento, quando as sociedades se expandiram e a vida 

nas cortes se organizou, que se acentuou no Ocidente o interesse pelo traje. O fato 

das pessoas morarem geograficamente muito próximas nas cidades estimula o 
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desejo de competir e o hábito de imitar, o que ocorre nas diferentes classes sociais. 

No século XIX, na Europa, ocorreram mudanças que afetaram diretamente o 

fenômeno da moda, como o advento da burguesia e do industrialismo, que originou 

um novo estilo de vida. Assim, a arte do vestuário rapidamente tomou outras formas 

e cores. No entanto, esta expressão artística termina quando chega ao limite das 

convenções da época e da religião. A importância de estudar a moda decorre do fato 

dela estampar, através das roupas, as mudanças sociais e econômicas por que 

determinada sociedade passou. A exemplo disso, há as duas grandes guerras 

mundiais, que afetaram não só a concepção da moda em relação ao gênero, aos 

papéis masculinos e femininos na sociedade, mas também em relação ao caráter 

utilitário do vestuário. Segundo James Laver (1996), se antes da Primeira Guerra 

Mundial, por exemplo, na Inglaterra, a indumentária usada era exuberante, rica em 

detalhes, após esta época foi adotado um "Vestido Padrão Nacional", mais 

econômico e discreto, que deveria: "ser uma roupa prática com fivelas de metal no 

lugar de colchetes e destinada, para citar uma pessoa da época, a servir de vestido 

para sair, vestido de capa, vestido de descanso, vestido para o chá, vestido de 

jantar, vestido de noite e 'camisola'. Camisola certamente é o único item 

surpreendente nesta lista" (op. cit., p. 229). 

Durante a Primeira República (1889 – 1930), a educação tornou-se a base 

de uma sociedade que culpava a ignorância e a falta de educação do povo pela sua 

crise e desorganização social. A economia do país era sustentada pela produção e 

comercialização do café para o mercado externo. Nesse período não havia 

dispositivos constitucionais que configurassem um amplo e sistemático projeto para 

a educação nacional, não havia órgãos administrativos superiores – ministérios e 

secretarias – que cuidassem dos serviços educacionais nas esferas federal e 

estadual. Faltava um plano nacional de educação e a permanência de um sistema 

escolar interno que pudesse integrar graus e ramos do ensino. Durante essa época 

foi dado pouco valor à escola primária. Havia mais enfoque nas escolas 

profissionalizantes e superiores, que só a elite desfrutava, seguindo as carreiras 

liberais. O ensino secundário visava atender às exigências de uma educação 

destinada a selecionar e preparar a elite brasileira. Para São Paulo, um dos estados 
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mais ricos do país, era motivo de vergonha a educação ser destinada apenas a uma 

pequena parcela da população. Houve então uma reorganização do ensino, no 

âmbito estadual, implementando instituições auxiliares à escola, com finalidade não 

só pedagógica, mas também social. Com o intuito de inculcar hábitos saudáveis e 

culturais nas crianças, foram criados: pelotões de saúde, museus, bibliotecas, 

cinemas. (Nagle, 1976) A Primeira Guerra Mundial impulsionou o processo de 

urbanização e deu início à industrialização, impulsionando a constituição da classe 

média. A propósito desta questão, Anísio Teixeira (1969) apresentou a seguinte 

consideração:  

 

“Para esta sociedade, aparentemente renovada, mas realmente estacionária, assim 

como o latifúndio se faz o molde para a industrialização, a educação de elite se faz 

o molde para certo tipo moderado de educação para ascensão social, que não 

fosse suscetível de quebrar a estrutura aristocrática e conservadora da sociedade”. 

(op. cit., p. 298) 

 

A sociedade tem suas instituições abaladas e contestadas no momento em 

que passa por uma guerra, o que é refletido através das roupas, seja pela economia 

dos tecidos, seja pela concepção dos modelos, e também através da educação, que 

passa a enfocar novos objetivos, como é possível observar no livro A escola primária: 

organização e administração, de Teobaldo Miranda Santos (1943), ao transcrever 

uma ordem de serviço do governo, que apresentou os seguintes objetivos 

fundamentais:  

 

“II. Educar as novas gerações de acordo com as exigências materiais e morais do 

momento grave e decisivo que o Brasil está atravessando; 

III. Considerar que as dificuldades da vida presente e as conseqüências 

angustiosas da guerra são realidades para as quais as crianças devem ser 

preparadas; 

V. A situação atual exige de todos os brasileiros cooperação, economia, disciplina e 

trabalho”. 

(op. cit., p. 414)  
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O documento citado expressa a necessidade de cuidar da formação moral 

das crianças em uma época caracterizada por uma crise de valores. A ocasião da 

Segunda Guerra Mundial também estabeleceu uma relação entre a escola e o exército. 

De acordo com Lima (1999), “tratava-se da comparação entre a disciplina escolar e a 

disciplina militar, entre o professor e o soldado, entre a luta pela defesa nacional e a 

luta pelo combate à ignorância” (op. cit., p. 79). No período entre as duas guerras 

mundiais também foi possível encontrar artigos na Revista de Educação (RE) que 

versavam sobre as comemorações cívicas e apresentavam os alunos como se fossem 

pequenos soldados, seja através da disciplina que precisavam ter, seja através da 

apresentação expressa pelos uniformes escolares.  Segundo o texto escrito por Bayeux 

da Silva, intitulado “A festa das árvores”, publicado na RE em 1934, as festas escolares 

constituiam um “meio educativo muito bom”, por isso o governo paulista instituiu a festa 

das árvores, das aves e da bandeira. O dia da árvore, por exemplo, fazia com que as 

crianças aprendessem a respeitar a vegetação e a sua importância para a purificação 

do ar e, conseqüentemente, para a saúde das pessoas. Segundo Silva, a conservação 

da natureza proporcionaria “quase a regeneração da raça, deixem-nos assim dizer, 

embora pareça exagero nosso (...) nossa raça só terá tipos robustos, sãos e fortes, 

tonificados pela natureza do ar ambiente” (v. VII, set, 1934, p. 24).  A autora apresentou 

um diálogo entre um garoto e sua mãe que, apesar de extenso, vale a pena 

transcrever. O excerto evidencia a relação entre os uniformes escolares e as fardas 

militares: 

 

“- Mamãe, aprontou meu uniforme? 

- Mas passastes mal à noite e queres ir ao grupo? 

- Não sinto mais nada, mamãezinha. Veja como estou fresquinho e bem disposto. 

Não posso perder a festa...Se a perdesse, é que ficaria mal e não me levantaria 

mais... 

- Não digas isso, tolinho. Vais fazer uma grande asneira e podes piorar. 

- Piorar? Nem pense nisso mamãe. Vou acabar de curar-me, verá. 

- Bem...bem... Não me oponho mais ao teu desejo...Porém, muito cuidado lá: não 

corras, não sues, não tomes muito sol. 

- Estejas descansada, boa mamãezinha. E minha farda? 
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- Está na cômoda com o bonnet. 

- Bravo! Bem passadinha, toda reluzente...Chic! E o bonnet?...Deixe-me 

experimentá-lo. (Diante do espelho.) Hein?! Que tal?...Não tenho assim uns ares de 

militar?... Aqui está um futuro soldado, um futuro defensor da nossa cara terra! 

E o doentinho da véspera nada mais tem. A mãe admira-se da súbita 

transformação e contempla-o desvanecida e encantada, a pensar no milagroso 

poder da escola moderna sobre o ânimo infantil”. 

(v. VII, set, 1934, p. 21 – 22)   

 

Durante a ditadura do período conhecido como Estado Novo (1937-1945), os 

alunos, em alguns momentos, eram comparados aos soldados. O governo exigia a 

presença das crianças nas paradas escolares e nos festejos públicos. Elas eram 

levadas a marchar, a imprimir o aspecto marcial e a carregar flâmulas com se 

fizessem parte de um exército. Segundo relata Costa Rego em um artigo intitulado 

“As paradas escolares”, publicado na RE em 1937, a propósito dessas 

comemorações:  

 

“Nesta questão das paradas escolares os diretores de colégios tem sido compelidos 

a comparecer, com seus alunos formados em parada, por meio de circulares 

sucessivas, convite, sem dúvida, mas com certas observações que são ameaças e 

transformam o convite em ordem”. 

(v. XIX-XX, set-dez, 1937, p. 134) 

 

A obrigatoriedade de levar os alunos aos desfiles cívicos e exaltar os 

símbolos pátrios como as flâmulas, a bandeira e o hino nacional durante o Estado 

Novo evidenciava a necessidade de garantir a defesa da soberania nacional, 

fortalecendo a identidade do país, enfraquecida pelo processo de miscigenação que 

constituía a maior parte da população. As cores estampadas nos uniformes 

escolares também procuravam garantir esse propósito. A Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, publicada em 1955, definiu, no capítulo V, intitulado “Das cores 

nacionais”, o seguinte: “Artigo 30 – Consideram-se as cores nacionais o verde e o 

amarelo. Artigo 31 – Para ornamentação geral, nos casos que não seja permitido o 
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uso da Bandeira Nacional, poderão ser empregadas, em galhardetes, em flâmulas, 

as cores nacionais, inclusive o azul e o branco” (op. cit., p. 49).  

 
Desfile dos alunos da Escola Técnica “Getúlio Vargas” no Dia da Pátria 

Fig. 1: Revista do Professor, nº 25, Ago./1955, p. 32. 

 
Desfile de alunas de colégio estadual em São José do Rio Pardo – SP 

Fig. 2: Revista do Professor, nº 6, Nov./1950, p. 27. 
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A partir do estudo acerca da legislação educacional vigente no período 

estudado foi possível perceber quais eram as normas regulamentares quanto aos 

modelos e as cores dos uniformes escolares. O Regimento Interno dos 

Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo (Ato nº 

21 da Direção Geral da Secretaria dos Negócios da Educação de 10 de março de 

1949) definiu que era dever do aluno 

apresentar-se decentemente trajado e 

com asseio e usar, quando adotados, 

os uniformes para as aulas comuns e 

para as aulas de educação física, e 

estabeleceu que os modelos adotados 

para a seção feminina consistiam em 

blusa branca e saia azul marinho, 

confeccionados em tecido segundo 

modelos escolhidos por uma comissão 

nomeada pelo diretor e da qual 

participavam representantes do corpo 

discente. Para a seção masculina dos 

cursos ginasiais, os uniformes deveriam 

consistir em camisa e bermuda ou calça 

confeccionados com brim cáqui, 

segundo modelo escolhido da mesma 

forma que o anterior. No ano seguinte, 

1950, o Regimento Interno dos  

Propaganda da Companhia União dos Refinadores 

Fig. 3: Revista do Professor, nº 3, Fev./1950,  

suplemento. 

 

Ginásios e Colégios Estaduais (Ato nº 10 da Direção Geral da Secretaria dos 

Negócios da Educação de 27 de janeiro de 1950) definiu que os uniformes adotados 

teriam em vista o clima, a economia e a distinção do traje escolar. As prescrições em 

relação às cores dos uniformes masculinos e femininos e à escolha dos modelos 
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continuam mantidas da mesma forma como foram apresentadas no documento citado 

anteriormente. No estado de São Paulo, o azul e o branco utilizados na confecção dos 

uniformes escolares femininos, fazendo parte das cores nacionais, reforçavam a 

identidade nacional, manifestada no interior do espaço escolar.    

O cáqui utilizado nos uniformes masculinos trouxe ao traje o caráter “heróico-

militar”. Segundo Françoise Vincent-Ricard (1989), no período entre guerras o estilista 

Marcel Boussac lançou o “tecido de avião”, pressentindo que chegara a vez do 

mercado de massa. Este era um tecido de linho, muito usado para revestir as 

armações de madeira dos aviões antigos entre 1908 e 1930. A esse respeito, A autora 

informou: “Tipo de lona leve e plana, sem tingir, quase cáqui. Marcel Boussac comprou 

os excedentes de guerra para a confecção. Esse tecido e a sarja, antes usada, deram 

à moda masculina dos anos 20-30 o toque heróico-militar, além de serem roupas 

cômodas, adequadas ao esporte e ao lazer” (op. cit., p. 33). 

A expressão da identidade nacional e o caráter heróico-militar estavam 

estampados nas roupas que os alunos vestiam nas escolas estaduais paulistas, seja 

no interior do espaço escolar, seja nas ruas, onde os uniformes também assumiam a 

função de controle sobre os alunos, pelo fato desses estarem sujeitos à autoridade do 

diretor e dos professores, onde quer que estivessem, quando uniformizados, como foi 

expresso no Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e 

Normal do Estado de São Paulo (Decreto nº 39.334 de 10 de novembro de 1961).  De 

acordo com esse documento, o uso dos uniformes escolares vinculava 

disciplinarmente, mesmo fora do estabelecimento, os alunos aos dispositivos 

regimentais da instituição. O documento informava que os uniformes adotados teriam 

em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar. Tais trajes eram definidos, 

em cada estabelecimento, por uma comissão nomeada pelo diretor e da qual faziam 

parte, preferencialmente: a professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, o 

Orientador Educacional, o Professor Inspetor e os representantes dos pais e dos 

alunos. A alteração dos uniformes, quando necessária, somente poderia atingir novos 

alunos e deveria ser feita no começo do ano letivo. De acordo com o Regimento 

Interno dos Grupos Escolares do Estado de São Paulo (Ato nº 11 da Secretaria de 

Estado dos Negócios da Educação de 24 de fevereiro de 1956), o uso dos uniformes 
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escolares também era obrigatório na ocasião da formatura do curso primário: “artigo 47 

– Os alunos que concluírem o curso primário deverão comparecer às solenidades de 

entrega de certificados, trajando o uniforme do estabelecimento”. (op. cit., p. 17)    

As figuras 2 e 3 demonstram, respectivamente, algumas meninas e um 

menino uniformizados, é possível notar tanto na fotografia, quanto na ilustração, que as 

crianças estão usando gravatas. Contudo, em nenhum dos documentos investigados 

durante a pesquisa foi localizada a prescrição de uso da gravata nas roupas dos 

estudantes. É possível que a prescrição deste acessório ficasse a critério da própria 

escola, e não do governo estadual. Como trabalha-se nessa pesquisa com a legislação 

no âmbito estadual, não é possível precisar detalhes como esse. Contudo, de acordo 

com a lei nº1.536 (28 de dezembro de 1951), que regulou o uso de uniformes, 

distintivos e livros didáticos nos estabelecimentos de ensino mantidos pelo Estado e 

nos de ensino primário mantidos por particulares, os uniformes eram escolhidos pela 

direção das escolas, “respeitadas as normas morais comuns e de acordo com o decoro 

didático e educacional”, como foi expresso na lei, que definiu ainda: 

 

“Artigo 4o – Uma vez adotados os livros didáticos, distintivos, e uniformes em cada 

classe ou estabelecimento só poderão ser mudados após 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único – Em caso de necessidade do ensino, ou por motivo relevante, 

poderá o professor mudar os livros, e o diretor, os uniformes e distintivos, 

comunicando o fato à Secretaria da Educação e justificando-o. 

Artigo 5o – Qualquer mudança comum dos livros didáticos, distintivos ou uniformes 

adotados, decorrido o prazo de 4 (quatro) anos ou dentro desse prazo, só pode ser 

feita no início do ano letivo.  

(...) 

Parágrafo único – A Comissão referida neste artigo com uma só presidência, 

compreenderá duas subcomissões, uma para assuntos referentes ao ensino 

primário e outra para os relativos ao ensino médio”.    

(op. cit., p. 360) 

 

Nos anos 50, foi comum observar, mediante as fotografias encontradas na 

Revista do Professor (RP), meninos e meninas, nos jardins de infância, vestidos com 

um traje tipo marinheiro, que fazia uso das cores azul marinho e branco. A única 
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diferença entre os trajes masculinos e femininos é que os primeiros apresentavam uma 

calça curta, enquanto que os outros apresentavam uma saia abaixo dos joelhos. Assim, 

quando as crianças do usavam traje tipo marinheiro, as meninas freqüentemente 

apareciam trajando um vestido de gola arredondada numa cor clara, na altura dos 

joelhos, que poderia ter manga curta ou comprida. Curiosamente, nota-se que as 

meninas não usavam 

cabelos compridos, mas 

sim, curtos ou com um 

corte tipo “chanel”, abaixo 

das orelhas. É comum vê-

las usando um laço de fita 

bem grande no alto da 

cabeça; o acessório tinha 

a mesma cor da roupa.  

     

     

 

 

 

    Educação infantil – Salvador-BA 

    Fig. 4: Revista do Professor, nº 19, Fev./1954, p. 34. 

 

No ensino primário, os meninos vestiam calças curtas ou bermudas num tom 

bege escuro ou cáqui, o tom era o mesmo do paletó, que podia ter mangas curtas ou 

compridas, assim como a camisa de botão, só que esta era branca e possuía um 

colarinho bem avantajado. Foi comum observar nas imagens as crianças usando 

gravata, mesmo as menores, e tal acessório aparecia de duas formas (sempre num 

tom escuro, para se destacar no vestuário): ou eram compridas, como as dos adultos, 

ou eram do tipo laçarote. Também foi encontrado, mas não com grande freqüência, o 

suspensório fazendo parte do traje infantil. De acordo com Philippe Áries (1986), o 

gosto pelo traje tipo marinheiro surgiu quando os Estados Unidos definiram a 

vestimenta que as tropas da Marinha de Guerra haveria de usar: “a silhueta agradou, e 
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os adultos passaram a vestir seus meninos com um traje inspirado no uniforme militar 

ou naval: assim se criou o pequeno marinheiro que persistiu do fim do século XVIII até 

os nossos dias”. (op. cit., 1986, p.80)  

Nos anos de 1960, foi mais comum encontrar garotos usando bermudas ou calças, e 

não mais as calças curtas. O traje tipo marinheiro também ganhou calças compridas. 

Dentre as escolas públicas paulistas é curioso observar que o uniforme dos alunos do 

Instituto de Educação “Caetano de Campos” destacava-se dos demais. No jardim da 

infância, por exemplo, o chapéu de palha também fazia parte do uniforme, como 

descreveu o ex-aluno Oduvaldo Vianna Filho no Jornal Nosso Esforço, em 1946:  

 

“Recordo, com saudades, o tempo em que eu freqüentava o Jardim da Infância. Eu 

me levantava bem cedo, pois gostava de chegar bem adiantado para dar tempo de 

brincar com os meus coleguinhas. As horas passavam depressa enquanto eu 

bordava um gato ou recortava figuras. D. Lavínia, uma professora boa, paciente e 

carinhosa, sabia fazer com que aquelas horas fossem, para nós, os alunos, um 

verdadeiro prazer. Eu gostava que me vissem com o uniforme do Jardim da 

Infância: a camisa de quadradinhos, calça azul e aquele chapéu de palha, de abas 

largas com uma fita onde estava escrito: ‘Jardim da Infância’”. 

(nº3, Mai./1946, p. 4) 

 

É importante ressaltar que o Instituto de Educação “Caetano de Campos” e 

Colégio Estadual de São Paulo não estavam sujeitos às disposições apresentadas nos 

Regimentos Internos dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do 

Estado de São Paulo, portanto, os modelos dos uniformes adotados eram distintos 

das demais escolas públicas. No entanto, esta observação quanto à exclusividade dos 

uniformes escolares, que foi feita no Decreto nº 38. 538 (29 de maio de 1961), foi 

retirada do mesmo regimento, que sofreu alterações com o Decreto nº 39.334 (10 de 

novembro de 1961), citado anteriormente. Quanto à mudança dos modelos dos 

uniformes escolares, sabe-se que havia uma comissão responsável por esta questão.  

Os uniformes utilizados nas aulas de educação física sofreram uma 

transformação nos anos de 1950, quando houve a introdução da camiseta, do short 

curto e tênis, que passaram a ser usados por garotas para a prática de exercícios 
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físicos e esportes. No entanto, as cores dos uniformes para as meninas e para os 

meninos permaneceram inalteradas: branco, azul marinho e cáqui. De acordo com a 

Portaria nº37 (27 de junho de 1956), da Divisão de Educação Física de Departamento 

da Educação, que estabeleceu os modelos dos uniformes que os alunos deveriam usar 

durante as atividades de educação física foi possível observar que ficou definido o 

seguinte traje: 

 

“I – Sexo Masculino 

a-) calção de brim apropriado para ginástica; 

b-) camiseta sem manga; 

c-) sapato de tênis; 

d-) meia soquete; 

e-) calça e camisa branca para demonstração; 

II – Sexo 

Feminino 

a-) calção 

bombacha; 

b-) blusa sem 

manga ou com meia manga; 

c-) sapato de 

tênis; 

d-) meia soquete; 

e-) conjunto 

branco para demonstração.” 

 (op. cit., 272) 

 

 

Alunas do Colégio Estadual e Escola Normal  

“Euclides da Cunha” – São José do Rio Pardo – SP 

Fig. 5: Revista do Professor, nº 8, Mai./1951, p. 8. 

Com o advento da camiseta e do tênis, mais apropriados para a prática de 

esportes, as garotas puderam deixar de fazer ginástica usando saias. O calção 

bombacha, citado, era um short mais largo e franzido, que não marcava o corpo.      
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Com exceção da roupa esportiva, os uniformes não foram alterados, no entanto, ao 

final dos anos de 1950, o tradicional sapato preto de couro foi substituído pelo tênis 

“Conga”, feito de lona e com solado raso. O calçado tornou-se bastante popular entre 

os estudantes, por ter um preço mais acessível que o custo do convencional calçado 

de couro. A partir de 1960, os uniformes escolares começaram a apresentar um 

aspecto menos formal. As mangas das camisas das normalistas já eram mais curtas e 

ganharam um bolso, normalmente afixado do lado esquerdo do peito, como é possível 

observar na figura 6. As meias tipo soquete substituíram as meias esticadas até o 

joelho. O sapato, que era o item mais caro do uniforme, e raramente era usado pelos 

habitantes da zona rural e dos subúrbios paulistas, tornou-se popular com a difusão da 

campanha da lançada pela São Paulo Alpargatas S.A.. O “Conga” apresentava muitos 

fatores que fizeram com que ele passasse a ser incorporado ao traje daqueles que não 

possuíam recursos para fazer parte do seleto grupo que freqüentava as escolas com os 

uniformes completos: era resistente, barato e poderia ser usado para praticar esportes, 

ir à escola e passear, mas desta questão trataremos em um capítulo posterior, 

dedicado à campanha intitulada “Criança Calçada, Criança Sadia!”. 

 
Alunas da Escola Normal “Alexandre de Gusmão” – São Paulo – SP 

Fig. 6: Revista do Professor, nº 53, Abr./1960, p. 7.  

Em relação à exigência quanto ao uso dos uniformes na escola, através do 

Regimento Interno dos Estabelecimentos Oficiais de Ensino Secundário e Normal 

do Estado de São Paulo (Decreto nº 45.159-A – de 19 de agosto de 1965), de 1965, 

foi possível identificar que a mesma era incumbência do inspetor de alunos. Era 
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incumbência do diretor “deliberar sobre o tipo de uniforme a ser adotado pelos alunos 

dos cursos pré-primário, primário, secundário e normal, ouvindo o conselho de 

professores” (op. cit., 208) Segundo o artigo 140, ao aluno que transgredisse qualquer 

norma deste regimento, dentre elas a obrigatoriedade do uso dos uniformes, conforme 

a gravidade da falta, receberia uma das seguintes penalidades, que seria aplicada pelo 

diretor :  

 

a) admoestação verbal; 

b) repreensão por escrito; 

c) suspensão de até 8 dias; 

d) transferência compulsória; 

e) exclusão definitiva da escola. 

(op. cit., 224) 

 

No artigo 150, foi prescrito que às solenidades de conclusão de curso e de 

formatura os alunos deveriam comparecer trajando uniforme. No ano seguinte, 1966, 

as Normas Regimentais dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino Secundário e 

Normal (Decreto nº 47.404 – de 19 de novembro de 1966) apresentaram algumas 

mudanças com relação ao regime disciplinar dos alunos, quando passaram a ser 

deveres dos alunos:  

 

3 – justificar sua ausência e trazer consigo a caderneta escolar e apresentá-la 

sempre que lhe for exigida; 

6 – apresentar-se, com asseio, decentemente trajado ou usar uniforme, quando 

adotado;  

(op. cit., p. 511) 

 

Segundo o artigo 125, pela inobservância dos deveres e das proibições 

fixadas no documento citado, os alunos estavam sujeitos às seguintes penalidades: 

 

1 – admoestação verbal; 

2 – repreensão escrita; 
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3 – suspensão de 6 dias; 

4 – transferência compulsória; 

5 – exclusão do estabelecimento.  

(op. cit., p. 512) 

 

Durante o exame das transformações ocorridas nos modelos dos uniformes 

escolares entre as décadas de 50 e 70, tem-se a impressão que eles foram tornando-

se, pouco a pouco, menos formais. É possível notar que a camisa deixou de ser tão 

engomada e sóbria e suas mangas também ficaram mais ajustadas ao corpo. A 

substituição do sapato preto pelo tênis deu um certo ar despojado ao traje.  

 
Alunos do Instituto de Educação “Sud Mennucci” – Piracicaba – SP 

Fig. 7: Revista do Professor, nº 33, Ago./1957, p. 6. 

A confecção dos uniformes escolares passou a ser minuciosamente 

controlada pelo estado no ano de 1968 como foi possível observar no Decreto nº 

50.904 (20 de novembro de 1968), que dispõe sobre tipos de uniformes para os alunos 
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dos estabelecimentos oficiais de grau médio e do curso primário. Após instituir no artigo 

2º que:  

 

“A uniformização completa dos alunos, mormente na escola primária, deverá ser 

alcançada após campanha de esclarecimentos e com a colaboração, quando 

necessária, das instituições auxiliares da escola”. 

(op. cit., 878)  

 

De acordo com o decreto citado, os casacos e as japonas deveriam 

acompanhar a cor da malha dos agasalhos padronizados, ficando seu uso a critério de 

cada estabelecimento de ensino. O “blusão-distintivo”, de uso comum nos 

estabelecimentos de ensino secundário, não faria parte do uniforme, sendo facultativo. 

Tal peça pode ser observada na figura 7. Apesar de extenso, vale a pena transcrever 

um trecho do documento, referente às recomendações para a confecção dos uniformes 

escolares, neste caso, das peças que comporiam o traje feminino do curso primário:  

 

“Constará de blusa, saia, agasalho, meias e sapatos. 

Blusa:  

Côr: branca. 

Tecido: Não transparente. Poderá ser usado qualquer tecido, de acordo com as 

condições climáticas e econômicas. 

Modêlo: 

a) mangas curtas; 

b) abertura nas costuras laterais, com o devido acabamento, medindo cerca de 5 

centímetros, a contar da barra; 

c) gola baixa arredondada com acabamento em ponta, ligeiramente afastada do 

pescoço; 

d) botões brancos, espaçados no máximo 7 centímetros, fechando-a na frente; 

e) bolso retangular, de aproximadamente 9 X 10 centímetros, colocado à direita, 

com o lado menor como base, e a 2 centímetros da barra da blusa, trazendo o 

distintivo do estabelecimento. 

Nota: Será usada por fora da saia, caindo abaixo da cintura cêrca de 10 

centímetros. 
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Saia: 

Côr: azul-marinho e branco. 

Tecido: “pied-de-poule” formado de dois fios brancos e dois azul-marinho. 

Modêlo: 

  a) corte “evasé”; 

  b) prega macho bem funda, na parte central da frente, pespontada 

até 10 centímetros da cintura; 

 c) cós liso, com detalhe de elásticos laterais, para ajustar a saia à cintura; 

 d) comprimento total, de até 10 centímetros acima dos joelhos. 

Agasalho: 

Côr única: azul-marinho. 

Tecido: malha de qualquer tipo. Poderá ser confeccionada à máquina, à mão, em 

“tricot” etc., com fios grossos ou finos, atendendo às condições climáticas e 

econômicas. 

Modêlo:  

 a) decote redondo, sem gola; 

 b) botões na frente; 

 c) comprimento superior ao da blusa, devendo cobri-la. 

Meias: 

Côr: branca. 

Tecido: qualquer, liso ou canelado, não podendo ser rendado. 

Modêlo: clássico de comprimento ¾. 

Sapatos: 

Côr: preta. 

Modêlo: colegial, tipo mocassim, com tira de apoio, sem fivelas ou enfeites. 

Distintivo: será de formato redondo, com 7 centímetros de diâmetro, com fundo 

branco, tendo no centro, em vermelho, contornado de preto, o mapa do Estado de 

São Paulo. Em semicírculo, na parte superior, com lêtras de fôrma, simples, estará 

o nome do estabelecimento e, do mesmo modo, na parte inferior, o da cidade em 

que o estabelecimento se localiza.”  

(op. cit., p. 879) 

 

Até os anos de 1960, os tecidos usados para a confecção industrial, 

possuíam geralmente tons neutros de cinza, azul marinho e bege; cores estas usadas 
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para compor uniformes, não só escolares, mas também profissionais. Os anos 60 são 

revolucionários para a moda, devido a uma nova geração, que nasceu no período do 

pós-guerra. Os jovens passaram a ver na moda, por meio da mídia, que se expandia, 

uma forma de expressar seus próprios desejos. A expressão mais marcante desse 

fenômeno é o advento do “jeans”, que acabou por tornar-se um símbolo de conforto. 

Nos anos 70, o uniforme escolar conheceu a praticidade das camisetas de malha, das 

calças jeans e dos tênis. Tais elementos acabaram por tornar o traje mais despojado e 

mais acessível às camadas mais populares. Em 1972, a Alpargatas S. A., empresa 

responsável por fabricar o tênis “Conga”, lançou a calça “US Top”, confeccionada com 

o tecido “jeans” azul e desbotado. Conquistando cada vez mais o mercado de massa, 

com o lançamento da “US Top”, a fábrica expandiu e construiu filiais por todo o país. 

 

  

Fig.8: site www.alpargatas.com.br, acessado em dezembro de 2004. 

 

Segundo Anna Cristina Figueiredo (1996), no período em que muitos jovens 

lutavam para conquistar a liberdade política tirada pelos militares na época da ditadura 

militar, outros eram embalados por imagens publicitárias que vendiam a calça “jeans” 

como símbolo de liberdade: “nos anos 70, num anúncio de TV que exibia um grupo 

alegre de rapazes e moças apinhado num trem, percorrendo campos verdes e 

ensolarados ao som do jingle: ‘Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada’. No fim 
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do anúncio, à medida que a imagem desaparecia na tela, ia-se apagando, lentamente, 

a voz que repetia ao fundo: ‘US Top, seu jeito de viver, US Top,...’” (op. cit., p. 125).  

O anúncio divulgava o lançamento do “jeans” que já era vendido com aspecto de roupa 

surrada. Ele simulava uma história, fingia ter passado por aventuras que seus 

proprietários nunca experimentaram. Ainda segundo a autora:  

 

“por trás daquela peça de publicidade tão inocente e agradável, movia-se o 

imaginário característico de uma época em que milhares de jovens de ‘classe 

média’, indiferentes aos dramas da nossa vida política, empenhavam todas as suas 

energias na tarefa de criar par si mesmos um ‘estilo’ pesssoal, um ‘jeito de viver’, 

que lhes permitisse expressar seus sentimentos e suas intimidades, libertando, 

desta maneira, suas singulares individualidades” 

 (PINHEIRO, 1996, p. 126)  

 

A propósito das roupas utilizadas pelos jovens nos anos de 1980, Ariès 

(1986) considerou que: “assistimos a uma transformação de traje que apresenta 

algumas semelhanças com a adoção das calças compridas para os meninos no tempo 

de Luís XVI: o macacão de trabalhador e as calças de lona azul tornaram-se os blue-

jeans que os jovens usam com orgulho, como o signo visível de sua adolescência” (op. 

cit., p. 81). A calça jeans é tida como símbolo de liberdade e jovialidade. Segundo 

Umberto Eco (1989), a partir do momento que o homem primitivo deixou de usar peles 

apenas para proteger-se do frio e passou a imitar ou mesmo fazer distinções no seu 

vestuário mediante a forma como via o seu semelhante fazê-lo, teve início a história do 

vestuário, como seus símbolos e seus significados, demonstrando através da 

indumentária quem tinha mais dinheiro, status e poder. A propósito dessa questão, o 

autor considerou:  

 

“Tinha frio e se cobria, não há dúvida. Mas também não há dúvida que no espaço 

de poucos dias depois da invenção do primeiro traje de peles, se terá criado a 

distinção entre os bons caçadores, munidos das suas peles, conquistadas pelo 

preço de uma dura luta, e os outros, inaptos, os sem-peles. E não precisa de muita 

imaginação para imaginar a circunstância social em que os caçadores terão 
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envergado as peles, já não para proteger-se do frio, mas para afirmar que 

pertenciam à classe dominante”.  

(op. cit., p. 15)  

 

Quando não estão sujeitas ao uso de uniformes, as pessoas vestem-se para 

demonstrar determinada condição social ou vestem-se conforme a conveniência, para 

impressionar os outros, conforme determina a ocasião. É o que defendeu Gretchen 

Becker em artigo intitulado “Observações sobre o processo de comunicação”, 

publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em 1966. O estudo dos 

elementos da comunicação são válidos para todos os campos da atividade humana e 

sobretudo para a docência. Quando uma pessoa comunica-se, ela tenta estabelecer 

uma área de interesse comum com alguém. Esta mensagem é válida em relação a 

todos as formas de comunicação, sejam eles palavras, símbolos, gestos ou costumes 

peculiares a uma cultura. Segundo a autora, a época em que publicou o texto conhecia 

um novo sistema de valores, baseado no ideal generalizado da padronização, válido 

não apenas no comércio, mas grandemente aceito em campos como os da educação, 

propaganda, na vida social como um todo, não escapando a ele nem mesmo hobbies, 

interesses e até sentimentos como “independência emocional” ou capacidade de auto-

controle, mesmo que estes sentimentos existam apenas na exteriorização formal de um 

“sorriso constante”. De acordo com Becker:  

 

“aspectos práticos da vida particular, tais como alimentação e vestuário, não 

escapam à uniformidade; a consciência aguda de status isola os grupos 

profissionais e induz a comportamentos adequados às posições ocupadas, 

submetendo todos à indiscriminação do típico, do característico, do simbólico, em 

suma, ao peso da estandardização”.  

(nº 104, Out./Dez. 1966, p. 326)  

 

Becker citou o livro Como vencer na vida sem fazer força, de Shephard 

Mead (1956), que descreveu a carreira de um homem americano de negócios que 

passou de “office boy” a gerente de uma empresa, preocupando-se menos com as 

idéias do que com a boa apresentação de suas mensagens às pessoas indicadas e no 



 98 

momento oportuno. Ele cuidava de sua aparência pessoal, vestindo-se muitas vezes 

melhor do que permitam suas posses ou, às vezes, pior, se fosse conveniente no 

momento. Como conseqüência do processo de industrialização, muitas pessoas 

puderam ter acesso a um mesmo tipo de produto, seja um objeto, um alimento ou uma 

peça de roupa. A aquisição de roupas, por exemplo, que uma pessoa faz pode revelar 

esteticamente a sua origem social, seja mediante as grifes que apresenta, seja 

mediante a qualidade do seu vestuário. Vestindo todos de uma só forma, como fez a 

escola pública no período de sua expansão, a instituição camuflava as diferenças e 

forjava uma única “origem” a todos os seus alunos e impedia que os mesmos se 

manifestassem através do traje e expressassem um outro tipo de “estandardização” 

que não fosse o escolar.   

Rômulo Almeida, em 1967, publicou na RBEP o artigo intitulado 

“Programação Educacional num País em Processo Inicial de Desenvolvimento”, em 

que afirmou que a austeridade dos uniformes norte-americanos revelava a mentalidade 

puritana nacional. O autor buscou formular os pré-requisitos políticos para um 

programa de educação nos países da América Latina. Para ele, todo homem deveria 

ter o direito de ascender aos mais altos postos da hierarquia social, através da 

educação, independente de sua herança familiar e comunitária. Tal objetivo só poderia 

realizar-se gradualmente, superando dificuldades materiais e sociais, conforme 

mostrou a experiência dos países de mais ricos. A educação seria um processo de 

disciplina social. Os objetivos de um sistema geral de educação seriam: preparar as 

qualificações necessárias para o mercado de trabalho; iguais oportunidades para 

todos, reduzir a distância entre as classes e defesa e renovação das matrizes culturais. 

Para tanto, seria preciso dar responsabilidade educativa para instituições como: 

imprensa, rádio e tv. Considerando o sistema educacional brasileiro como um 

perpetuador de desigualdades sociais, a escola deveria conseguir suprir as carências 

culturais dos mais pobres.  

Para os países desenvolvidos, a educação era considerada um processo de 

integração social, de unidade cívica, de modernização e de “libertação da ignorância”. 

Segundo Almeida, os Estados Unidos desenvolveram-se devido ao estímulo da 

competitividade entre as pessoas e ao investimento na área educacional, e também   
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“à mentalidade puritana forçando a poupança e facilitando a austeridade dos 

uniformes; e, por outro lado, matando a cultura litúrgica e substituindo-a pela 

pragmática e inventiva das soluções para a vida prática. Em tudo isso, o que mais 

teria importado na educação não foi sua contribuição quantitativa e qualitativa no 

que se refere propriamente às técnicas; e sim o fato de que a escola se 

estabeleceu como um processo de democratização, de mobilidade social e de 

dignificação das atividades práticas”.  

(nº 105, Jan./Mar. 1967, p. 34)  

 

Segundo o autor, a austeridade imposta pelos uniformes escolares 

americanos marcava, através das roupas, uma distinção entre a cultura litúrgica e a 

pragmática. E isso deveria ser feito na América Latina, seria preciso investir na 

formação dos estudantes de forma a afastá-los das doutrinas religiosas, oferecendo-

lhes, além de educação cívica, alimentação, hábitos de higiene e esportes.  

Tarcizio Quirino, em artigo intitulado “Educação e Profissionalização na Área 

Rural do Nordeste”, publicado na RBEP em 1970, também abordou a questão do 

vestuário associada à distinção social. Ele examinou alguns aspectos das mudanças 

que eram observadas nas atitudes dos chefes de família do Nordeste do Brasil em 

relação à educação e à profissionalização da geração mais jovem, refletindo os anseios 

de ascensão sócio-econômica. O material empírico originou-se de pesquisa realizada 

pelo laboratório de Pesquisas Sócio-Econômicas do Programa de Mestrado em 

Economia e Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Foram colhidos 

dados de 2.359 chefes de família e os questionários foram aplicados no 1º semestre de 

1967. Em relação à evasão escolar, 45,5% dos entrevistados respondeu que as 

crianças não freqüentavam a escola porque ela era distante, inexistente ou deficiente e 

29,5% pela falta de recursos. Em relação às razões para aprender a ler e escrever, 

18,1% apresentavam motivos relacionados à aquisição de conhecimento e instrução, 

15,3% à ascensão social e 12,7% para conseguir um emprego. Em relação às 

profissões desejadas para os filhos por sexo: 38% desejam que os homens tivessem 

uma profissão que exigisse formação universitária, contra 7,8% das mulheres (58,1% 

desejavam que as mulheres tivessem uma profissão “não manual”, como a das 
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professoras primárias, contra 20,8% dos homens). O autor revelou que a profissão 

manual que tornou-se mais popular foi a de motorista. A situação econômica de que 

desfrutam era melhor do que a do ferroviário: sejam as condições do “lar”, sejam os 

costumes. Pela possibilidade de ascensão social, a profissão de motorista fazia parte 

do desejo de muitos pais para seus filhos. De acordo com Quirino, a propósito das 

condições de vida dos motoristas:   

 

“Em casa não lhe faltam o rádio, os móveis de tipo mediano, liquidificadores, 

colchões de molas. A esposa, ante as amigas da classe a que pertence, no grosso 

da população traja melhor, come melhor, tem histórias a contar. Ele próprio tem 

predileção especial pelos óculos “Ray Ban”, a camisa “slack” de linho de cor e o 

sapato de borracha grossa, desde que não esteja, brasileiramente, de “alpercata”. 

(nº 120, Out./Dez. 1970, p. 323 – 324)  

 

  

Thales de Azevedo, no texto “A família dos alunos de uma escola primária”, 

publicado em 1954 na RBEP, escreveu sobre a família dos alunos de uma escola 

primária baiana e revelou as queixas pelo fato dos mesmos serem comparados a 

soldados devido aos modelos e às cores dos uniformes escolares. O autor cita Donald 

Pierson para explicar porque o estudo se processou na Bahia: em conseqüência "de 

estar-se processando na Bahia não fusão cultural, mas também conflito cultural, o 

processo de educação torna-se aí bastante complexo" (nº 56, Out./Dez.1954, p.117). A 

pesquisa foi realizada por amostragem, e foi feita por pesquisadores do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos, na Escola 3 do Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

e coordenada pelo professor Anísio Teixeira; Descobriu-se que 606 famílias tinham 

filhos matriculados na escola 3, mas a pesquisa realizou-se com apenas 150 destas. 

Os pesquisadores utilizaram-se de questionários às mães ou pais dos alunos para 

saber sobre a residência, a organização e o relacionamento familiar, a economia, o 

aluno e a relação dos pais e da comunidade com a escola. Constatou-se que as casas 

dos alunos eram bastante simples, porém, muito “asseadas”. A linguagem, os 

interesses e as maneiras, assim como as crenças e a organização das famílias 

assemelhavam-se aos das "subculturas rurais e populares" dos lugares pobres das 
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cidades do litoral brasileiro. As famílias relatavam como era importante morar perto da 

escola e, desta forma, não levar muito tempo para chegar até ela e nem precisar gastar 

com transportes. Contudo, havia queixas com relação à merenda escolar, que foi 

considerada fraca, constituindo-se principalmente por mingau, e também à 

necessidade da escola fornecer material e uniformes escolares. A pesquisa concluiu 

que as famílias dos alunos da Escola 3 faziam parte de uma “subcultura rural”, em 

transição para a “urbana”, traço “característico” das populações pobres brasileiras. O 

autor descreve alguns aspectos do uniforme escolar:  

 

"A Escola 3 é conhecida, na zona, como 'a Coréia', não no sentido pejorativo de 

lugar para onde ninguém quer ir, mas porque, segundo alguns informantes, o 

uniforme verde, fornecido aos meninos quando aquela foi aberta, parecia-se com a 

farda dos soldados que lutavam na Coréia".  

(nº 56, Out./Dez.1954, p.138) 

 

 

No artigo de Antônio Marques, intitulado “Núcleos escolares no Peru”, 

publicado na RBEP em 1950, a questão do vestuário aparece associada à idéia de 

civilização. O texto trata de um auxílio mútuo entre as nações americanas, ou seja, o 

Estados Unidos criou, no Departamento de Estado, o Instituto de Assuntos 

Interamericanos, que estabeleceu acordos com os governos latino-americanos 

envolvendo programas de Saúde, Agricultura e Educação. Para que estes programas 

fossem concretizados, existiam os Serviços Cooperativos, que, colaborando com os 

respectivos Ministérios, prestavam auxílio econômico e técnico. O Peru recebeu a 

colaboração do Serviço Cooperativo Interamericano de Produção de Alimentos 

(SCIPA) e do Serviço Cooperativo Interamericano de Saúde Pública (SCISP) para, 

respectivamente, o Ministério da Agricultura e o Ministério encarregado de cuidar da 

Saúde Pública; e o Serviço Cooperativo Peruano-Norte-Americano de Educação 

(SCPNE) participa de programas relacionados ao Ministério da Educação Pública.  No 

âmbito educacional o auxílio cooperativo consistiu em: projetos de preparação de 

professores, publicação da revista pedagógica intitulada “O Novo Educador”, na 

aquisição e distribuição de materiais para as escolas do país, preparação de textos e 
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materiais de ensino, organização e construção de oficinas e prédios escolares e 

educação rural. O texto deteve-se na questão da educação rural, já que, de acordo 

com o censo de 1940, 64% da população do país vivia nesta região. 

Para resolver os problemas da educação das pessoas que habitavam a 

região rural peruana foram criados núcleos escolares nas margens da região 

montanhosa do centro e do sul do país. Além da falta de educação para esta 

população ainda havia o problema da precariedade da habitação, da escassez dos 

alimentos, da falta de auxílio médico e higiene sanitária e, ainda, do desconhecimento 

da língua oficial. Vários povoados da área rural ignoram o idioma oficial, o Espanhol, e 

muitos não falam nem mesmo o castelhano, usando unicamente línguas aborígenes 

para se comunicarem. Outro problema relacionado a esta população é que a mesma 

encontrava-se à margem do que o texto tenta fazer crer que seja a "civilização", o 

futuro: a urbanização. A forma como estas pessoas se vestiam era considerada um 

fator ausência de civilidade: 

 

"Como em outras partes, geralmente as vestes do habitante rural são pobres. É 

quase sempre o vestuário confeccionado por êles mesmos, com meios 

rudimentares e utilizando matérias primas do lugar. Todavia, durante as festas 

adornam-se luxuosamente, transparecendo em todos a afeição das cores vivas, 

suas combinações várias, cujos efeitos revelam o sentido artístico inerente da 

raça". 

 (nº 38, Jan./Abr. 1950, p.31)  

 

Desta forma, periodicamente as educadoras dos núcleos escolares 

distribuíam peças de roupas aos habitantes da região, incentivando o maior zelo pelo 

asseio corporal. Ainda era ensinado às mães a confecção de camisas e de roupas 

infantis à máquina, para que elas pudessem vestir melhor seus filhos e assim 

demonstrar alguns traços de “civilidade”.  

Quando Maurício de Medeiros escreveu sobre o Eton-College, localizado na 

Inglaterra, ele associou o modelo dos uniformes escolares da instituição ao status e à 

distinção social. O artigo intitulado “Tradição inglesa e educação”, publicado na RBEP 

em 1949, referiu-se a um tradicional colégio inglês e discorreu sobre o rumo de este 
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poderia ter com a mudança do diretor. O diretor que está lá há 15 anos deveria 

aposentar-se, dando lugar ao prof. Robert Birley que era considerado um grande 

revolucionário. Ao contrário dos antigos diretores do Eton-College, que pregavam que 

era a cultura clássica que formava a base dos conhecimentos, o futuro diretor 

acreditava que era a ciência o alicerce da educação moderna. Em 1949, o Eton-

College consistia em um colégio de ensino secundário, que possuía mais de 500 anos 

de existência e atendia aos filhos das famílias mais abastadas da Inglaterra. O traje dos 

estudantes permitia que eles fossem identificados enquanto alunos de tal instituição 

onde quer que estivessem: 

 

"Quem vai a Londres e sai de automóvel pelas magníficas estradas inglesas, 

visitando seus arredores, sabe que está se aproximando de Windsor, onde se 

encontra o tradicional Castelo dos Reis, por um fato que para nós é estranho mas 

não para os ingleses. É que vai encontrando pelo caminho grupos de rapazolas 

entre 10 e 18 anos, vestidos de fraque, calça listada e cartola, sobreçando livros e 

em conversa animada" 

 (nº 35, Jan./Abr. 1949, p. 184).  

 

Contudo, para o autor, a formalidade de tal vestuário não condicionava 

necessariamente a atitudes diferentes das peculiares à idade:  

 

"Foi o que pude verificar, quando, cada vez mais próximo de Windsor, vi 

encarapitados a cavalo, em um campo de futebol, vários destes garotos, com a 

cartola ao alto da cabeça, o fraque pendente, os livros amarrados a tiracolo para 

que os braços livres pudessem agitar-se numa entusiástica 'torcida' pelo time de 

sua predileção, a jogar do lado de lá do muro." (op. cit., p. 184)  

 

O antigo diretor da instituição, nos seus últimos anos de atuação, permitiu a 

substituição da cartola nos uniformes dos alunos. Segundo o autor, tal atitude não 

correspondeu, porém, a nenhuma tendência revolucionária, mas simplesmente à 

dificuldade de encontrar cartolas numa época de restrições econômicas, após a 

Segunda Guerra Mundial.  
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O artigo de Riva Bauzer (1954), publicado na RBEP, discorre sobre 

psicologia infantil e acaba por mencionar os uniformes escolares. Ao escrever sobre a 

conceituação de personalidade, a autora afirmou que até o século XIX a psicologia 

desconsiderava a questão das diferenças individuais, e era possível perceber o 

problema nos aspectos do cotidiano escolar, principalmente através da palavra que 

designa a roupa dos alunos: uniforme. Ela acreditava que estas diferenças tinham 

origem nos traços herdados e nos traços adquiridos pelo ser humano durante a vida e 

principalmente, pela aprendizagem que recebia. Bauzer definiu a personalidade como 

uma estruturação unitária de todos os atributos que compõe uma pessoa, sendo fruto 

da combinação de habilidades, atividades, características e experiências. A formação 

da personalidade ocorreria de acordo com o ambiente em que a pessoa estivesse 

inserida, isto aliado às características herdadas por cada uma. A personalidade seria 

modelada, consciente ou inconscientemente a cada escolha que era feita: a escola, a 

carreira, a profissão, os amigos, etc. O fato das roupas dos alunos receberem o nome 

“uniforme” seria uma forma de não conceber as diferenças individuais e tentar impor 

um padrão de comportamento a todos os estudantes, independente de sua origem 

social, cultural e econômica. 

Gertrudes Driscoll (1945) também associou o vestuário à personalidade, 

afirmando, por exemplo, que as “fraquezas” que servem de alvo à “zombaria” dos 

demais são sempre características que distinguem a criança do resto do grupo. Ao 

escrever sobre a conduta da criança na escola, a autora afirmou que tal instituição 

seria a mais adequada para perceber o comportamento humano e o professor 

encontrar-se-ia permanentemente em contato com diversas personalidades. Por este 

motivo, ele deveria observar, classificar e descobrir a causa de cada comportamento 

apresentado pelos alunos. Mediante uma lista bastante extensa, Driscoll prescreveu 

formas de promover, por exemplo, o desenvolvimento intelectual, o aproveitamento 

escolar e a expressão de idéias. Ao abordar a questão do desenvolvimento emotivo 

dos alunos, a autora sugeriu formas de solucionar problemas com as crianças 

agressivas, as tímidas ou as “esquivas”. Estas últimas costumavam afastar-se das 

atividades da classe, podendo, freqüentemente, servir de alvo às brincadeiras dos 

colegas. Para ela, as crianças, em geral, carecem de confiança em si mesmas. No 

entanto, se o professor as observasse mais de perto poderia descobrir quais eram os 
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aspectos da personalidade dos alunos que motivavam a insegurança. A propósito 

dessa questão, a autora afirmou: “pode ser que seja o tamanho, o vestuário, a 

capacidade mental, a família, os hábitos pessoais, ou qualquer outra projeção da 

personalidade. As fraquezas que servem de alvo à zombaria dos demais são 

sempre características que distinguem a criança do resto do grupo". (nº 16, 

out./1945, p. 40 – grifo nosso).  A distinção do resto do grupo à que a autora se referiu 

encontrava nos uniformes escolares uma forma de ser amenizada.  

Nessa parte do trabalho foi realizada uma apresentação do material 

selecionado durante a pesquisa acerca dos modelos dos uniformes escolares durante o 

período estudado, assim como os artigos publicados nos periódicos que dedicaram-se 

em algum momento a abordar a questão do vestuário e a articulá-lo a questões como 

civilidade ou distinção social.  
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IV - “Criança Calçada, Criança Sadia!”: 

Os uniformes escolares e a questão do acesso à escola 
 

 

 

“Não havia acomodação possível na cama, eu me virava de um lado 

para o outro. Quem seriam os meus colegas naquela escola distante? 

Como seriam os meus professores? Quando veio, por fim, o sono 

chegou carregado de pesadelos. Num deles, fui impedido de entrar na 

escola pelo inspetor da disciplina. Quis argumentar que estava 

uniformizado e que ainda não havia batido o sinal, mas ele apontou 

para os meus pés. Eu estava calçando uns ridículos sapatos 

vermelhos. Acordei sobressaltado e fui à cozinha beber água.(...) 

Examinei as peças do uniforme.(...) Quando saí à rua, senti que gotas 

incômodas desciam do meu cabelo molhado e se enfiavam pelo 

colarinho da camisa branca. Mais uma vez conferi os pés: felizmente, 

estava calçando os sapatos regulamentares, lustrosos, e não os do 

pesadelo.” 

                      (CAZARRÉ, L.,2002, p. 57)  

 

Nesse capítulo procura-se apresentar o material sistematizado durante a 

pesquisa em função da questão do acesso da clientela escolar à escola pública e em 

que medida os uniformes escolares constituíram um empecilho para os estudantes 

mais pobres. Ainda há a apresentação acerca da campanha intitulada “Criança 

Calçada, Criança Sadia!” lançada pela São Paulo Alpargatas S. A. na Revista do 

Professor, com o objetivo de difundir o uso de calçados entre os escolares. 

Ao tornar obrigatório o uso dos uniformes escolares nas instituições de 

ensino paulistas, o estado pretendia obrigar as famílias a levar as crianças para a 

escola trajadas de forma “decente”, e, ainda economizar, sendo que um único tipo de 

roupa visava conter os gastos com uma variedade de peças. A escola, através da 

organização estética de seus alunos, caminhava por firmar-se enquanto instituição 

disciplinar, assim como um exército legitima a sua autoridade. Os uniformes também 

eram uma forma de identificar as crianças que estavam freqüentando a escola e 
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exercer domínio sobre elas, sendo que, onde quer que se encontrassem, vestindo o 

traje escolar, as crianças estavam obrigadas a obedecer as regras e as autoridades 

escolares.  

Alcides Siqueira, em artigo publicado na RBEP em 1950, intitulado “A origem 

do Colégio Pedro II” apresentou um apanhado histórico sobre o Colégio Pedro II desde 

o século XVIII. Nesta época, os filhos de aristocratas e senhores de engenho eram 

educados em colégios religiosos: os meninos estudavam no Colégio dos Padres e as 

meninas no Convento da Ajuda. O ensino era ministrado apenas a uma pequena 

camada da sociedade, a elite. Descontente com esta situação, em 1739, o Frei Antônio 

de Guadalupe resolveu educar crianças pobres. Para isso, fundou o Colégio dos 

Órfãos de São Pedro, que funcionava junto ao Convento do Carmo e era destinado a 

abrigar e instruir órfãos de pais ou mães, tanto portugueses como brasileiros ou de 

outra nação, “vestindo-lhes o corpo, exaltando-lhes a alma e preparando-lhes o espírito 

para a vida futura". (nº 39, Mai./ Ago. 1950, p. 185) O Colégio dos Órfãos, ao final de 

1739 educava pouco mais de 150 crianças. Porém, os fidalgos, a elite, discordavam da 

atitude do frei, de educar os pobres, e logo ele foi transferido para Lisboa, morrendo 

em seguida, a 31 de agosto de 1740, na Capital do Reino. O colégio funcionou até 

1818, sendo restabelecido em 1821. Em 1837 o Ministro Bernardo de Vasconcelos 

suprimiu as atividades do Colégio de Frei Guadalupe e aproveitou para criar no antigo 

estabelecimento de ensino o Colégio Pedro II. Tempos depois, no período republicano, 

ele passou a chamar-se Ginásio Nacional. Siqueira descreveu os uniformes das filhas 

dos aristocratas que freqüentavam o Convento da Ajuda: "as alunas, todas de saiote 

de algodão mescla e aventais azuis, com alpercatas pretas de fivela de metal e meias 

pretas, trazendo as faces cobertas pelas mantilhas brancas de sua pureza assistiam às 

missas que Frei Guadalupe rezava aos domingos na Capela abacial do Convento (...) " 

(op. cit., p. 184). Enquanto as filhas dos aristocratas vestiam tal traje, os plebeus: 

"viviam vestidos com calças de baeta e camisetas de lã grosseira, ou que podiam 

possuir um velho gibão que lhes dava ares de bem-estar, se contentavam com as 

migalhas que sobravam das mesas ricas e abastadas" (op. cit., p.185). O autor 

evidenciou a preocupação com o fato das famílias precisarem comprar os uniformes 

para que as crianças freqüentem as escolas nos anos de 1950, e valorizou o Colégio 
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dos Órfãos porque, naquela época, a população mais pobre que freqüentava a 

instituição não precisava comprar uniformes e nem livros: 

 

“A sua ginástica era feita a pés descalços, com os pequeninos troncos nus expostos 

ao calor do sol dos trópicos. Hoje, se praticam todas as espécies de ginástica em 

nossos colégios, ampliando-se a educação física aos alunos com o conhecimento 

dos jogos desportivos que não existiam naquela época, mas, em compensação, 

todo o material esportivo, como uniforme, "keed´s" especiais, blusões de lã ou 

jaquetas de seda, calções ajustados ou largas calças brancas de uniforme, custam 

verdadeiras fortunas aos pais que tem filhos ... Como eram bons os tempos de D. 

João VI ... "  

(nº 39, Mai./Ago. 1950, p. 186 - 187) 

 

 

Se os professores deviam esforçar-se para ser um bom exemplo estético 

para os alunos, como atestavam os manuais pedagógicos, os pais precisavam se 

preocupar em custear os uniformes escolares, considerando que esta era uma 

condição para a criança freqüentar a escola, principalmente nas cidades, de acordo 

com a legislação consultada. Quanto mais pobre e mais simples era a região e a 

escola, menos alunos tinham condições financeiras de adquirir tal vestuário. Durante a 

pesquisa foi possível perceber que quanto mais urbano era o lugar e mais imponente 

era o edifício escolar, maior era o rigor quanto ao uso dos uniformes. A roupa dos 

escolares ajudava a formar uma boa imagem das escolas pela sociedade. O artigo de 

João Luderitz, intitulado “Passado e presente do ensino industrial”, publicado na RBEP 

em 1945, reforçou essa idéia ao afirmar que o governo destinou uma verba para 

custear as roupas de trabalho e os uniformes dos alunos pobres para os dias festivos, 

ocasião em que as escolas e o corpo discente tinham maior visibilidade. O autor 

apresentou um breve histórico do ensino industrial no Brasil. Desde a época do Império 

até o período em que o artigo foi escrito, o ano de 1945. Datam do início do século XIX 

as primeiras iniciativas em relação ao ensino profissional brasileiro, que era oferecido 

em orfanatos e consistia em ofícios como: alfaiataria, marcenaria e ferraria.  Como 

ainda não havia indústrias no país, este tipo de ensino era desvalorizado, sendo que, 
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quem principalmente dedicava-se aos trabalhos manuais eram os escravos. Assim, 

estes ofícios eram considerados inferiores pela sociedade. A partir de 1850 aumentou 

o interesse por esse tipo de ensino e surgiram os Liceus de Artes e Ofícios, sem 

vínculos com orfanatos. Além dos três primeiros ofícios, passaram a ensinar sapataria, 

encadernação, desenho e pintura, e alfabetizar os operários no período noturno.  

Com a falta de pessoas qualificadas para trabalhar nos Arsenais da Guerra e 

da Marinha, o Governo Imperial, em 1850, fundou a Companhia de Aprendizes 

Artíficies, com o objetivo de formar exclusivamente mão de obra, porque nem sequer 

eram alfabetizados os menores que freqüentavam estas instituições. Em 1899, a 

companhia foi extinta pelo fato de terem desaparecido as indústrias de construção 

naval e material bélico. Em 1909, através do decreto nº 7.566, o presidente Nilo 

Peçanha instituiu o ensino industrial no Brasil, criando, nas capitais dos estados, 

Escolas de Aprendizes Artíficies, subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e alguns outros estados 

criaram escolas e institutos técnico-profissionais, desenvolvendo e ampliando o ensino 

profissional, enquanto que as escolas federais permaneciam com uma aprendizagem 

rudimentar dos ofícios. 

 Em 1920, o Ministro da Agricultura, Ildefonso Simões Lopes realizou uma 

reforma naquelas escolas federais, modificando oficinas, salas de aula, contratando 

professores, adquirindo material didático e técnico e ainda:  

 

"Criou-se a merenda escolar e destinou-se uma verba para custear as roupas de 

trabalho e os uniformes dos alunos pobres para os dias festivos".  

(nº11, Mai./1945, p. 226)  

 

Estas medidas, segundo o autor, além de aumentar a eficiência das escolas, 

aumentaram para mais de 6.000 o número de matrículas. A revolução de 1930, que 

trouxe a legislação social de assistência e prevenção do trabalhador, veio contribuir 

com a melhora deste sistema de ensino, estabelecendo normas nacionais para a 

formação dos operários. Em 1942, no governo Vargas, o ministro Gustavo Capanema 

elaborou a lei orgânica do ensino industrial. O autor exaltou a qualidade e a finalidade 

das escolas técnicas, que seria de preparar operários e técnicos para trabalhar na 
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indústria pesada e explorar as matérias primas nacionais. Se os alunos pobres não 

poderiam usar uniformes diariamente, o estado, então, os forneceria ao menos para 

uso nos dias festivos, ocasião em que a escola e o corpo discente recebia uma maior 

atenção, tornando-se mais visíveis socialmente.  

Em 1958, o artigo escrito por Altenfelder Silva intitulado “A educação em 

duas comunidades do São Francisco”, publicado na RBEP, revelou que os pais dos 

alunos: “queixam-se de que não podem educar os filhos ou não podem lhes dar roupas 

exigidas como condição para poderem freqüentar um grupo escolar gratuito, ou porque 

não podem pagar um escola particular, cuja mensalidade varia de 5 a 10 cruzeiros por 

mês”. (nº 71, Jul./Set., 1958, p. 134) Silva apresentou o estudo que realizou em duas 

comunidades do Vale do Rio São Francisco,  Xique-Xique e Marrecas, com a finalidade 

de descobrir como ocorria o processo de transmissão cultural nessa região do Brasil. 

As duas comunidades citadas localizam-se no interior da Bahia e estão situadas à 

margem do Rio São Francisco. Segundo Silva, embora seus estudos tratassem apenas 

daquelas duas comunidades, suas considerações sobre o processo educacional 

poderiam ser aplicadas à maioria das comunidades do Vale do São Francisco. Este 

estudo foi realizado de janeiro a setembro de 1952. Tanto em Xique-Xique, quanto em 

Marrecas, o sistema escolar, apesar de estar ligado à estrutura social que abrangia 

todo o estado baiano, afasta-se do padrão oficial, não correspondendo às 

necessidades locais. Em ambas as comunidades, os padrões de comportamento e 

conhecimentos relativos à estrutura social eram transmitidos pela educação informal. A 

educação formal difundia idéias relativas a estruturas sociais mais amplas, tais como a 

nação e o estado, das quais as comunidades dependem. Havia dois tipos de escolas 

públicas na comunidade: os grupos escolares, que admitiam alunos de 7 a 14 anos e a 

escola supletiva, que admite maiores de 14 anos. Além destas, havia a escola 

particular. Nos grupos escolares ensinava-se: leitura, escrita, números, noções de 

história e geografia e ciências. Nas escolas supletivas e nas particulares, aprendia-se a 

ler, escrever e contar, porém, não eram fornecidos certificados. Os grupos escolares 

eram poucos e atendiam a uma parte muito pequena da população. As outras escolas 

não possuíam instalações para atender sequer metade dos alunos que as procuravam: 

"nos bancos existentes feitos para acomodar dois alunos, sentavam-se até quatro 

escolares, tornando impossível qualquer trabalho escrito. Em muitas escolas os alunos 
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traziam de suas casas os seus próprios bancos, porque a instituição não dispunha de 

imobiliário" (op. cit., p.133).  

Nas escolas destes municípios muitos professores utilizavam-se de castigos 

corporais (palmatória, bolinha de cera presa a uma corda para dar golpes nas cabeças 

dos alunos, ajoelhar no milho) para disciplinar a classe. Muitos pais, ao entregar seus 

filhos à direção do professor, ainda pediam para que eles fossem castigados. Devido a 

tal sistema de ensino, sempre que podiam os alunos faltam às aulas. A população 

destas comunidades dividiam-se em dois grupos em relação às escolas: os que 

queriam que os filhos estudassem, mas não possuíam condições financeiras para isso 

e os que achavam o sistema educacional insuficiente, porque consideravam as 

matérias ensinadas em sala de aula muito distantes da vida real. Neste artigo, nota-se 

que as roupas apropriadas para o estudo tornavam-se um empecilho para o acesso à 

escola: "devido às exigências mínimas que são feitas em alguns grupos escolares com 

relação ao uso de sapatos e uniformes, exigências a que a excessiva pobreza da 

população não é capaz de fazer frente, as escolas particulares tornam-se mais 

acessíveis às camadas inferiores da população" (op. cit., p.130). Em relação ao 

sentimento das famílias acerca das dificuldades de colocar e manter os filhos na 

escola, o autor afirmou: "os pais queixam-se de que não podem educar os filhos ou 

não lhes podem dar roupas exigidas como condição para poderem freqüentar um 

grupo escolar gratuito, ou porque não podem pagar uma escola particular, cuja 

mensalidade varia de 5 a 10 cruzeiros por mês.(...)" (op. cit., p.134). Devido às 

exigências que eram feitas nos grupos escolares com relação ao uso de sapatos e de 

uniformes, as escolas particulares, às vezes, tornavam-se mais acessíveis às camadas 

economicamente inferiores da população.  

Em 1930 se configurou mais fortemente um processo de expansão das 

oportunidades de educação primária e a escola, nesse nível de ensino, começou a se 

estender a significativas parcelas da população na cidade de São Paulo, iniciando o 

processo a expansão da escola de massas, que teria seu ápice três décadas mais 

tarde. A instrução secundária pública, naquela época, ainda tentava introduzir um 

padrão de ensino dotado de uma organização própria e que pudesse servir de modelo 

para a constituição de estabelecimentos educacionais particulares. Estas instituições, 

por sua vez, tiveram sua origem na estrutura e nos valores predominantes durante o 
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Império. A divisão da escola secundária em aulas avulsas destinadas à preparação dos 

exames parcelados não permitiu, da Parte do Poder Imperial, uma orientação 

uniformizada durante o século XIX. A criação dos liceus provinciais não tiveram 

sucesso, já que não obtinham os mesmos privilégios que o Colégio Pedro II, localizado 

no Rio de Janeiro. Prevaleceu, nas províncias, que depois se transformariam em 

estados, a supremacia do ensino particular, leigo ou religioso. Em 1883, na Província 

de São Paulo, só existia uma escola pública, onde estavam matriculados trinta alunos. 

O primeiro ginásio oficial do município de São Paulo foi criado em 1892. Era o ginásio 

do Estado, criado a fim de “encerrar o funesto período escolar em que um menino de 

dez anos transpunha de um salto (dois ou três anos) a distância do analfabeto ao 

ensino superior, e abrir a era de estudos sérios, sem as ilusões universitárias, com 

exclusivo fito num sólido preparo para a vida”. (SPOSITO, 1984, p. 42) Durante a 

Primeira República, período que vigorou entre 1889 e 1930, o ensino secundário visava 

atender às exigências de uma educação destinada a selecionar e preparar a elite do 

país. No estado de São Paulo, o decreto 13.542, de 9 de setembro de 1943, 

transformou os Ginásios do Estado em Colégios. A partir de 1945, o Poder Público 

tendeu a responder às demandas de escolaridade após o curso elementar, criando 

uma rede de estabelecimentos secundários onde passaram a funcionar os cursos 

ginasiais. Foi também neste período que teve início o processo de expansão das 

possibilidades de acesso à escola secundária pública. Em 1947, a iniciativa oficial 

compreendia 6,2% do total de matrículas escolares, em 1960, esta porcentagem já 

atingia 40,9% do total e, em 1970, a iniciativa oficial superou a particular com 75,4% 

das matrículas.  

Segundo Celso de Rui Beisiegel (1974), a propósito da democratização do 

acesso à escola pública, nos anos de 1970:  

 

“a expansão das oportunidades já alcança também aqueles contingentes 

populacionais não absorvidos pela escola no passado, quando a oferta de 

vagas nos diversos níveis de ensino ainda não se estendia a todos os 

setores da coletividade. Somados aos cursos comuns do ensino de nível 

primário e médio, o denominado curso supletivo de nível primário e os cursos 
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de preparação para os exames de madureza, de 1º e 2º ciclos, criaram 

condições institucionais de atendimento escolar de toda a população do 

Estado”.  

(op. cit., p. 2)  

 

O governo estadual, a União, a iniciativa particular e os municípios 

promoveram, neste período, em São Paulo, o desenvolvimento de um sistema de 

ensino institucionalmente habilitado a fornecer serviços de educação às mais variadas 

modalidades de procura. A educação passou a significar uma exigência para um bom 

desempenho do trabalhador. O antigo sistema de ensino, organizado para atender a 

minorias privilegiadas, passou a ser substituído por outro, mais acessível à maior parte 

da população. Tal mudança comportou a expansão do número de vagas nas escolas e 

a formação de um modelo único de escola, que tinha por objetivo o fim da seguinte 

dualidade: ensino profissionalizante para a uma grande parcela da população e escola 

secundária, que se destinava a preparar uma elite privilegiada para o ensino superior.  

 Anísio Teixeira, ao escrever o artigo “Valores proclamados e valores reais 

nas instituições escolares brasileiras”, publicado na RBEP, em 1962, enfatizava 

discurso que condenava as exigências materiais que eram feitas pela escola como 

fator de impedimento ao acesso à mesma pela população mais pobre do país. A 

propósito dessa questão, o autor afirmou: 

 

“Não era só a roupa, e sapato, que afastavam o povo da escola, mas o próprio tipo 

de educação que ministrávamos e de que ‘não podia’ aproveitar-se, em virtude da 

penúria do seu ambiente cultural doméstico. O ‘padrão europeu’, cuidadosamente 

mantido, servia assim para limitar a participação popular à própria escola popular. A 

escola primária e a escola normal prosperavam, mas como escolas de classe 

média, a escola acadêmica e o ensino superior ficavam ainda mais restritos, 

destinando-se dominantemente a grupos de classe superior alta. Abaixo dessas 

classes, média e superior, dormitava, esquecido, o povo.” 

 (nº 86, Abr./Jun., 1962, p. 68) 
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Neste artigo o autor referiu-se à maneira como ocorreu a colonização na 

América pelos europeus e o quanto esta influenciou a educação brasileira. 

Inicialmente, Anísio Teixeira escreveu acerca das intenções dos europeus, que 

chegaram ao território americano anunciando difundir e pregar o cristianismo, mas, na 

verdade, pretendiam explorar as terras desconhecidas atrás de ouro e fortuna. O autor 

também apresentou uma crítica ao fato de, no Brasil, o sistema escolar ter sido 

"importado" do modelo europeu e não criado aqui: "entre as instituições sociais 

sabemos que a escola, mais do que qualquer outra, oferece, ao ser transplantada, o 

perigo de se deformar ou mesmo de se perder os objetivos" (op. cit., p.63).  

A escola deveria ser construída de acordo com a cultura da sociedade em 

que está inserida, mesmo que esta sociedade tivesse sofrido um processo de projetar 

a cultura do seu país colonizador. No Brasil, foram desenvolvidos dois sistemas 

educacionais após a colonização: um destinado à classe dominante, acadêmico e, o 

outro, destinado ao povo, primário, escolas normais e profissionalizantes. O primeiro 

era particular e o segundo público, desta maneira, a questão da imobilidade social, 

assim como no continente europeu, continuou assegurada. Sendo que, só quem 

freqüentaria as faculdades seria quem pudesse pagar: a elite. As escolas que se 

designavam populares, na realidade, eram de classe média. Além de, nas escolas 

públicas, ser ministrado o mínimo possível de educação, com a “desculpa” de que isso 

devia-se ao fato de que a educação teria de ser oferecida a todos, e como eram 

muitos, restava pouca para cada um. O que, na realidade, mascarava a verdade que 

havia por trás desta pouca educação: o processo educativo era o único meio de fazer 

com que as pessoas pudessem ascender socialmente, e a elite não queria isso. Em um 

país ainda pouco desenvolvido como o Brasil, a educação deveria ser: "eficiente, 

adequada e bem distribuída, significando por estes atributos: que deve ser eficaz, isto 

é, 'ensine o que se proponha a ensinar e ensine bem; que ensine o que o indivíduo 

precisa aprender e, mais, que seja devidamente distribuída'” (nº 86, Abr./Jun., 1962, , 

p. 75). Para Teixeira, somente desta forma é que a educação poderia oferecer a todos 

reais oportunidades de trabalho e condições de vida dignas. 

O discurso que aclamava a prática do uso dos uniformes escolares enquanto 

motivo de economia e daí também a sua obrigatoriedade para os alunos, não parecia 

real. A obrigatoriedade do uso deste traje consistia num empecilho para o acesso das 
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crianças à escola, impedindo inclusive as crianças que não podiam comprar os 

uniformes de freqüentá-la. Assim, somente os alunos da classe média, que tinham 

condições de custear as roupas e os sapatos exigidos, estudavam. Floriano de Lemos, 

em seu artigo “A redenção”, publicado na Revista de Educação em 1934, ao comentar 

sua visita a uma escola carioca, associou os trajes escolares à democracia na escola:  

 

“O curso ginasial, para alunos externos, é inteiramente gratuito, e, embora 

equiparado ao do Colégio Pedro II, os bacharéis passam o tempo todo estudando 

ao lado dos operários, vestindo o mesmo uniforme, misturando uns e outros nas 

classes, oficinas e formaturas. Isso, sim, é democracia construtora, e o filho do rico 

deverá ter inveja do filho do pobre, quando o bacharel sente o instrumento precioso 

que suas mãos consubstanciam!”  

(v. VI, Jun./1934, p. 323)  

 

Por mais que houvesse as Caixas Escolares, instituições que auxiliavam a 

escola e eram destinadas a oferecer material escolar, roupas e sapatos àqueles que 

não tivessem condições de comprá-lo, seus recursos eram insuficientes para amparar 

todos os necessitados e havia uma seleção amparar alguns daqueles muitos que 

necessitavam de auxílio material. Estas instituições, assim como as Fundações 

Educacionais, possuíam algumas particularidades como é possível observar através da 

documentação localizada durante o presente estudo. A Portaria de nº 30 (27 de 

janeiro de 1960), de 1960, aprova as instruções para a Comissão de Assistência às 

Fundações Educacionais: 

 

       “Art. 1º - A Comissão de Assistência às Fundações Educacionais (Cafe), 

subordinada ao Ministro da Educação e Cultura e instituída pelo Decreto nº 47.051, 

de 19 de outubro de 1959, é órgão especialmente destinado a coordenar e a 

encaminhar as providências necessárias para que os poderes públicos cooperem 

com a iniciativa privada, na criação e manutenção de fundações dedicadas à 

solução do problema nacional educativo, em função dos princípios de liberdade e 

dos ideais de solidariedade humana. 

Capítulo II 

Das Fundações Educacionais 
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Art. 24 – Ao aluno necessitado poderá ainda, a Fundação, mediante convênio 

firmado por intermédio da Comissão de assistência às Fundações Educacionais, 

conceder vestuário ou uniforme, material didático, calçado e alimentação ou 

internação, no todo ou em parte, a título de ajuda de custo”.  

(op. cit., p. 210)  

  

Em 1965, o técnico de educação Manoel Marques da Carvalho escreveu o 

artigo “Situação atual e tendências do ensino técnico comercial no Brasil”, publicado na 

RBEP em que retratou a situação do ensino técnico no Brasil e demonstrou, citando 

trechos legislativos, a obrigatoriedade dos uniformes escolares para este ramo do 

ensino. O nascimento do ensino técnico foi resultado do desenvolvimento da produção 

em larga escala, da distribuição da rede comercial, da urbanização, da criação de 

mercados consumidores, o que gerou a necessidade da formação de pessoal 

especializado, no final do século XIX. Como aconteceu com outros ramos do ensino, o 

comercial se iniciou com disciplinas de contabilidade, economia, legislação e em 

cursos de faculdades, escolas profissionais de outra natureza – Direito, Engenharia, 

Escolas Normais etc., cuja origem era mais antiga. Nesta época já existia, 

sistematicamente, no Rio e em São Paulo, em estabelecimentos especializados, o 

ensino comercial na Academia de Comércio do Rio de Janeiro e na Escola Prática de 

Comércio (depois Álvares Penteado) em São Paulo. O governo reconhecia oficialmente 

o ensino nelas ministrado como padrão para a formação especializada de pessoal 

destinado às atividades comerciais (Lei 1.339, de 9 de janeiro de 1905). O grande 

desenvolvimento comercial e industrial da década de 1920 a 1930 desenvolveu 

rapidamente o ensino comercial que de 6 estabelecimentos em 1920 passou a 145 em 

1930. Acerca do ensino industrial nos anos 1960, Carvalho evidenciou que os 

estudantes pobres poderiam vir a receber os uniformes escolares, situação esta que 

seria estudada pela seção de orientação e assistência escolar. 

  

“À Seção de Orientação e Assistência compete: 

Promover a execução dos preceitos legais referentes à orientação educacional e 

fiscaliza-la; 
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Manter atualizado um plano de assistência médico-social a alunos, estudando 

problemas com tal assistência relacionados; 

Estimular a organização de caixas escolares, associações literárias e desportivas, 

jornais, revistas, e demais trabalhos complementares da educação dos alunos; 

Elaborar planos para a concessão de bolsas-de-estudo a alunos e controlar a 

aplicação das mesmas; e 

Estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos 

equiparados ou reconhecidos, bem como os de aquisição de uniforme e material 

escolar para os mesmos.”  

(nº 99, Jul./Set. 1965, p. 78)  

 

Em 1960, foram publicadas na RBEP as emendas da “1ª Convenção em 

defesa da escola pública ao projeto de diretrizes e bases”. Nelas, ficou explícita a 

preocupação com relação à gratuidade do ensino primário oficial e extensível aos 

níveis posteriores mediante:  

 

a) redução progressiva, até final extinção, das taxas e emolumentos das escolas 

oficiais; 

b) assistência aos alunos que dela necessitarem, sob forma de fornecimento 

gratuito, ou a preço reduzido, de material escolar, vestuário, alimentação e 

serviços médicos e dentários; 

c) concessão de bolsas para estimular os estudos especializados de interesse 

geral, ou assegurar a continuação dos estudos a pessoas de capacidade 

superior, em instituições públicas; 

d)   pela gratuidade do ensino oficial ulterior ao primário, para quantos, revelando-   

se aptos, provarem falta ou insuficiência de recursos.  

(nº79, Jul./Set. 1960, p. 88)    

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, garantiu que a 

educação é um direito de todos sob a observância de garantias como o fornecimento 

de alimentação, material escolar e vestuário para aqueles que provarem falta ou 

insuficiência de recursos. Não se incluiria nas bolsas de estudo o auxílio que o Poder 

Público viesse a conceder a alunos sob a forma de alimentação, material escolar, 
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vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será regulado em normas 

especiais. Neste mesmo ano o INEP publicou na RBEP o artigo “Ação do INEP e 

Centros de Pesquisa no Qüinqüênio 1956 – 1960” em que divulgava o trabalho dos 

Centros de Pesquisa. No cumprimento do programa acerca da realidade educacional 

brasileira, a atuação do INEP nesse período se deu, principalmente, segundo o artigo, 

pela organização dos Centros de Pesquisas Educacionais, pela assistência técnica e 

pela assídua participação no exame, estudo e debate dos problemas brasileiros de 

educação. Tal atuação estendeu-se a todos os setores da vida escolar, desde a 

assistência financeira e técnica concedida às Secretarias de Educação, instituições 

educativas e culturais, para construção de prédios, equipamento, instalação de classes 

complementares, oficinas de artes industriais, distribuição de livros e material didático 

até a reestruturação dos sistemas de ensino elementar e normal e a assistência 

pedagógica ao professor. É apresentada a súmula dessas realizações: 

 

Centro Regional de Pesquisas Educacionais da Bahia 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
“As crianças, ao todo 848, recebem assistência espiritual, médica, dentária, 

merenda e uniforme. Vêm revelando progressos animadores quanto à capacidade 

de trabalho e com relação a atitudes sociais. Cresce anualmente a proporção de 

educadores que procuram entrar em contato com a experiência do Centro”.  

(nº 81, Jan./Mar. 1961, p. 122)  

 

Ainda em 1961, Maria Elza Arruda publica o artigo “Educação primária” na 

RBEP em que evidenciou que crianças faltavam à escola pela ausência de vestuário. A 

autora escreveu que havia um crescente “entusiasmo” pela educação enquanto fator 

que impulsionaria o progresso e ainda, segundo a mesma, abrir uma escola significa 

fechar uma prisão. Os novos governos tinham sido sensíveis à questão de ampliar a 

distribuição do ensino e a lutar contra o analfabetismo. Arruda faz uma crítica à forma 

como o professor é visto pelo meio social devido à sua baixa remuneração. Para ela, a 

instituição escolar é beneficiada com pode contar com profissionais que trabalham na 

região onde nasceram, porque proporciona uma maior interação entre a escola e a 
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família. As dificuldades materiais enfrentadas pela população mais pobre para manter 

seus filhos na escola também é evidenciada pela autora:  

 

“Pais de família, por sua vez incultos, não logram despertar na prole este elã pelo 

estudo, esta idéia de uma ‘escola para a vida’, como preparação do homem para 

enfrentar a realidade maior que o espera. E em muitos casos, elemento negativo da 

mais alta repercussão, o pauperismo generalizado no Interior, crianças subnutridas, 

doentes, faltando à escola pela fome, pela falta de vestuário e, desta sorte, 

prejudicando e anulando o esforço dos mestres inclusive mercê dos iatos imensos 

cavados na continuidade do currículo escolar rotineiro e normalizado.”  

(nº 83, Jul./Set. 1961, p. 263)  

 

Durante a pesquisa que aqui se apresenta foi possível perceber que o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro foi retratado com freqüência na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Anísio Teixeira idealizou o Centro de Educação Primária da 

Bahia em 1950, quando era o então Secretário de Educação do Estado e foi o 

presidente do INEP, órgão editor da RBEP, entre 1952 e 1964. O referido centro 

educacional visava oferecer educação de qualidade para todos e as condições de 

acesso à escola. Para tanto, a escola funcionava num sistema de semi-internato e 

oferecia merenda, material didático e uniforme escolar. Em 1962, ele publicou o artigo 

“Uma experiência de educação primária integral no Brasil” aonde relata a experiência 

de educação primária na Bahia através do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 

Educação primária para poucos e educação primária para todos: a experiência 

brasileira. A experiência brasileira – e possivelmente latino-americana – de escola 

primária foi, até agora, uma experiência de escola primária para uma parcela e não 

para toda a população escolar. Mesmo que atendesse à aspiração de ser uma 

educação para todos, não atingiu senão uma parcela maior ou menor das crianças em 

idade escolar. Esse fato determina que a escola primária, a despeito das proclamações 

de ser escola para todos, adaptada, portanto, no seu conteúdo, métodos e processos, 

ao aluno – e não este à escola – seja uma escola para os poucos: 
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 “A escola para poucos caracteriza-se por ser uma escola cujo rendimento e 

qualidade depende sobretudo do aluno e não apenas do programa, do método e do 

professor. O aluno é que tem de ser capaz de aprender e adaptar-se ao programa, 

ao método ou ao professor. O método de se lhe apurar a eficiência é o das 

reprovações. Quanto mais reprovar tanto mais será considerado eficiente”.  

(nº 87, Jul./Set. 1962, p. 21)  

 

Para o autor, a escola é seletiva. No Brasil a escola primária conheceu duas 

fases. Primeiro organizou-se segundo modelo europeu. Seu curso compreendia 7 ou 8 

anos de estudo. O professor primário deveria ter o espírito prático e não 

desinteressado. A partir de 1930 buscou-se democratizá-la para alfabetizar todo o povo 

brasileiro. Para tanto, seu curso foi reduzido para 4 anos de estudo no meio urbano e 3 

na zona rural.  

Foi com o objetivo de oferecer um modelo de escola primária, foram 

projetados, na Bahia, os Centros de Educação Primária, de que o Centro Carneiro 

Ribeiro, em Salvador, constituiu a primeira demonstração. Nesses centros, o dia 

escolar era dividido em dois períodos, um de instrução em classe e outro de trabalho, 

educação física, atividades propriamente sociais e atividades artísticas. Contudo, 

devido ao alto custo do empreendimento, seria muito difícil generalizar tal experiência:  

 

 “A primeira objeção ao plano de escola primária aí esboçado é o do custo do 

empreendimento. As construções necessárias para 4.000 alunos compreendem 

mais de 20.000 metros quadrados de construção, e o pessoal necessário para faze-

lo funcionar sobe a cerca de 200 profissionais, à razão de 1 para cada 20 alunos. 

Além disto, como a escola fornece lanche gratuito, todo o material escolar e ainda 

uniformes, o custo por aluno sobe consideravelmente. Como poderia uma nação 

pobre arcar com tal ônus? Está claro que não pode pelos métodos convencionais. 

Mas se atentarmos que são exatamente as nações pobres que hoje não podem dar-

se ao luxo de não educar plenamente os seus filhos, temos de reconhecer que 

havemos de acabar educando-os, sejam lá quais forem os sacrifícios.”  

(nº 87, Jul./Set. 1962, p. 30)  
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Em relatório de sua viagem pela América do Sul, o professor Max Fourestier, 

criador da experiência educacional “Mi-temps Pédagogique en Vanves” – França, 

discorreu sobre o trabalho dos Centros de Pesquisas Educacionais e particularmente 

sobre as atividades da Escola-Parque de Salvador, na Bahia, no artigo “Pedagogia 

brasileira na vanguarda experimental”, publicado na RBEP em 1963. O autor afirmou 

que apesar do “fermentar” de tão grande atividade pedagógica, de vanguarda 

experimental, faltavam fundamentos práticos de escolaridade elementar: 40% das 

crianças não recebiam instrução suficiente, por falta de professores e escolas 

primárias; o ensino secundário estava entregue à iniciativa privada ou confessional, e 

reservado a uma pequena elite e a União só exercia seu papel no âmbito do ensino 

superior, e mesmo neste campo a concorrência favorecia o ensino particular e as 

fundações privadas. O autor descreveu o Centro Educacional Carneiro Ribeiro ou 

Escola-Parque. Tal iniciativa foi considerada revolucionária no campo do ensino 

elementar no Brasil por se propor a ministrar educação integral às crianças de 7 a 14 

anos. A escola era composta de vários pavilhões: ginásio olímpico, auditório, 

bibliotecas, cantina, centros de aprendizagem profissional e serviço médico-social. 

Instalada em uma área verde, por isso Escola-Parque, e de 3 Escolas-Classe, cada 

uma com 1000 alunos, situadas na periferia da Escola-Parque. Essas escolas 

recebiam as crianças de São Lázaro, um dos bairros mais pobres da Bahia. No turno 

de 4 horas da manhã, as crianças aprendiam a ler, escrever e contar, e no turno da 

tarde, também de 4 horas, elas participam de atividades esportivas, artísticas, manuais 

e profissionais. Segundo o autor: “essa é uma instituição estadual, apesar de seu 

caráter experimental; a escolaridade é gratuita e as crianças recebem igualmente uma 

refeição completa ao meio dia, além de uniforme escolar”(nº 90, Abr./Jun. 1963, p. 

173). Além de 40% das crianças da região não freqüentavam escolas, apenas 10% 

daqueles que terminavam a educação primária tinham acesso ao ensino médio e 90% 

das crianças começavam a trabalhar aos 14 anos. Diante desse quadro de carência 

escolar no Brasil seria possível compreender a importância da realização experimental 

da Escola-Parque, sua celebridade e sua repercussão no país: “a Escola-Parque é 

específica a uma país e a uma situação educacional insatisfatória”. (op. cit., p. 174) 
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Thales de Azevedo3, ao escrever sobre a família dos alunos de uma escola primária 

também refere-se ao Centro Educacional Carneiro Ribeiro, onde os alunos usam um 

uniforme verde, parecido com farda de soldados.  

A escola idealizada por Anísio Teixeira para oferecer um tipo de educação 

destinada à população brasileira, em sua maioria carente de recursos materiais, 

associava a educação à assistência social, e isso acabou por fazer com que a 

experiência fosse tão citada e tivesse um caráter tão exemplar. Nesta escola, além ser 

oferecido ensino em tempo integral e alimentação, as crianças ganhavam também os 

uniformes escolares. Tais fatores contribuíam para a permanência dos alunos mais 

pobres na escola.  

No ensino comercial, os casos de admissão de estudantes pobres eram 

estudados, assim como a distribuição gratuita de uniformes escolares, segundo o 

Regimento da Diretoria do Ensino Comercial  (Decreto nº 1.266 – de 25 de junho 

de 1962), de 1962:  

 

Art. 10 – À Seção de Orientação e Assistência compete: 

V – estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos 

estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como os de aquisição de 

uniforme e material escolar para os mesmos.  

(op. cit., p. 212) 

 

O Código de Educação do Estado de São Paulo (lei nº 10.125 – de 4 de 

junho de 1968) de 1968, instituiu, no artigo 8º, que “o Poder Público promoverá e 

estimulará a assistência escolar, com vistas ao fornecimento gratuito de alimentação, 

cuidados higiênicos, médicos e odontológicos, transporte, material escolar e vestuário, 

a educandos carentes de recursos”. (op. cit., p. 286) Apesar da legislação defender o 

direito de todos à educação gratuita, fato que caracteriza a década de 1960 como 

período de expansão da escola pública, a gratuidade do ensino simplesmente não 

parecia ser suficiente, era preciso oferecer as condições de acesso: roupas, material 

escolar, alimentação, transporte. Não bastava garantir a vaga, era preciso garantir os 

                                                
3 AZEVEDO, Thales de A família dos alunos de uma escola primária Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
nº 56, Out./Dez. 1954, p .116-143.  
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meios para se chegar à instituição escolar. José Carlos de Araújo Melchior apresentou 

esta questão ao escrever sobre o financiamento da educação no Estado de São Paulo, 

no artigo “Financiamento da Educação no Estado de São Paulo”, publicado na RBEP 

em 1968. Os legisladores assumiram a responsabilidade de financiar gratuitamente 

todos os graus de ensino no Estado de São Paulo, conforme o que expressa o 

parágrafo 2º: “o ensino oficial será gratuito em todos os graus”. Contudo, a simples 

gratuidade para os estudantes mais necessitados seria insuficiente, pois a educação 

de um aluno requeria mais dinheiro que a simples mensalidade de uma escola, 

dinheiro para alimentação, condução, roupas e livros. Por outro lado, gratuidade oficial 

era colocada em termos de quantidade, isto é, oferecer escolas a todos:  

 

“A possível redistribuição das rendas dos mais favorecidos para uma melhoria 

qualitativa do ensino e para os menos favorecidos, pelo menos temporariamente, foi 

anulada no Estado de São Paulo.” 

  (nº 110, Abr./Jun. 1968, p. 323) 

  

Alfredo Gomes discutiu as condições de acesso à educação no artigo “A 

Constituição e a Educação”, publicado na RBEP em 1946. Ele criticou a Constituição 

de 16 de julho de 1934 e a Carta de 1937 por não terem sido colocadas em execução, 

no tocante à educação e ao ensino, e nem criadas pelos educadores brasileiros que 

faziam parte de associações como a A. B. E. (Associação Brasileira de Educação), o 

Centro do Professorado Paulista, a Associação Paulista de Educação e a Liga do 

Professorado Católico, e também sindicatos e agremiações. O autor julga a 

Constituição por não atender às necessidades do povo critica a legislação nacional por 

objetivar atender aos ideais daqueles que estão no poder - os governantes e a elite. O 

artigo versa principalmente sobre o ano de 1932 e 1934, quando a A . B. E. realizou a 

5ª Conferência Nacional de Educação. No entanto, o autor faz menções ao Estatuto 

Constitucional de 1943, à Constituição de 1891 e a diversos documentos e leis que 

datam de 1910 a 1927.  Gomes defende que é através da Constituição que o povo 

regula as condições de sua existência, mas, para que isso ocorra, é preciso que esta 

se molde aos anseios e necessidades do povo e que a mesma seja observada e 

efetivada. À educação foi destinado um capítulo especial na Constituição de 1934, 
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restaria colocar seus princípios, e o principal deles é o que defende que todos tem 

direito à educação, em prática. Em relação às dificuldades materiais de acesso à 

escola, o autor apresentou a seguinte consideração: 

 

"Até a pouco e, entre nós, até hoje, a existência de indivíduos em idade escolar que, 

por falta de escola, ou de meios (roupa, transporte), não podem receber instrução, 

serve à diferenciação social do espírito, correspondente à diferença social da 

atividade física, a que se chamou escravidão. À simetrização humana operada pela 

abolição da escravatura deve suceder à simetrização pela escola de todos e ao 

alcance de todos. Tal o princípio jurídico; ao direito público subjetivo que daí nasce 

chama-se direito à educação".  

(nº 22, Mai./Jun. 1946, p. 27) 

  

Dulce Kanitz Viana, no artigo “Funções sociais do diretor de escola primária”, 

publicado na RBEP em 1953, indicou a preocupação com as condições de acesso das 

crianças mais pobres à educação pública. Ela enfatizou a necessidade da escola 

primária prestar assistência social aos alunos e à comunidade a qual pertence. Ela 

citou, como instituições muito importantes no auxílio às crianças mais pobres que 

freqüentam a escola, a Caixa Escolar, a Associação de Pais e Mestres e a Merenda 

Escolar ou Cantina Escolar. As associações destinavam-se a amparar as crianças que 

mais necessitam de recursos, dando-lhes auxílios materiais tais como: alimentação, 

material escolar e vestuário. O diretor deveria conhecer a comunidade onde a escola 

estivesse inserida para saber quais eram seus anseios e necessidades, e tentar suprí-

los. Por meio destas instituições, o diretor poderia comunicar à comunidade as 

instituições educativas do seu estabelecimento. A seguinte afirmação é bastante 

pertinente em relação à necessidade da escola prestar assistência aos mais 

necessitados, segundo a autora é sabe-se que:  

 

“uma criança maltrapilha, cujo corpinho se ache exposto a ação das intempéries, se 

torna bisonha, acanhada.Existe portanto íntima relação entre o estado físico do 

aluno e a sua maneira de reagir em face das atividades escolares.  

Serão portanto objetivo da Caixa Escolar : a) distribuir uniformes, isto é, roupas, 

calçados, e objetos indispensáveis ao uso pessoal dos escolares, aos alunos 
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comprovadamente pobres; b) fornecer uma assistência alimentar, sob a forma de 

sopa, copo de leite, pão, frutas, em suma de uma merenda qualquer dos alunos 

necessitados; c) adquirir e distribuir livros didáticos e material escolar entre os 

alunos pobres do estabelecimento; d) prestar assistência médica e dentária, sob a 

orientação de autoridades sanitárias distribuir os medicamentos, mas em uso, 

conjugando esforços de instituições que venham auxiliar a Caixa; e) auxiliar desde 

que o orçamento permita, as instituições extra curriculares para que estas se 

desenvolvam e dela participem todos os alunos".  

(nº 49, Jan./Mar. 1953, p. 120-121) 

  

A questão das condições de acesso à escola pelos alunos pobres também 

foi evidenciada nos manuais pedagógicos. Teobaldo Miranda Santos (1943), no livro A 

Escola Primária: organização e administração, ao escrever sobre o aspecto 

organizacional da escola, tratou da freqüência dos alunos carentes de recursos:  

 

“f) - Assistência aos alunos pobres. - O tratamento médico e dentário dos alunos 

pobres, bem como o auxílio aos mesmos com alimento, roupa, calçado e material 

escolar é outra medida de grande alcance para o incentivo da freqüência. Nas 

grandes cidades, como o Distrito Federal, em que quase metade das crianças que 

freqüentam as escolas públicas é indigente, essa assistência é condição básica 

para a solução do problema”.  

(op. cit., p. 54)  

 

Em 1962, no livro Curso de Psicologia e Pedagogia: Manual do Professor 

Primário, Santos reescreveu o mesmo trecho citado acima trocando apenas as 

palavras Distrito federal por Rio de Janeiro e acrescentou:  

 

“Capitulo VI – As instituições auxiliares do ensino  

6 – Cooperativa escolar 

Cap. III – Do objeto da sociedade e suas operações 

Artigo 11 – No cumprimento do seu programa de ação, a Cooperativa se     obriga a: 

a) fornecer aos associados livros, cadernos, material escolar, peças de uniforme e 

calçados, pelos menores preços possíveis e de boa qualidade .  
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Parágrafo 2º - Aos associados, alunos de fracos recursos financeiros, será permitido 

o pagamento em serviços prestados à Cooperativa, não devendo esses serviços 

prejudicar o estudo dos alunos. (p. 251) 

Caixa Escolar 

Art. 1º - Em cada circunscrição do ensino elementar da Prefeitura da Guanabara 

haverá uma Caixa Escolar Geral e em cada escola uma Caixa Escolar destinada a 

amparar os alunos pobres quanto à alimentação. (p. 278) 

Parágrafo 1º - Provida a finalidade principal, as Caixas Escolares poderão atender 

ao vestuário, calçado, assistência médica e dentária.  

Art. 18 – Da receita bruta trimestral da Caixa Escolar poder-se-á destinar até 30% 

para vestuário, calçado, assistência médica e dentária.  

(op. cit., p. 280) 

 

As Caixas Escolares visavam fornecer auxílio material àqueles que mais 

necessitassem, contudo o auxílio nem sempre era prestado gratuitamente visto que 

também poderia ser fornecido “material a preço reduzido”. Aqueles que não pudessem 

pagar em dinheiro pelo que recebessem pagariam com trabalho. Contudo, a 

associação vivia de doações dos próprios alunos, considerados “menos necessitados”, 

e só poderia destinar 30% da renda bruta para o financiamento de vestuário, calçado, 

assistência médica e dentária. De acordo com as particularidades das Caixas 

Escolares e das limitações de seus recursos, acredita-se que elas conseguiam atender 

a poucos alunos, reforçando a idéia difundida por muitos autores que tiveram seus 

artigos publicados nas revistas pedagógicas, no período de expansão das 

oportunidades de educação pública, que apenas o oferecimento de vagas nas escolas 

não significava democratizar a educação e que as instituições auxiliares da escola 

também não eram suficientes para solucionar o problema. 

O uso dos uniformes escolares não realizava suas intenções, não igualava 

os ricos e os pobres, como dizia Floriano Lemos. As escolas públicas exigiam o uso 

dos uniformes escolares e recebiam somente as crianças cujas famílias podiam pagá-

los, ou seja, ricas ou de “classe média”, que conseguiam adquirir o traje, ao passo que 

os pobres ficavam em escolas rurais ou fora da escola.  Em todo o traje escolar, a peça 

que custava mais caro era o sapato. Principalmente nos início dos anos trinta. O 

sapato era algo muito raro, a população rural nem estava habituada a usá-lo, poucos 
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lugares o fabricavam no Brasil. Com o passar dos anos, ele passou a ser fabricado no 

país e aí difundido entre a população em geral. Durante o exame da Revista do 

Professor foi possível encontrar propagandas da São Paulo Alpargatas S. A. que, a 

partir de um discurso baseado na economia e na saúde da população, visava 

universalizar o uso de calçados entre os escolares do estado de São Paulo. 

  Em 1958, foi lançada a campanha da fábrica São Paulo Alpargatas S. A., 

cujo slogan era a frase 

“Criança Calçada, 

Criança Sadia!”. O 

movimento tinha por 

objetivo difundir o uso 

de calçados, 

principalmente entre as 

populações rurais e 

suburbanas. Desde 

então, foram criados 

calçados feitos de lona 

e material sintético,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo que marca o início da campanha “Criança Calçada, Criança Sadia!” 

Fig. 9: Revista do Professor, nº41, Set./1958, p. 17 
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bem mais barato que o couro, tradicionalmente usado na confecção de calçados. Estes 

calçados com a marca Alpargatas, foram: Conga, Sete-Vidas e Conga Esporte. No 

exemplar da Revista do Professor de nº 41, de 1958, há um artigo assinado por Luiz 

Gonzaga Horta Lisboa, que traz o desenho de um garoto uniformizado e, 

aparentemente, usando o calçado “Sete-Vidas”, com uma expressão bastante feliz, ao 

lado do seguinte título: “Criança Calçada, Criança Sadia!”. Neste texto, foi selecionado 

o seguinte excerto:  

 

“Há alguns meses a atenção dos educadores foi despertada por uma campanha da 

São Paulo Alpargatas S. A., que tem como tema a frase ‘Criança Calçada, Criança 

Sadia!’. A conhecida firma, que visa com essa campanha difundir o uso de 

calçados, principalmente entre as populações rurais e suburbanas, tem prestado 

relevante serviço para a melhora do padrão de vida do nosso povo. Com esse 

intuito, foram distribuídos aos nossos estabelecimentos de ensino cerca de 20.000 

cartazes e 500.000 folhetos explicativos. Um filme sobre o mesmo tema foi exibido 

em 200 cidades do Interior.  A fim de termos contato com essa indústria de procura, 

além de dar razão aos seus produtos, cooperar com as autoridades no sentido de 

elevar o padrão de vida da população brasileira, estivemos em visita à fábrica da 

São Paulo Alpargatas S.A. situada a Rua Almeida Lima, 1.130, nesta capital. (...) 

Naquele templo de trabalho há, pairando sobre tudo, um espírito idealístico, que 

pretende não só produzir, mas, também, fazer algo de útil à nossa sociedade”.  

(RP , nº 41, Set./ 1958, ano XVI, p. 17)  
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O artigo relatou ainda o princípio mercantil que norteava a empresa: 

“fabricação de massa em produtos populares e de boa qualidade a preços acessíveis”. 

Fundada em São Paulo em 1907, a empresa fabricava lona para cobrir cargas de 

caminhão e colheitas agrícolas, eram os “Encerados Locomotiva”, e o tecido “Brim 

Coringa”, destinado à fabricação de uniformes profissionais. Quando lançou a 

campanha “Criança Calçada, Criança Sadia!” e começou a produzir o calçado “Sete-

vidas”, em 1958, a fábrica empregava 4.000 funcionários e consumia por volta de 

14.000.000 de quilos de algodão “em rama e outras fibras” por ano. Seus produtos 

eram distribuídos em todo o 

país por cerca de 40.000 

revendedores.    

“Sete-vidas” foi o 

primeiro calçado produzido 

pela Alpargatas. No ano de 

1959 foi localizada a 

primeira propaganda do 

produto na Revista do 

Professor, que, ao todo, foi 

veiculada cinco vezes no 

periódico entre os anos de 

1959 e 1960. O sapato não 

possuía cadarço, era 

fabricado em um sistema de 

moldagem e possuía sola 

de borracha, tinha o aspecto 

de uma sapatilha ou mesmo 

das chamadas “alpercatas”, 

aquelas citadas por Tarcizio 

Quirino, no artigo “Educação  

Propaganda do calçado “Sete-Vidas” 

Fig. 10: Revista do Professor, nº 46, Jul./1959, p. 2 
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e Profissionalização na Área Rural do Nordeste”, publicado na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos em 1970, como os calçados que aqueles que ascendiam 

socialmente recusavam-se a usar. “Sete-Vidas” era divulgado a solução para o 

“problema do calçado escolar”. Seu logotipo apresentava um gato entre as palavras 

“Sete” e “Vidas”. A propaganda trazia a ilustração de um pé calçado e um desenho de 

uma escola ao fundo, com duas crianças uniformizadas à frente. A ilustração 

acompanhava o seguinte texto: 

 

“Os tempos não andam fáceis e o professor compreende o problema da criança que 

não pode ir à escola. Experimente recomendar Sete-Vidas, um calçado confortável, 

apresentável, e, principalmente, muito econômico, porque é extremamente durável. 

Sete-Vidas é fabricado por um sistema especial, moldado numa só operação, o que 

lhe assegura extraordinária durabilidade. Sete-Vidas é vendido a um preço que o 

coloca ao alcance de todas as bolsas. Prático, econômico, confortável.”  

(RP, nº 46, Jul./ 1959, ano XVII, p. 2)  

 

No ano de 1960, no exemplar de nº 57, o seguinte texto acompanha o 

anúncio:  

 

“Permite uniformização a preço melhor! Em paradas, ou uso diário, Sete-Vidas 

uniformiza os pés da classe, sem que isso represente despesa maior! Ótimo para 

uso diário! Ideal para longas caminhadas, festas, excursões à praia, ao campo, ou 

visitas de estudo!”  

(RP, nº 57, Ago./Set. 1960, ano XVIII, contra-capa) 

 

Em 1959, a propaganda do tênis “Conga” começa a ser veiculada no 

periódico. Entre os anos de 1959 e 1960, o anúncio foi veiculado 3 vezes na revista. O 

“Conga” era um tênis feito de lona, com cadarço, sola inteiriça, sem cola e 

“vulcanizada” no próprio tecido. Ele era vendido nas cores branco, azul e “havana”, um 

tipo de bege escuro. A ilustração traz o desenho do tênis à frente e ao fundo três 

quadros: no primeiro há dois garotos jogando tênis, no segundo há uma menina e 

quatro meninos desfilando e no terceiro há um casal de estudantes, uniformizados e 

segurando livros. As três imagens evidenciam a versatilidade do calçado, que poderia 
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ser utilizado em várias ocasiões. O texto do anúncio evidenciava as vantagens do 

produto, que possuía “uma sola resistente e não descola”. Revelava ainda  

 

que os tênis vinham 

sendo, pouco a pouco, 

utilizados pelos alunos 

não só para praticar 

esportes e participar 

de desfiles, como 

também para ir à 

escola. Mas havia um 

problema: 

 

“A sola fraca, a armação 

insegura, tudo contribuía 

para que em poucos dias 

o sapato perdesse a 

forma – se desmachasse 

nos pés das crianças”. 

(RP, nº 48, Out./Nov. 

1959, p. 43)  

 A solução para 

o problema da má 

qualidade dos tênis 

seria o “Conga”, cujo 

slogan era “a sola que 

não descola”. 

 

Propaganda do tênis “Conga” 

Fig. 11, Revista do Professor, nº 48, Out./Nov. 1959, p. 43 

 

 “Tênis Conga, que acaba de ser lançado, é a solução. Sua sola inteiriça, sem cola, 

vulcanizada no próprio tecido, conserva a forma e tem enorme durabilidade. E custa 
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tão pouco...E o professor vai gostar de ver seus alunos bem uniformizados – motivo 

de orgulho para sua escola.” 

(op. cit., p. 43) 

  

Desta forma, seu produto poderia ser usado em qualquer ocasião, sem 

deformar. Finalmente, no ano de 1960, foi lançado o terceiro calçado da marca 

Alpargatas, era ele o “Conga Esporte”, cujo slogan publicitário era “o novo calçado feito 

para durar”. Seu anúncio foi veiculado 5 vezes na Revista do Professor entre os anos 

de 1960 e 1961. Produzido da mesma forma e apresentando o mesmo formato que o 

“Conga”, o “Conga Esporte” pretendia ser mais resistente porque era confeccionado 

com lona dupla e biqueira “reforçada”. A imagem desta propaganda apresenta um par 

do tênis, sendo que um calçado mostra a sua parte superior e a outra o seu solado. O 

par do tênis está entre a figura de um globo que possui olhos e boca, e sorri, e 

aparentemente uma caneta mergulhada em um tinteiro. O texto que acompanha a 

imagem evidencia as vantagens do produto: 

 

“Confortável, elegante e super-resistente, Conga Esporte é calçado toda a vida! 

Dura mesmo muito mais...e seu preço é bem menor do que qualquer outro!  

Nenhum outro calçado oferece tantas vantagens! 

Conga Esporte tem sola que não descola...é moldado numa só peça – para durar 

muito mais! 

Conga Esporte é realmente confortável. Não machuca nem cansa os pés! 

Conga Esporte é ultra-resistente! Feito inteiramente de lona dupla. Biqueira 

reforçada. 

Ótimo para uso diário: ótimo para fazer ginástica. 

Evita que os pais dos alunos tenham que comprar um sapato e um tênis, nestes 

dias de vida cara.” 

(RP, Out./1960), p. 44) 
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As propagandas encontradas na Revista do Professor realçavam as 

vantagens principais dos 

calçados da Alpargatas: 

durabilidade, conforto e 

praticidade, sendo que, 

com um único tipo de 

calçado, as crianças 

poderiam ir à escola, 

praticar exercícios físicos 

e participar de desfiles. O 

período de lançamento da 

referida campanha 

coincide com a expansão 

do ensino público paulista. 

A fábrica São Paulo 

Alpargatas S. A., 

reverenciada como um   

“templo de trabalho (...) 

que pretende não só 

produzir, mas, também, 

fazer algo de útil à nossa 

sociedade”. (RP , nº 41,  

Set./ 1958, ano XVI, p. 17)  

Propaganda do “Conga Esporte” 

Fig. 12: Revista do Professor, nº 58, Out./1960, p. 44 

 

produzia, além de calçados, tecidos, que também eram usados para a fabricação de 

uniformes, entre eles o “jeans” “USTop”, lançado nos anos de 1970.  

O empenho em difundir a campanha nas escolas paulistas, não significava 

apenas de fazer um “bem à sociedade” mas conquistar mercado e expandir negócios. 

A campanha de fato foi um sucesso e as famílias conseguiam pagar pelos calçados, o 

que se evidenciou pela popularidade que alcançaram, principalmente o tênis “Conga”. 
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Além de reunir as referidas qualidades materiais, segundo as propagandas ainda 

custava pouco dinheiro e “durava muito tempo”. A estratégia de marketing de que fez 

uso a São Paulo Alpargatas S. A.   também foi decisiva: utilizar uma revista destinada 

aos professores. Ao informá-los sobre as qualidades do produto e evidenciar a 

satisfação que seria para o professor ver todos os seus alunos uniformizados, e 

calçados, a campanha conseguia um forte defensor que trataria de reproduzi-la no 

interior da escola. O tênis “Conga” existe até os dias de hoje, passados quase 50 anos 

de seu lançamento, contudo, a empresa visa agora conquistar um outro segmento do 

mercado. Se antes o foco da campanha estava na população mais carente e seus 

anúncios vinham estampados em revistas destinadas aos professores, hoje o “Conga” 

é vendido a meninas de classe média e o periódico que estampa em suas páginas as 

propagandas do calçado é a revista mensal destinada a adolescentes Capricho. 

Anteriormente valendo-se de economia e praticidade, agora tal produto evidencia seus 

modelos modernos e difunde o produto como um “calçado jovem e modal para quem 

descobriu que ser fashion é ser básico”, como diz  no site da 

Alpargatas S. A.. Ingressando 

no mercado de calçados em 

1958, com a produção de 

calçados destinados a 

estudantes, com o lançamento 

nos anos de 1970 dos chinelos 

“Havaianas”, hoje exportados 

para diversas partes do mundo,  

atualmente a empresa é uma 

das maiores no ramo.      

Além da São Paulo 

Alpargatas S. A., a outra  

 

 

 

Propaganda do tênis “Conga” no site da Alpargatas 

Fig. 13: site site www.alpargatas.com.br, acessado em novembro de 2004 
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empresa que propaganda de calados no periódico foi a “Vulcabrás”, contudo seu 

anúncio foi veiculado uma única vez no ano de 1961 e não havia a associação entre o 

sapato e a figura do aluno uniformizado. A propaganda era ilustrada com o solado de 

um calçado, aparentemente masculino, e trazia os seguintes dizeres: 

 

 “Calçados Vulcabrás – custam 4 vezes menos porque duram 4 vezes mais!” 

  (nº 65, Out./Dez. 1961, p. 26)    

 
Propaganda da “Vulcabrás” 

Fig.: 14, Revista do Professor, nº 65, Out./Dez. 1961, p. 26 

  

A Revista do Professor consiste um periódico rico em propagandas e a 

campanha “Criança Calçada, Criança Sadia!” coincidiu com o momento em que a 

publicidade brasileira se modernizou. Foi nos anos de 50 que as agências introduziram 

no Brasil técnicas de marketing mais aperfeiçoadas e o negócio publicitário se 

expandiu, estimulado pelo desenvolvimento urbano e industrial, o que pode ser 

atestado pela quantidade de eventos importantes ocorridos no setor: o nascimento dos 

supermercados brasileiros em 1953; o surgimento da revista Propaganda e a 

realização do 1º Congresso Brasileiro de Propaganda em 1957, a fundação da 

Associação Brasileira de Anunciantes em 1959; a autonomia, em 1955, da Escola de 
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Propaganda em relação ao Museu de Arte de São Paulo, ao qual estava vinculada 

desde a sua fundação em 1951. Nos anos 50 a publicidade atingiu sua fase de 

maturidade com o aperfeiçoamento do parque gráfico nacional, a instalação da 

indústria automobilística e o crescimento industrial em geral, além do conhecimento 

trazido ao país pelas agências estrangeiras. De acordo com Anna Cristina Figueiredo 

(1996), que estudou a publicidade e a cultura de consumo no Brasil:  

 

 “É verdade que desde seu estabelecimento no Brasil, em princípios deste século, a 

publicidade não parou jamais de se expandir. Todavia, a rapidez com que isto 

ocorreu a partir do pós-guerra e seu ‘boom’ na década de 70, são indícios de que 

uma transformação mais profunda se operava naquele período, transcendendo as 

mudanças mais específicas do negócio publicitário e apontando para o alargamento 

do mercado consumidor no país.” 

   (op. cit., p. 8)  

 

A Revista do Professor também veiculava propaganda de alimentos, 

eletrodomésticos, artigos de higiene e lojas de moda feminina. Já em 1950, no nº 3 da 

revista, foi encontrada a propaganda da loja “Casa Kosmos”, que evidencia as 

vantagens do “Collarinho Turbenizado”, por ser maleável e não enrugar. Uma 

publicidade de 1952, no exemplar de nº 13, do “Açúcar União” evidencia as vantagens 

do seu produto para o bom desenvolvimento das crianças. Nesta propaganda há o 

desenho de um garoto uniformizado, ele usa: shorts acima dos joelhos, camisa de 

manga curta, gravata comprida, boina, cinto, meias e sapatos. No exemplar de nº 20, 

de 1954, há o anúncio de um estabelecimento comercial chamado “Casa do Esportista” 

que diz vender artigos para esportes, trajes para praia e para fim de semana e 

uniformes para colegiais. 

No exemplar de nº 24, de 1955, encontramos outra publicidade do “Açúcar 

União”, porém, agora não há o desenho, mas sim a fotografia de um garoto 

uniformizado, sentado em uma carteira, segurando um lápis e alguns livros. Ele usa 

uma camisa clara de gola e botões e uma gravata listrada, em tons mais escuros que a 

camisa. O periódico de nº 33, de 1957, tem sua capa ilustrada pela imagem, 
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desenhada, de um garoto uniformizado: ele aparece de bermuda escura e camisa de 

manga curta clara, sapatos escuros e meias claras. 

Enfim, se a escola particular enxerga no uniforme um meio de fazer 

propaganda, criando uma espécie de grife, aonde os alunos estampam em seus corpos 

o nome da instituição que freqüentam, a escola pública apresenta outra realidade. Ao 

analisarmos a questão pela perspectiva social: ambos utilizam-se de um objeto que 

impõe ordem ao espaço escolar e ao corpo dos alunos, traço da disciplina como afirma 

Michel Foucault (1994) em Vigiar e Punir, que é "uma arte do corpo humano, que visa 

não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua 

sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna o mais 

obediente quanto é mais útil e inversamente", (op. cit., p. 127). O desejo de impor 

ordem ao espaço escolar reflete a vontade de se ordenar a sociedade como um todo, 

rumo ao progresso. Na Primeira República, supõe-se que a causa de todas as crises 

do país vem da ignorância do povo e do analfabetismo. Com isso, a educação passa a 

ser apresentada como o grande pilar da organização social. Antes da República a 

escola não tinha uma função importante junto à economia, permanecendo como 

agente de educação para o ócio ou preparando para as carreiras liberais menos 

destinadas especialmente aos jovens vindos das famílias de maior poder aquisitivo. 

Por volta da década de quarenta, quando, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o 

mercado brasileiro tem a chance de se expandir, sendo que os países que antes 

importavam mercadorias para o Brasil já não o faziam, foi preciso que se formassem 

pessoas aptas ao trabalho e que fossem também qualificadas. Então, a escola 

brasileira passou a evoluir em função dos papéis que lhe reconhecia a economia 

mundial. A partir daí, é feita uma reforma no ensino, impulsionando o desenvolvimento 

de escolas profissionais, para isso, unem-se a elas instituições auxiliares como: 

museus, escotismo, pelotões de saúde, caixas escolares. 

De acordo com Marta Carvalho (1997), havia todo um discurso que atribuía o 

mau desenvolvimento do país ao povo, considerado mal organizado, sujo, e ignorante, 

por isso foi dada tanta ênfase aos cuidados com a higiene e o corpo. Logo, a educação 

sanitária tem um enorme valor, e a escola, conseqüentemente, é o meio propício por 

excelência para a manutenção e o revigoramento da saúde. A disciplina entra em 

funcionamento muito cedo na escola, e como este é um lugar que impõe ordem e 
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abriga a juventude, o futuro da nação, é a melhor instituição para se começar a mudar 

a mentalidade de um país. O uniforme parece fazer parte desta mudança, a legislação 

vigente prescrevia que este deveria estar sempre limpo e asseado. Além de manter o 

aluno com um aspecto de limpeza, o uniforme também era uma forma de controlar o 

tipo de roupa que haveria de ser usada. Este parece ser um acessório que contribuiu 

para ordenar as crianças no espaço escolar. Assim como as carteiras, úteis para que 

os alunos fiquem sentados e quietos durante as aulas, os uniformes se prestam a 

homogeneizá-los, mascarando as diferenças e condições sociais de cada um, através 

de um único tipo de roupa, usada o ano todo.  

Outro marco que muito influenciou o período foi o movimento da Escola 

Nova, que se deu a partir da década de 20. Antes dele, a pedagogia se prestava a 

classificar aqueles que deveriam ou não ser educados, e os privilegiados eram poucos. 

O objetivo era a formação de classes homogêneas. Através de testes aplicados nas 

próprias escolas, baseados na psicologia e na antropometria, definia-se que tipo de 

educação a criança deveria receber. Estes testes pretendiam definir aqueles que se 

desviavam do padrão, o que, muitas vezes, atribuía-se à raça ou às condições sociais 

nas quais a criança vivia. À miscigenação era atribuído o fraco desenvolvimento do 

país. Com o advento da Escola Nova, o discurso tende a mudar: ao invés de excluir os 

negros e mestiços da escola, sustenta-se que é preciso educá-los. Se todos 

recebessem instrução, disciplina, hábitos de trabalho e de higiene o país poderia se 

desenvolver. Daí a ênfase com que se pretende inculcar aos hábitos de limpeza e 

higiene. "Não é outro o sentido da 'descoberta' feita pelos entusiastas da educação na 

década de 1920: a de que a educação era o 'grande problema nacional' por sua 

capacidade de 'regenerar' as populações brasileiras, erradicando-lhes a doença e 

incutindo-lhes hábitos de trabalho" (Carvalho, 1997, p. 281 - 282).   

O período de expansão da escola pública paulista no final dos anos de 1960 

conheceu uma clientela nova, cuja origem social e econômica era mais humilde que a 

anterior. Tal origem se evidencia não só através do capital cultural que as crianças e os 

jovens passaram a apresentar, mas também através de suas roupas. Os uniformes 

escolares perderam o seu caráter formal e a sua distinção e ganharam novos tecidos e 

contornos que se adequaram aos seus novos proprietários. Mudaram os personagens, 

mudaram as fantasias. No entanto, os trajes dos alunos ainda desempenharam uma 
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função niveladora importante, caso contrário teriam sido abolidos da escola no período 

de sua expansão. Porém, por melhor que sejam as suas intenções, tratava-se apenas 

de um disfarce que o passar do tempo e a convivência trata de apagar. Da mesma 

forma que a roupa padrão dos escolares, a moda na sociedade democrática, 

teoricamente oferece a todos as mesmas oportunidades, mas "essa mesma 

democracia que não estabelece barreiras nítidas entre as classes inventa um novo 

suplício de Tântalo: permite que as elites usufruam uma moda que a classe média 

persegue sem jamais alcançar e que os pequenos funcionários e todos os párias 

sociais espiam nas vitrinas com o olhar sequioso". (SOUZA, 1993, p. 141)  

Os uniformes escolares também eram considerados como elementos que 

contribuíam com a economia dos alunos, por dispensar o uso de outras roupas, e, 

teoricamente, a Caixa Escolar fornecia tal roupa para quem não pudesse comprar. No 

entanto, como foi discutido, essa instituição não satisfazia a necessidade de todos, 

havia uma seleção e apenas alguns conseguiam os benefícios. Portanto, ao invés de 

democratizar o acesso à escola, a obrigatoriedade o uso dos uniformes pareceu 

promover a exclusão das crianças mais carentes. Mas não foi apenas exigência dos 

uniformes, foi também a exigência dos sapatos, do material escolar, do transporte e da 

alimentação. Desta forma, a obrigatoriedade de tal traje parece significar um empecilho 

ao acesso democrático à escola. Tentando apagar através das roupas as diferenças 

que estavam na origem social de cada um, os uniformes escolares acabaram 

constituindo mais uma barreira, desta vez material, além da barreira cultural e daquelas 

erguidas pelo preconceito e pela distinção social, que tornaram mais difícil a 

permanência dos pobres na escola pública. 
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V - “A professora não deve ir para a aula nem vestida de ‘andar em casa’, nem 

como se fosse para uma festa”:  

quais eram os usos das roupas das normalistas e das professoras primárias? 

 

 

 

Tornou-se um clichê dizer que nós não devemos tratar as pessoas como 

coisas. 

 Mas trata-se de um clichê equivocado.  

O que fizemos com as coisas para devotar-lhes um tal desprezo? 

 E quem pode se permitir ter esse desprezo? 

 Por que os prisioneiros são despojados de suas roupas a não 

 ser para que se despojem de si mesmos? 

                                                   (STALLYBRASS, P., 2000, p. 108)   

  

 

Nesse capítulo são apresentadas as informações encontradas nas fontes 

examinadas durante o presente estudo e que evidenciavam os uniformes das 

normalistas e as roupas das professoras primárias. Mediante as considerações trazidas 

pelos periódicos, pelos manuais pedagógicos e pela legislação busca-se apresentar as 

prescrições e as formas de uso acerca do vestuário docente, assim como a função 

atribuída às professoras em relação à formação de hábitos referentes ao decoro 

escolar e ao asseio nos alunos.  

“Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco, num rostinho 

encantador, minha linda normalista...”, diziam os versos da clássica “Normalista”, de 

Benedito Lacerda e David Nasser. Além de encantar e transformar-se em fetiche nas 

obras de Nelson Rodrigues, o uniforme das estudantes da escola normal possuíam 

uma costura que não podia ser percebida ao primeiro olhar. Em um passado tido como 

glorioso, a aparência ordenada dos modelos e das cores do uniforme da normalista 

fazia com que a aluna e a instituição a qual a mesma pertencia fosse valorizada pela 

sociedade e imprimia uma costura social: a roupa das alunas era um símbolo da 
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mulher disciplinada. Com o passar dos anos, tal vestuário sofreu diversas 

transformações, tanto nas cores, quanto nos modelos. Maria José Nascimento (1994), 

que estudou o cotidiano do Instituto de Educação no Rio de Janeiro, afirma que os 

discursos produzidos durante os anos de 1960, época de muitas mudanças no país, 

faziam uso da imagem da estudante alegre a uniformizada buscando reconstruir um 

passado glorioso que deveria permanecer. Porém, esta idéia das jovens felizes, 

vestidas todas da mesma forma, camuflava as insatisfações de toda uma geração e 

escondia os conflitos sociais pelos quais o país estava passando: conflitos que o azul e 

o branco dos uniformes escondia. De acordo com a autora: “o branco, era a pureza e a 

jovialidade no presente daquela estudante adolescente, e o azul, o futuro promissor de 

muito trabalho, porque é na ordem, no trabalho e com esforço, que a humanidade 

progride” (NASCIMENTO, 1994, p.113). O branco estaria então associado à imaculada 

jovem mulher, que só se casaria depois de concluir o curso normal. Segundo a autora, 

a necessidade de vestir todas as alunas de maneira uniforme vinha do desejo de 

eternizar, através do ordenamento que o uniforme permitia, a época feliz e sem crises 

dos anos de 1950:  

 

“A imagem da futura professora primária dos anos cinqüenta é de alguém alegre, 

cândida, romântica e bem arrumada num uniforme azul (bem marinho) e branco 

(bem alvo). A normalista dos anos posteriores representa a mocinha 

intelectualmente limitada que vai à Escola Normal de calça ‘jeans’ desbotada, blusa 

(não tão alva) e tênis. Enquanto os anos cinqüenta geraram a ‘mestra’, os anos 

sessenta criaram a ‘tia’, despreparada e mal paga”. 

        (op. cit., 116)  

 

No final dos anos de 1950, com a expansão das redes ensino primário e 

secundário, as estudantes que buscavam o curso normal não eram mais aquelas 

moças que pertenciam a uma classe social mais abastada e encaravam a profissão 

apenas como uma ocupação secundária. A clientela escolar deste ramo de ensino 

passou a originar-se de classes sociais mais baixas, e, depois de formadas, as 

professoras lecionariam para uma classe numerosa, composta de crianças mais 
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humildes. Conservando todas as alunas com um mesmo traje, limpo, discreto e 

asseado, pretendia-se livrá-las dos mal que era representado pela “anti-mulher”, cujo 

comportamento tomou a forma da militante do movimento feminista, que pretendia 

contrapor o ideal da figura feminina tradicionalmente proposto (NASCIMENTO, 1994). 

O auge do movimento ocorreu nos anos de 1960 e um de seus slogans era o “tira 

sutiã”. Mesmo se tratando de uma mobilização tipicamente norte-americana, provocou 

reações de repúdio nos setores mais conservadores da sociedade brasileira. No Brasil, 

o feminismo tomou mais força nas décadas posteriores (1970/1980) e levou a mulher a 

exigir o direito de ser menos modelar e mais imperfeita. Conservar todas as alunas 

uniformizadas poderia ser uma estratégia que a escola normal possuía de impedir que 

suas alunas fizessem parte do movimento, ao menos esteticamente. Segundo Gilda de 

Mello e Souza (1993), com sua emancipação e sua inserção no mercado de trabalho, a 

mulher aderiu à eficiência e ao despojamento, traços tidos como característicos dos 

homens, copiando seus hábitos e sua maneira de vestir, renegando aquilo que antes 

lhe era característico para seduzir: a graças dos vestidos, a suavidade dos 

movimentos: “Não é de espantar que esse dilaceramento tenha levado a mulher ao 

estado de insegurança e dúvida que perdura até hoje. Pois perdeu o seu elemento 

mais poderoso da afirmação e ainda não adquiriu aquela confiança em si que séculos 

de trabalho implantaram no homem”. (op. cit., 107) 

A saia de pregas azul marinho deu lugar à calça “jeans” desbotada, a camisa 

branca engomada deu lugar à camiseta e o tênis substituiu o sapato preto de couro. A 

transformação dos uniformes significou muito mais do que uma mudança estética, o 

novo visual não permitia mais que fosse transmitido o ideal da normalista antes 

desejado, com predicados como: ordem, submissão e disciplina. A calça “jeans” era o 

símbolo de conforto, liberdade e rebeldia, a camiseta e o tênis imprimiam um ar 

despojado ao traje. Se os uniformes consistiam um elemento que permitia que as 

futuras professoras primárias aprendessem a se portar, sentar adequadamente, em 

virtude da saia que usavam e manter a postura, o novo traje já não podia fazê-lo, 

permitindo até mesmo a quem o estivesse vestindo uma maior mobilidade e 

versatilidade. Durante o governo militar houve uma industrialização muito grande no 

país, permitindo que no Brasil passassem a ser produzidos calçados que antes eram 
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importados e custavam muito caro (era o item mais caro do uniforme), e também fosse 

feita a confecção de roupas em grande escala, o que barateava o custo das peças do 

vestuário, antes confeccionadas por costureiras e com tecidos importados. Os 

uniformes despojados dos anos de 1960, mesmo sem estampar os ideais da escola 

normal, eram aparentemente mais condizentes com as condições econômicas da sua 

nova clientela, que possuía uma origem social mais humilde.  

Os manuais pedagógicos constituíram-se como importantes fontes de 

pesquisa, uma vez que sendo utilizados nos cursos normais, indicavam, em textos 

bastante prescritivos, quais seriam os padrões de comportamento desejáveis na vida 

escolar e fora dela. Eles definiam as atitudes desejáveis aos professores e alunos 

através do que elogiavam ou censuravam. Por serem dotados de uma linguagem 

bastante simples, estes eram considerados verdadeiros guias para as jovens 

estudantes do curso normal. Estes livros, escritos também por professores do referido 

curso, mostravam às alunas como ensinar a criança a ter uma boa higiene, manter 

uma boa postura, a ser organizada com seus pertences, e também como motivar e 

comandar a classe, a ter cuidado com o próprio corpo, a vestir-se adequadamente e 

com asseio. E, além disso, os manuais ainda prescreviam como as professoras 

deveriam dar aulas acerca do cuidado com os uniformes escolares dentro de 

determinadas matérias, como ciências ou trabalhos manuais. Desta forma, a intenção 

foi perceber o que tais livros diziam às professoras primárias sobre as suas roupas: 

como o faziam e de que forma tais prescrições, acerca da conduta pessoal de cada um 

e de seus hábitos, acabavam por fazer parte da formação docente. 

Na análise dos manuais pedagógicos, publicados entre as décadas de 1950 

e de 1970 foi possível identificar qual seria o padrão de comportamento desejado às 

professoras, assim como quais seriam as suas roupas mais adequadas. As prescrições 

relativas à conduta docente eram justificadas pelo fato de aquelas servirem de exemplo 

aos alunos e ainda era defendido por alguns autores que uma boa aparência ajudava 

no aprendizado das crianças. É curioso observar que esta preocupação com a estética 

docente enquanto exemplo é mais explícita no referido período. Em outros livros da 

mesma natureza, que foram examinados em um outro momento, na Iniciação 

Científica, datados da década de 1930, não há a preocupação com o vestuário das 



 144 

professoras. Os autores freqüentemente faziam menção ao traje dos alunos e 

acabavam por justificar a atenção dispensada mediante um discurso sobre a higiene e 

a saúde. Talvez pelo fato dos anos de 1960 terem sido marcados por rupturas nos 

padrões de comportamento e na forma de vestir das mulheres justificasse as 

preocupações impressas nas páginas desses livros. 

Afro do Amaral Fontoura (1955), no livro Metodologia do Ensino Primário 

tratou da questão do vestuário de duas formas: como atributo físico do professor e 

como objeto de estudo para aprendizagem da higiene do corpo. Na ficha de avaliação 

composta por Fontoura as qualidades físicas do professor deveriam ser: saúde, 

audição, olhar, voz, porte e vestuário. Este último item seria: vestuário correto, sem 

modas exageradas (vestidos escandalosos, pintura excessiva), sem muitas pulseiras e 

jóias. (op. cit.,p. 39) No capítulo destinado à metodologia das Ciências Sociais está 

incluído um parágrafo sobre os objetivos da higiene: mostrar o “altíssimo” valor da 

saúde para o próprio indivíduo, para sua família e para a comunidade.  

Afro do Amaral Fontoura, em seu livro Didática Geral, de 1965, assim como 

no manual citado anteriormente, abordou a questão do vestuário enquanto um dos 

atributos fundamentais da professora devendo ser ele: “um vestuário correto, sem 

modas exageradas (vestidos escandalosos, pintura excessiva), sem muitas pulseiras e 

jóias e recomenda a professora não deve ir para a aula nem vestida de ‘andar em 

casa’, nem como se fosse para uma festa”. (op. cit., p. 29) A ficha de avaliação do 

professor organizada por Fontoura também foi reapresentada, em que as qualidades 

físicas selecionadas eram: saúde, audição, olhar, voz - porte - vestuário. A aparência 

do professor era considerada, inclusive, um motivo de deleite e um fator de motivação 

para os alunos, por isso ele deveria ser “saudável, ter boa apresentação, porte correto, 

vestuário em boa ordem, sem exageros” (op. cit., p. 363). O que poderia tanto auxiliar 

na “fixação da aprendizagem” quanto desviar a atenção dos estudantes porque: “uma 

professora que se apresenta exageradamente vestida ou carregada de jóias desvia a 

atenção dos alunos, que passa da matéria para a sua pessoa” (FONTOURA, 1965, p. 

464). O autor defendia que o docente deveria ser um “exemplo vivo” daquilo que 

exigisse de seus alunos e estes deveriam aprender a fazer vendo como faz o 

professor, apresentando-se com boas maneiras, pontualidade, correção no trajar e 
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“delicadeza” para com os outros. Ao tratar do manejo da classe, ele indica que o 

professor precisaria:  

 

“desenvolver hábitos de boa ordem, higiene, correção de atitude e zelo pelas 

cousas da escola, da classe e dos colegas. Em suma: saber manejar a turma é 

saber conduzi-la no sentido desejado, tal como o maestro conduz a orquestra, ou 

um verdadeiro líder orienta seu grupo.”  

(op. cit., p.488 - 489)  

 

Luiz Alves de Mattos (1964), no livro Sumário de didática geral defendeu a 

boa apresentação e, ainda, a “normalidade física” do professor como aptidões 

específicas para o exercício do magistério. A aparência distinta esperada para o 

docente era também desejada aos educandos. No capítulo sobre “Manejo de Classe e 

Controle da Disciplina”, Mattos defendeu que a educação escolar era de fundamental 

importância para a formação moral e social das crianças, e um dos principais hábitos 

que deveria desenvolver nelas seria o asseio, a ordem e a “boa” conduta individual e 

social. Conduta esta que teria um importante exemplo dentro da sala de aula: a 

professora primária. Através do prescreviam para a conduta dos professores, os 

manuais pedagógicos também estavam evidenciando qual comportamento e qual 

formação esperavam das crianças, que, de certa maneira, reproduziriam os gestos e 

as atitudes dos seus mestres. Ao tratar de visitas e excursões escolares, o autor 

advertiu que o professor deveria combinar com os alunos todos os pormenores das 

excursões, fornecendo-lhes uma folha de instruções que especificasse o traje e os 

agasalhos aconselháveis para a ocasião. Acerca do manejo da classe, seria 

aconselhável implantar e manter uma rotina de funcionamento que oferecesse aos 

alunos instruções específicas sobre: a atitude, o comportamento e a sociabilidade que 

esperada em aula. 

Teobaldo Miranda Santos (1962), no livro Curso de Psicologia e 

Pedagogia: Manual do Professor Primário além de tratar a questão do vestuário 

como fator de permanência ou não do aluno na escola, também abordou o vestuário do 

professor. No capítulo 1, denominado “O Professor Primário”, a aparência física do 

docente era considerada uma de suas principais qualidades: 
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“Na educação, dizia Dupanloup, a palavra é um grande instrumento espiritual e 

moral, é o nobre órgão do espírito e do coração que se dirige à alma, penetra-a, 

ilumina-a, condu-la, cativa-a, domina-a. É a alavanca que tudo remove. Mas, para 

que as qualidades produzam todo o seu efeito é necessário que a elas 

correspondam uma certa dignidade exterior do mestre, manifestada pela correção e 

modéstia do vestuário, pela simplicidade e delicadeza das maneiras e pela 

serenidade e distinção das atitudes. O porte do mestre tem de ser severo e simples, 

evitando as manias ridículas ou os gestos desordenados. As atitudes sem 

compostura, a afetação solene e o gesto presunçoso estão dissociados do bom 

tom.” 

       (SANTOS, 1962, p. 21 – grifos meus)  

 

Para ensinar bem, as professoras não deveriam apenas usar a linguagem 

verbal, precisavam também de usar a linguagem das roupas, da aparência. Talvez a 

intenção de cuidar exageradamente dos trajes destas mulheres, enfatizando sempre a 

necessidade de um vestuário discreto, sem exageros, revelasse uma preocupação 

para que esta elas não fossem tocadas pela moda e não ousassem vestir-se de acordo 

com as últimas tendências, que modificariam a figura quase maternal e sempre atenta 

ao decoro em outra mais ousada e mais sensual, realçada através de decotes, roupas 

mais ajustadas ao corpo, saias curtas e fendas. Ao comentar sobre os reflexos que a 

Segunda Guerra Mundial imprimiu à moda na França, Elias Thomé Saliba (2004) 

apresentou a seguinte reflexão: 

 

“ ‘Deus a fez fêmea, mas os costureiros a fizeram mulher’ – a frase da época, que 

não era de um francês, mas do impertinente escritor italiano Pitigrilli, diz bem a 

respeito de um setor que tinha tudo para continuar vestindo a mulher. (...) nos anos 

da ocupação, a moda francesa resiste e não se deixa dobrar pela crise de escassez 

e de auto-estima social proveniente das humilhações da derrota e da guerra”. 

(op. cit., p. 6) 
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Professora paulista entre alunos e o secretário de educação Sólon Borges dos Reis 

Fig. 15: Revista do Professor, nº 69, Ago./Set. 1962, p. 13  

 

Ao referir-se ao mercado da moda e à produção de roupas na França, no 

período em que o país foi ocupado pelos alemães, Saliba evidencia o poder que possui 

a moda de realçar na mulher as suas características femininas, realçando o contorno 

do seu corpo. Essa função das roupas escapa à explicação oferecida pelos manuais 

pedagógicos, associando o vestuário apenas a um objeto que tem a função proteger o 

corpo, relacionado à higiene e à limpeza. Pode ser que esta outra função, mais 

relacionada à costura social do que à costura material que possuem os trajes fizesse 

com que o tema “vestuário” tivesse capítulos destinados à maneira “correta” de usá-lo 

nos referidos livros, pretendendo, desta forma, ensinar moças a transformarem-se em 

professoras. Certamente, durante esse trajeto, seria preciso ensinar a ensinar, como 

pretendiam os manuais, mas também cabia, neste caso, ensinar como se portar e 
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como se vestir, caso contrário a dignidade das professoras não seriam associadas às 

suas roupas.    

Transformando muitos alunos diferentes em um todo homogêneo, os 

uniformes escolares permitiam que eles pudessem ser melhor governados. A 

constituição de tais trajes como instrumentos de controle, estava explícita no 

Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário Normal do 

Estado de São Paulo  (decreto nº39.334), de 1961:  

 

Artigo 87º - Ao aluno cabe zelar pelo bom nome do estabelecimento, honrando-o 

por sua conduta irrepreensível e pelo cumprimento dos deveres escolares, tais 

como: 16) Submeter-se à autoridade do diretor e dos professores, onde quer que se 

encontre, quando uniformizado.  

(op. cit., p.37)  

 

A maior parte dos regimentos escolares dos anos de 1950 e 1960 atribuiu 

aos uniformes a economia, a adequação ao clima e a distinção do traje escolar. No 

regimento das escolas de ensino normal e secundário das décadas de 50 e 60, o 

vestuário comum dos alunos consistia, para as meninas, em uma blusa branca e saia 

azul marinho, e para os meninos, uniformes de brim cáqui. As jovens normalistas 

deveriam ser formadas de maneira padronizada, incutindo-lhes os valores da classe 

média, daí a necessidade de estarem vestidas sempre impecavelmente. A "única 

forma" de educar as normalistas também haveria de ser aplicada aos alunos do ensino 

secundário, nas escolas públicas. Os uniformes escolares não permitiam que os alunos 

se manifestassem através dos trajes, já que todos estavam vestidos de uma forma 

padronizada: não haveria cores fortes que pudessem chamar atenção nem mesmo 

roupas curtas, cavadas ou decotadas demais. Uma comissão nomeada pelo diretor e 

constituída pelos professores de trabalhos manuais e economia doméstica, 

orientadores educacionais, pais e representantes de alunos definia os modelos, as 

cores e os tecidos dos uniformes que seriam adotados.  

Segundo Peter Stallybrass (2000), as roupas são dotadas de memórias, 

memórias que o corpo imprime à vestimenta, sejam elas puídas, materialmente 

visíveis, sejam elas, estórias, lembranças que constroem a identidade entre a pessoa e 
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o objeto. Os objetos pessoais são os materiais com os quais se edifica a vida de cada 

um, se desfazer deles significa a “aniquilação do próprio eu”. Os prisioneiros, ao serem 

despojados de suas roupas, estão sendo despojados de si mesmos. Mas e os alunos? 

O que acontece nas escolas é muito semelhante ao que ocorre nas prisões. As 

crianças são obrigadas a despir-se de suas próprias roupas para usar o uniforme 

escolar. Eles também não estão sendo despojados de si mesmos? É uma 

possibilidade. E desta forma os corpos se tornam melhor governáveis porque vestir 

todos com um único tipo de roupa facilita o controle por parte da escola sobre os 

alunos, que se tornam facilmente identificáveis. Além disso, num todo homogêneo é 

mais fácil identificar a transgressão. Usar os uniformes escolares significa renunciar à 

própria vontade e assumir a inserção na instituição educativa, tornando-se parte da 

mesma: dentro e fora dela.  

Depois que terminava o curso normal, a normalista já não precisa mais usar 

os uniformes, contudo o cuidado com a aparência e o traje que tanto permeou a sua 

formação a perseguiria durante a sua atuação profissional. A preocupação com a 

postura da normalista se justificava em razão da mesma servir de modelo de conduta 

para os seus alunos. Desta forma, era 

recomendável que elas portassem, depois de 

formadas, um vestuário discreto, que não fosse 

muito ousado. Além disso, a aparência da 

professora não deveria desviar a atenção dos 

alunos. A correção no trajar, as boas maneiras e o 

asseio que a escola exigia de seus alunos tinha na 

figura da docente o principal exemplo a ser 

seguido. Mesmo depois de formada e livre do 

uniforme a agora já professora, ex-normalista, 

continua com a incumbência de despejar um 

cuidado com a própria aparência que ultrapassa a 

sua própria vontade, mas que se caracteriza numa     

Capa da Revista do Professor 

Fig.: 16,  RP, nº 33, Ago./1957 
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espécie de regra, velada, da condição de professora.  

Durante o exame da Revista do Professor (RP), publicada pelo Centro do 

Professorado Paulista, entre os anos de 1950 e 1964, foram selecionadas algumas 

imagens: fotografias, propagandas e ilustrações. Selecionou-se as propagandas 

veiculadas pelo periódico que apresentaram a figura do aluno uniformizado e também 

aquelas que divulgavam a confecção da artigos que faziam parte do vestuário e 

calçados. Desta forma, foi possível localizar anúncios dos mais diversos produtos: 

açúcar, material de higiene feminina, copiadora, exaustor e calçados. Dentre essas 

propagandas foi possível localizar a campanha intitulada “Criança Calçada, Criança 

Sadia!” lançada pela São Paulo Alpargatas S. A. para difundir o uso de calçados entre 

os escolares. Esta campanha  

foi analisada no capítulo anterior. Os 

anúncios do Açúcar União e da 

Johnson e  

Johnson serão analisados no capítulo 

posterior, referente ao uso dos 

uniformes escolares associado à 

higiene e à saúde dos alunos.   

No ano de 1957, a revista 

estampou em sua capa a ilustração de 

um escolar, representado pela figura do 

aluno uniformizado e portando livros, 

diante do mausoléu de Sud Mennucci, 

no cemitério São Paulo. A figura  

da criança uniformizada representa a 

distinção entre aquela que está 

brincando e aquela que está na escola. 

Os uniformes escolares caracterizam a 

criança como um estudante e é desta  

Propaganda da A Feira do Lar S. A. 

Fig.: 17, Revista do Professor, nº 41, Set./1958, p. 24 
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forma que a publicidade usa essa imagem para vender produtos destinados aos alunos 

e à escola.  

A empresa comercial e importadora “A Feira do Lar S. A.” publicou no ano de 

1958 um anúncio que divulgava uma campanha de estímulo ao estudo e tinha por 

objetivo premiar, em cada classe do ensino primário público, o aluno que obtivesse a 

média mais alta do ano letivo. Acima do texto publicitário, há a ilustração de um menino 

uniformizado, carregando uma pasta e uma expressão de alegria ao lado dos seguintes 

dizeres: 

 

“‘Pergunte a um sábio o que mais desejaria na vida e ele responderá: saber mais.’ O 

Brasil precisa de homens capazes. Siga o exemplo do sábio e torne-se o primeiro 

aluno da sua classe.” 

(nº 41, Set./1958, p. 24) 

 

Iniciando suas atividades em 1946, a empresa julga dever sua expansão e 

seu progresso ao povo. O texto publicitário explica os motivos da tal campanha, que é 

incentivar aqueles que iniciam o estudo, premiando os que mais se destacarem, e 

convida os professores a divulgá-la: 

 

“Chegou, pois, a oportunidade de cumprir com uma deliberação tomada no início 

das nossas atividades, fazendo reverter àqueles que nos deram a ganhar uma parte 

do que lucramos. Achamos que, voltando as vistas para o setor educacional, 

estamos com a melhor causa. Eis, sr. Professor, porque solicitamos sua 

colaboração à Campanha de Estímulo ao Estudo, no sentido de fazer chegar ao 

conhecimento de cada aluno essa nossa resolução e de estimulá-lo por todo os 

meios para que possamos constatar em dezembro que o aprendizado rendeu na 

proporção ideal. Estamos certos de que nossos propósitos vão ao encontro dos 

objetivos e anseios do educador paulista que cumpre com modéstia e bravura um 

dos misteres mais dignificantes. Contamos com seu dedicado apoio, convictos de 

que sem ele será impossível realizar nosso intento”. 

      (op. cit., p. 24) 
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Esse texto evidencia os motivos que 

levavam as empresas a anunciarem produtos 

pretendiam que fossem consumidos pelos alunos 

e por suas famílias em um periódico dedicado 

exclusivamente aos professores: esses seriam 

os agentes encarregados de divulgar as 

informações no interior do espaço escolar e 

desta forma a mensagem que foi iniciada na 

Revista do Professor seria propagada nas 

escolas e chegaria até as famílias. Essa 

estratégia de marketing foi usada por diversas 

empresas.  

 

 

 

Propaganda da “Casa do Esportista” 

Fig.: 18, Revista do Professor, nº 18, Nov./1953, p. 38 

 

    A “Casa do Esportista” não trazia imagens 

de alunos uniformizados em seu anúncio, publicado 

entre os anos de 1953 e 1954, mas vendia, entre 

artigos para esporte, trajes para “fim de semana e 

praia”, uniformes para colegiais, bandeiras, flâmulas 

e brinquedos.  

Algumas propagandas buscavam 

conquistar os professores para vender material 

pedagógico, fazendo uso da figura do aluno 

uniformizado. Ele foi o caso da empresa “Remington 

Rand”, que fabricava mimeógrafos. Seu anúncio foi 

veiculado uma única vez no periódico no ano de  

Proganda da “Remington Rand” 

Fig. 19: Revista do Professor, nº 58, Out./1960, p. 38 



 153 

1960 e trazia a imagem do mimeógrafo à frente e ao fundo a figura de uma professora 

e um aluno uniformizado, eles estão utilizando a copiadora e apresentam uma 

expressão bastante feliz. O texto publicitário demonstra as facilidades que o produto 

pode trazer ao trabalho do professor: 

 

“O mestre prepara em sua casa a aula para o dia seguinte, diretamente na matriz 

Fide-Cópia, manuscrevendo ou desenhando, com a maior facilidade e utilizando 

várias cores. (...) Os alunos demonstram maior interesse pela aula, pois as cópias 

são coloridas e bem impressas, podendo ser colecionadas.” 

(nº58, Out./1960, p. 38)   

 

A empresa de exaustores “Contact”, tendo seu anúncio  

publicado na RP entre os anos de 1955 e 1956, divulgava seu produto apresentado o 

mesmo à frente e uma sala de aula ao fundo. Na imagem há uma professora em pé, 

que é retratada de costas, e os alunos estão todos sentados em carteiras escolares e 

encontra-se uniformizados. A ilustração 

acompanha o seguinte texto:  

 

“Ambientes como este requerem ar puro! Para a 

renovação constante e perfeita do ar nestes 

ambientes, instale exaustores Contact. Silenciosos, 

resistentes e duráveis.” 

(nº25, Ago./1955, p. 34)  

  

A “Flamulândia” empresa que fabricava flâmulas 

para clubes, grêmios estudantis e colégios 

também anunciou no periódico entre os anos de 

1957 e 1958. O produto era bastante utilizado 

pelos alunos nas ocasiões de desfiles cívicos.    

 

Propaganda da “Contact” 

Fig.: 20, Revista do Professor, nº 25, Ago./1955, p. 34 
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A propaganda da “Casa Kosmos” 

divulgava, apresentando a ilustração de uma camisa 

e uma gravata, as vantagens do colarinho 

“trubenizado”, por ser mais resistente e não enrugar. 

O anúncio foi veiculado duas vezes da Revista do 

Professor no ano de 1950.  Os professores 

aparecem nos artigos das revistas pedagógicas como 

pessoas que devem se preocupar com a ordem e o 

asseio dos alunos, além de todo o trabalho que ainda 

tem para ensina-los a ler, escrever e contar. O que 

causa um certo  

 

Propaganda da “Flamulândia” 

Fig.: 21, Revista do Professor, nº 39,         

Fev./Mar 1958, p. 15 

 

desconforto por parte dos mesmos, como consta no artigo de Lúcia Marques Pinheiro, 

intitulado “Aperfeiçoamento de Professores Primários”, publicado na Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos em 1963. Supervisionado pela autora, Coordenadora da 

Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais, o INEP promoveu em 1961 um inquérito junto ao magistério primário no 

Rio de Janeiro. Como resultado do inquérito foi possível perceber que os professores 

consideram pouco satisfatória a orientação dos cursos por serem desligados dos 

problemas da escola primária. As razões mais freqüentes apontadas para as 

interrupções nos cursos são: falta de tempo (65%) e encargos familiares (46%). As 

maiores dificuldades dos professores, que julgam dever ser incluídas nos cursos, são 

relativas aos problemas infantis: a criança que não aprende, a mentira, o furto, a 

agressividade, a timidez. Os professores também sugerem que seja preciso dar aos 

mesmos uma preparação em psicologia voltada para os problemas das crianças de 

classe média ou pobre, recém-emigradas, com problemas psicológicos, provindas de 

ambientes conflituosos, sem assistência da família. A respeito dos professores recém-

formados, 53% julgam que estes deveriam receber maior assistência nas suas 
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primeiras experiências profissionais, 47% que deveria haver orientadores nas escolas e 

46% que não se deve dar aos professores iniciantes as turmas mais difíceis. Ao 

elencar algumas das condições administrativas que contribuem para diminuir o 

rendimento do ensino, os professores queixam-se de serviço cumulativo, dia escolar 

insuficiente, turmas excessivamente numerosas, carência de material adequado, além 

da:  

 

“necessidade de ocupar-se o professor com encargos escolares, tais como Caixa 

Escolar, Cooperativa, Merenda, Biblioteca, Centro Cívico, 

Serviço de Saúde, Chefia de Núcleo, etc, que freqüentemente 

desviam sua atenção do trabalho de classe, no horário 

escolar, afora o trabalho que muitos deles acarretam, no 

próprio lar. Com um período reduzido de aulas, deve ainda 

sair da sala o professor para superintender a merenda, a 

venda na cooperativa, ensaiar os alunos para festas, 

experimentar nas crianças sapatos distribuídos pela Caixa 

Escolar, etc, e vê seu trabalho freqüentemente interrompido 

por crianças de outras turmas e por auxiliares subalternos que 

vêm consulta-lo sobre assuntos relativos a essas comissões”.  

(nº 92, Out./Dez. 1963, p. 60)  

 

Propaganda da “Casa Kosmos” 

Fig.: 22, Revista do Professor, nº 3, Fev./1950, p. 27 

 

Os professores sugerem que os cursos sejam dados nas escolas e nas 

sedes distritais e haja também entrosamento da administração do ensino com as 

escolas de formação de professores por meio de reuniões, troca de sugestões e 

observação do trabalho dos alunos.  Albertina Fortuna Barros, no artigo “As colônias de 

férias fluminenses”, publicado na RBEP, em 1946, revelou que "as meninas trajavam 

uniformes ali mesmo confeccionados pelas esforçadas professoras, dignas de nossa 

admiração. Cada uma conduzia um grupo de alunos que entravam, em fila, na mais 

perfeita ordem, para o refeitório" (nº20, Fev./1946, p. 325). Nestas colônias eram as 

próprias professoras que confeccionavam os uniformes escolares. A temporada nas 
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colônias escolares era considerada muito importante para a saúde das crianças, mas 

precisava contar com profissionais dedicadas. Para que houvesse esta formação 

desejada era imprescindível que as professoras tivessem uma “real vocação”, fossem 

eficientes e caprichosas com os alunos. Não bastava apenas ensinar e cuidar, era 

preciso também costurar as próprias roupas que as crianças iriam vestir. 

No tocante à legislação, a Portaria nº37 (27 de junho de 1956), da Divisão 

de Educação Física de Departamento de Educação, de 1956, informou que os 

professores de educação física deveriam usar uniformes durante o exercício da 

profissão e indicou os modelos adequados: 

 

Art.11 - Os professores de Educação Física, no desempenho de suas funções, 

deverão usar os seguintes uniformes: 

1- Sexo masculino: 

a) calça azul-marinho, com faixa branca, apropriada, ou calção preto; 

b) camisa branca, com meia manga e gola olímpica, ou camisa regata; 

c) sapato de tênis branco ou maratona; 

d) meia soquete branca. 

II - Sexo feminino:  

a) calção (bombacha) prêto e saia azul-marinho plissada, ou calça azul-marinho 

comprida; 

b) blusa branca sem manga, ou com meia manga; gola esporte; 

c) sapato de tênis branco; 

d) meia soquete, branca. 

(op. cit., p. 272) 

 

No decreto nº. 19.525-A, de 1950, que institui o Regimento Interno das 

Escolas Normais Oficiais do Estado, foi possível identificar que a tarefa de definir o 

modelo que seria adotado dos uniformes escolares também era uma tarefa que cabia 

aos professores de trabalhos manuais e de educação física e ao professor-inspetor: 

 

Das disposições gerais 
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Artigo 161 – Haverá uniformes para a secção feminina nos cursos pré-normal e de 

formação profissional. 

3o – Os modelos dos uniformes bem como a qualidade e natureza dos tecidos serão 

estabelecidos por uma comissão nomeada pelo diretor e constituída, de preferência, 

pelo professor-inspetor, pelos professores de trabalhos manuais e educação física, 

e pelos pais e representantes de alunos.  

(op. cit., p. 150) 

 

No decreto nº 38.538 (9 de maio de 1961), que aprova o Regimento 

Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São 

Paulo, a orientação em relação à escolha dos modelos dos uniformes escolares 

continua a mesma, no entanto, o professor-inspetor não participa mais desta escolha. 

 

“Título XV 

Disposições Gerais  

Capítulo Único 

Parágrafo 1º - O tipo de uniforme para as seções masculina e feminina constará de 

instruções a serem baixadas para cada estabelecimento, quanto à natureza e 

qualidade dos tecidos e outros elementos, de acordo com o que propuser a 

comissão nomeada pelo diretor e constituída, de preferência, pela professora de 

Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, orientadores, pais e representantes dos 

alunos.”  

(op. cit., p. 248) 

 

No decreto nº 39.334, (10 de novembro de 1961), que aprovou o 

Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do 

Estado de São Paulo, a figura do professor inspetor volta a aparecer na legislação: 

 

“Título XIII 

Disposições Gerais 

Capítulo Único 
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Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por 

comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, preferencialmente, os 

seguintes elementos: professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, 

Orientador Educacional, Professor Inspetor, representantes de pais e de alunos.” 

(op. cit., p. 524) 

 

No decreto nº 45.159-A, (19 de agosto de 1965), que aprovou o Regimento 

Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São 

Paulo há uma alteração em relação à escolha do modelo dos uniformes e neste 

momento todos os professores passam a fazer parte do processo: 

 

“Título Segundo 

Capítulo I 

Da Administração Escolar 

Artigo 58 – É da sua competência: 

v) deliberar sobre o tipo de uniforme a ser adotado pelos alunos dos cursos pré-

primário, primário, secundário e normal, ouvindo o conselho de professores.’ 

(op. cit., p. 220) 

 

Em 1966, o decreto nº 47.404 (19 de novembro de 1966) que aprovou as 

Normas Regimentais dos estabelecimentos Estaduais de Ensino Secundário e 

Normal trouxe novas mudanças em relação à incumbência dos professores no 

momento da definição dos modelos dos uniformes escolares e ainda há o acréscimo do 

parágrafo que define que os uniformes só poderão alguma alteração no início do ano 

letivo e a mesma atingirá apenas alunos novos: 

 

“Capítulo XIII 

Das disposições gerais 
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Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por 

comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, preferencialmente, os 

seguintes elementos: professores de Artes Femininas, Economia Doméstica, 

Desenho, educação Física, Orientador Educacional, Professor Inspetor, 

representantes de pais e do corpo discente. 

Parágrafo 2º - A substituição, modificação ou inclusão de novas peças no uniforme 

escolar, quando necessária, atingirá apenas novos alunos e só poderá ser feita no 

começo do ano letivo.”  

(op. cit., p. 525) 

 

Além de ensinar hábitos de asseio corporal e higiene através do vestuário 

durante as aulas, cabia também aos professores definir que modelos de uniforme 

haveria de ser adotado de acordo com o decoro escolar e a decência. Contudo, se as 

condições de vida e a origem social distinguiam os alunos entre si e o uniforme escolar, 

sem pertencer a todos, não igualava esteticamente a classe, cabia à professora 

oferecer o mesmo tratamento a todos, já que a escola não o fazia, como pretendia 

Afrânio Peixoto, com a “Oração da Mestra”, publicada no Jornal Nosso Esforço em 

1954, que dizia: 

 

“Senhor, pois que o quiseste, que meu lar fosse a minha escola, que seja a tua 

vontade! (...) Faze que eu não distinga entre eles, se a sorte os distinguiu, pela 

beleza, pela saúde, pela cor, pelas vestes, pelas maneiras; que em minha 

companhia, em nossa escola, nem o pobre seja envergonhado, nem o bem vestido 

jactancioso. Faze que eu derrame igual maternidade sobre eles, para que sejam 

irmãos ao menos em minha escola. (...) Faze, Senhor, que cada um deles, desses 

meninos e meninas que na vida vão conhecer outras mulheres – mãe, irmãs, 

parentas, esposa, relações, filhas – possam, à lembrança das que foram dignas de 

amor – juntar a de sua mestra, que todo o bem lhes quis, de quem foram o grande 

amor da vida, com o amor de sua profissão. Amém.” 

(nºs 7,8,9, Out./Nov./Dez./1954, p. 16) 
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No entanto, a introdução de uma clientela escolar de origem mais pobre que 

a escola pública paulista conheceu durante o seu período de expansão não 

encontrou mudanças em relação à expectativa dos professores, causando o que 

acabou ficando conhecido como uma “profecia auto-realizadora”. Rosenthal e 

Jacobson (1981) a partir de uma pesquisa, realizada nos Estados Unidos nos anos 

1960, em que apresentaram aos professores classes consideradas fortes como 

fracas e classes consideradas fracas como fortes, que defendia as crianças a quem 

os professores esperavam um maior desenvolvimento da capacidade intelectual de 

fato apresentariam este desenvolvimento. Os experimentos realizados pelos autores 

comprovaram a proposição.  

  

“As crianças cujo crescimento intelectual era esperado foram descritas como tendo 

mais condições de se tornarem bem sucedidas no futuro, como significantemente 

mais interessantes, curiosas e felizes. Houve também uma tendência a considerar 

essas crianças como mais atraentes, ajustadas, afetivas e com menor necessidade 

de aprovação social. Em resumo, as crianças cujo desenvolvimento intelectual era 

esperado tornaram-se mais vivas e autônomas intelectualmente,ou, pelo menos 

assim eram definidas pelos professores”. 

(op. cit., p. 290) 

 

Classificadas mediante as “categorias do juízo professoral”, no período de 

ampliação das oportunidades de acesso à educação, as crianças de origem social mais 

humilde enfrentaram uma outra barreira: a reprovação. Para Pierre Bourdieu (1999), 

nos julgamentos por que passam os alunos no processo de avaliação escolar, as 

características relacionadas à origem social são expressas através das notas. Segundo 

o autor, essas características: “traem mais diretamente a representação que o 

professor faz das alunas a partir do conhecimento que tem de antemão do “hexis” 

corporal de cada uma, e da avaliação que faz em função de critérios totalmente 

estranhos aos que são explicitamente reconhecidos na definição técnica do 

desempenho exigido”. (op. cit., p. 192) 

A “hexis” corporal consiste em um conjunto de propriedades associadas ao 

uso do corpo em que se exterioriza a posição de classe de uma pessoa. A “hexis” 
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corporal, as maneiras, a conduta, as formas de se portar dos alunos, são levados em 

conta na apreciação que os professores fazem de seus alunos, como se a partir das 

propriedades do corpo fosse possível apreciar e definir as qualidades intelectuais e 

morais dos sujeitos.  A propósito dessa questão, Bourdieu afirma: 

 

“Não há dúvida de que os julgamentos que pretendem aplicar-se à pessoa em seu 

todo levam em conta não somente a aparência física propriamente dita, que é 

sempre socialmente marcada (através de índices como corpulência, cor, forma do 

rosto), mas também o corpo socialmente tratado (com a roupa, os adereços, a 

cosmética e principalmente através das maneiras e da conduta) que é percebido 

através das taxionomias socialmente constituídas, portanto lido como sinal da 

qualidade e do valor da pessoa.” 

(op. cit., p. 193) 

 

Desta forma, uma operação de classificação oficial é realizada nas escolas, 

ao considerar a “hexis” corporal em conta na apreciação dos alunos, a aparência e o 

traje - o uso dos uniformes escolares ou a sua ausência - são observados. Para o 

autor, sistema de classificação oficial, “propriamente escolar”, realiza-se através de um 

“sistema de adjetivos” e preenche uma função dupla e contraditória:  

 

“permite realizar uma operação de classificação social mascarando-a; ele serve 

simultaneamente de intermediário e de barreira entre a classificação de entrada, 

que é abertamente social, e a classificação de saída, que se quer exclusivamente 

escolar. Enfim, ele funciona segundo a lógica da denegação: ele faz sob 

modalidades que tendem a mostrar que ele não faz.” 

(BOURDIEU, 1999, p.195) 

 

No estado de São Paulo, entre os anos de 1968 e 1970 a Secretaria da 

Educação formulou e executou uma política de expansão do ensino ginasial. Com o 

primário praticamente universalizado, esse ciclo de ensino havia sido transformado no 

ponto de “estrangulamento” do sistema escolar, deslocando a exigência 

democratizadora do primário para o ginásio (AZANHA, 1987).  Obrigatórios por lei 

federal, os exames de admissão a esse nível de ensino haviam configurado uma 
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barreira difícil de ser ultrapassada pela grande massa dos alunos de vinham do ensino 

primário. Esses exames eram elaborados pelas próprias escolas com extremo rigor, de 

modo a não promover o impasse entre candidatos aprovados e sem matrícula. Com o 

objetivo de promover a expansão de vagas, a Secretaria reduziu as exigências e 

unificou a elaboração das provas, o que proporcionou a aprovação da maioria dos 

candidatos. A expansão das matrículas causou uma intensa ocupação do espaço 

escolar, multiplicando os períodos de aulas. O problema da expansão, nesse caso, 

consistiu na resistência de grande parte do magistério à nova clientela escolar, 

alegando rebaixamento da qualidade do ensino.  De acordo com José Mário Pires 

Azanha (1987), a resistência dos professores assumiu a forma de uma “profecia auto-

realizadora”: 

 

“Fundado na convicção de uma inevitável queda da qualidade do ensino, o 

professorado não procurou se ajustar à nova realidade da clientela escolar e insistiu 

na manutenção de exigências intracurso que anulariam pela reprovação maciça o 

esforço da abertura escolar. Não se alegue que isso seria a evidência empírica da 

queda do nível de ensino. Ao contrário, nível de ensino não é variável abstrata, e 

reprovação em massa é sempre índice de defasagem entre critérios de exigência e 

reais condições de ensino-aprendizagem.” 

(op. cit., p. 33) 

 

Para contornar o problema da reprovação maciça, causada pelas 

expectativas dos professores em relação à clientela escolar, a Secretaria instituiu um 

sistema de pontos que pesava na recontratação dos professores. 

Nesse capítulo foram analisadas as informações acerca dos uniformes 

escolares das normalistas e das formas de conduta indicadas às professoras primárias, 

que eram consideradas exemplos para os alunos. Também foram apresentadas 

propagandas encontradas na Revista do Professor que pretendiam alcançar os alunos 

por meio do professor, que traria de divulgar os produtos nas escolas. No capítulo 

seguinte será discutida a relação entre os uniformes escolares e a higiene.  
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VI - “Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza”: 

A higiene dos alunos e os uniformes escolares  

 

 

“D. Maria, num discurso, afastou-me as orelhas do rosto, 

aconselhou-me a tratar delas cuidadosamente. Isto me encheu de 

perturbação e vergonha. Se a mulher me desse cocorotes ou bolos, eu 

me zangaria, mas aquela advertência num rumor leve deixou-me 

confuso, de olhos baixos, com desejo de meter-me na água, tirar do 

corpo as impurezas que ofendiam vistas exigentes. Nunca minha 

família se ocupava com semelhantes ninharias, e a higiene era 

considerada luxo”. 

               (RAMOS, G., 1976, p. 119)  

 

 

 

Nesse capítulo procura-se explicitar a associação que foi apresentada pelos 

discursos veiculados nas fontes consultadas entre a questão da higiene dos alunos e o 

uso dos uniformes escolares. No presente trabalho não serão retomadas todas as 

contribuições de teses e de dissertações que foram produzidas acerca do tema da 

higiene, contudo, alguns textos foram selecionados para fundamentar a análise da 

questão. O material examinado durante a pesquisa demonstrou que o discurso 

higiênico e disciplinar foi bastante forte e se tornou um dos pilares que justificava o uso 

dos uniformes na escola, inserido nas práticas institucionais, que durante um longo 

processo histórico fizeram da infância uma fase da vida a ser moldada e padronizada.  

No início do século XX, os pedagogos brasileiros pregavam a higienização 

das crianças e a disciplina, como ortopedia e como eficiência, para alavancar o 

progresso do país.  Tal processo buscava a legitimação de uma pedagogia científica, 

que estava nascendo dos laboratórios de psicologia. Em 1914, foi instalado o 

Laboratório de Pedagogia Experimental no Gabinete de Psicologia e Antropologia 

Pedagógica, prédio anexo à Escola Normal de São Paulo. Na época, Oscar Thompson, 

diretor desta escola, justificou o feito como uma criação para o desenvolvimento do 
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ensino, desencadeado pela ampliação de estudos teóricos e práticos da pedagogia. O 

italiano Ugo Pizzoli, diretor da Escola Normal de Modena, foi convidado a ministrar 

naquele laboratório, cursos de psicologia, pedagogia e antropometria. Junto com ele, 

chegou também um maquinário com complexos aparelhos destinados a realizar 

medições antropométricas. O resultado dessas medições deu origem a uma carteira 

biográfica escolar, que o professor deveria fornecer ao governo estadual. A carteira foi 

distribuída a todos os grupos escolares e era destinada uma para cada aluno. Ela 

continha fotografias anuais das crianças, dados anamnésicos, observações 

antropológicas e fisio-psicológicas, enfim, era um dispositivo para, se conhecendo os 

dados do aluno, poder classificá-lo em normal, anormal ou degenerado. Esses dados 

deveriam encontrar desvios de padrão. Feita a classificação, as crianças eram 

distribuídas em escolas, casas de correção ou prisões. Este procedimento era 

realizado com um discurso que o defendia em função do progresso nacional e 

pedagógico, e, no entanto, o que estava sendo imposto era um procedimento baseado 

em teorias racistas. Segundo Fausto Ramalho Tavares (1996), indagando sobre quais 

objetivos estariam por trás da criação da carteira biográfica, chamou a atenção para o 

fato do chamado darwinismo social defendido por Herbert Spencer – inspirado no livro 

A origem das espécies de Charles Darwin - ter influenciado o cenário intelectual 

europeu e brasileiro. A propósito dessa questão, Tavares apresentou a seguinte 

consideração: 

 

“Pois se, por um lado, as razões pedagógicas parecem ser claras, por outro, as 

referências constantes ao exame das características antropológicas do aluno, no 

sentido que à época se dava a esse termo, também nos fez pensar que a pretensa 

adoção da carteira biográfica faz parte de uma visão mais ampla da sociedade 

paulista, cujas potencialidades físicas e mentais se buscava conhecer”. 

(TAVARES, 1996, p. 118)   

 

Um dos objetivos da seleção e classificação das crianças era a formação de 

classes homogêneas. Segundo Marta Carvalho (1997): 
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“Critérios raciais, nem sempre explicitados, traçavam os limites das boas intenções 

republicanas, operando a distinção entre populações educáveis, capazes, portanto, 

de cidadania, e populações em que o peso da hereditariedade (leia-se sobretudo 

'raça') era marca de um destino que a educação era incapaz de alterar.” 

        (op. cit., p. 277) 

 

A pedagogia se fez ortopedia por tentar, com a ajuda dos professores, 

prevenir e corrigir possíveis deformações de crianças que estavam distantes do 

“padrão de normalidade”. De acordo com Tavares (1996): 

 

“Se, porém, para a classificação psico-tipológica do aluno os testes e aparelhos são 

suficientes, já para se conhecer sua conduta será preciso que o professor realize 

uma bem atenta e sismática observação das ‘exterioridades da criança’. Assim, o 

professor, ‘provido do bom método e dotado do olho psicológico’ deverá realizar 

uma ‘minuciosa inspeção do corpo’, observando a criança em sua postura geral, 

quando está em pé, sentada, andando, correndo. Essas características é que 

formam a ‘presença’ do aluno, a qual deve ser enquadrada nos seguintes tipos: 

normal, hiperativo, passivo ou inexpressivo”.    

(op. cit., p. 189) 

 

Em 1930, Lourenço Filho publicou o livro Introdução aos estudos da 

Escola Nova, apostando em uma pedagogia científica, segundo Carvalho: 

 

  “o uso adequado da expressão Escola Nova abrangia um largo comprometimento 

científico, mas compreendia também uma 'revisão dos fins sociais, uma nova 

filosofia da educação in extenso, uma nova compreensão da vida e da fase de 

evidente transformação social' que, segundo seu ponto de vista, caracterizava o 

mundo em que vivia” 

        (CARVALHO, 1997, p. 279).  

 

A nova pedagogia, diferente daquela difundida por Pizzoli, pretendia educar 

as crianças por meio da disciplina para se chegar à eficiência. Desta forma, não 

haveriam excluídos, todos poderiam ser “civilizados”, desde que seus corpos e suas 
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mentes fossem bem disciplinados. Pela educação, os negros e os pobres poderiam ser 

“regenerados”, sendo-lhes inculcados hábitos de trabalho e erradicando-lhes as 

doenças. Na campanha educacional, a educação do povo deveria contar com o 

trinômio: saúde, moral e trabalho.  

O uso do uniforme escolar foi indicado para promover o asseio nos alunos e 

a partir do discurso de Luis Pasteur a higiene passou a ser considerada um elemento 

que promoveria o progresso nacional já que o Brasil era visto como um país que 

precisava ser “civilizado” e era preciso incutir hábitos saudáveis na população, que era 

considerada um tanto preguiçosa. Um dos motivos da tal preguiça seria os vermes que 

as pessoas adquiriam pela falta de limpeza e pelos maus hábitos, entre eles não usar 

sapatos. A escola seria uma instância privilegiada para incutir hábitos nas pessoas por 

acompanhá-las por um período longo e durante várias horas por dia. Se fazia parte do 

projeto nacional “civilizar” a população em geral, era preciso contar com um veiculo que 

pudesse alcançar a todos numa época em que os meios de comunicação eram ainda 

incipientes. Formar as crianças com hábitos de higiene e asseio seria o meio destas 

disseminarem o que aprenderam na escola dentro de casa e assim atingir os pais. 

Segundo Ana Laura Lima (1999), que estudou os discursos sobre a disciplina escolar 

em periódicos educacionais brasileiros:   

 

“Essa preocupação com as condições de vida no ambiente familiar era uma 

constante os textos sobre a disciplina e a educação moral, pois acreditava-se que a 

principal causa dos problemas infantis eram as más influências do ambiente 

doméstico, especialmente devido à pobreza e à ignorância dos pais dos alunos 

menos favorecidos.” 

(op. cit., p. 97)  

 

Certamente os valores que a escola buscava incutir nos alunos contrastavam 

com o ambiente doméstico dos crianças. Graciliano Ramos (1976), quando escreveu 

suas memórias no livro Infância confirmou o contraste. Sua professora, ao verificar 

que as orelhas do garoto estavam sujas, ordenou que ele tomasse banho diariamente. 

Para o menino, tomava muito banho quem era muito sujo, na sua casa ninguém 

tomava tanto banho assim. Com a advertência ele ficou constrangido e ao chegar em 
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casa lavou tanto as orelhas que chegou a sangrar. Hábitos higiênicos, roupas limpas e 

uso de calçados era realmente imperativo, isso não era dito apenas aos professores 

para que formassem os alunos nestes moldes, mas também aos próprios estudantes, 

como foi possível observar no exame dos manuais pedagógicos.  

A preocupação com o asseio e a higiene também foi encontrada nos 

manuais pedagógicos. Ora como prescrição, ora como conteúdo disciplinar o vestuário 

foi bastante focado nestes livros. No livro A Escola Primária: organização e 

administração de Teobaldo Miranda Santos, publicado em 1943, o tema vestuário faz 

parte do programa de ensino primário e é indicado que seja trabalhado na 1ª série, no 

conteúdo disciplinar de ciências físicas e naturais, visando desenvolver nos alunos 

hábitos de asseio com o corpo. Na disciplina intitulada Economia Doméstica, o 

uniforme escolar servia como ponto de referência para as noções de higiene individual, 

ainda consistia como atributo da disciplina o “cuidado com o uniforme, evitando 

manchas e rasgões” (op. cit., p. 362). De acordo com as sugestões práticas acerca dos 

trabalhos com as roupas, Santos sugere: 

 

“Com relação ao vestuário, o uniforme servirá de ponto de referência para as 

noções de higiene individual. Serão realçadas, perante o espírito da criança, as 

vantagens do asseio corporal para a saúde.  

Nas artes femininas, serão confeccionadas peças pequenas para uso dos alunos 

(bolsinhas, "cachecol", sapatos para dormir, cintos, argolas, gorros) ou para 

bonecas (toucas, capinhas, capuzes, mantas, almofadas, tapetes, roupinhas) com 

as dimensões necessárias ao manuseio”.  

(op. cit., p. 364) 

 

Também fazia parte do programa ensinar sobre a conservação e o uso 

“adequado” dos uniformes escolares, no entanto, Santos não define como seria a 

forma correta de usar os uniformes especificamente, mas indica que as crianças 

devem vestir-se de acordo com o horário, o local e a temperatura. Cabia ao 

professores ministrar aulas sobre o valor da saúde e sobre a origem e a aplicação dos 

tecidos no vestuário e desenvolver o espírito de economia e o gosto artístico na 

confecção e no enfeite das peças do vestuário e do lar. Segundo o autor: 
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“A partir dos 9 anos, a criança poderá cuidar do próprio quarto e do vestuário, assim 

como prestar auxílio eficiente a outras atividades domésticas. 

Com relação ao uso do vestuário, torna-se essencial frisar a necessidade da 

mudança da roupa para dormir, hábito que, nos meios economicamente menos 

favorecidos, é, em geral, pouco praticado.” 

(op. cit., p. 370) 

 

Quando as crianças chagassem aos nove anos de idade, o que correspondia 

à 4ª série, o programa de economia doméstica começava a apresentar um caráter 

menos empírico. Assim, todos os conhecimentos e atividades relativos à limpeza, 

arrumação da casa, ao cultivo da horta e ao preparo dos alimentos e aos cuidados com 

o vestuário deveriam estar relacionados com as noções adquiridas no estudo das 

demais disciplinas de caráter científico. Essa articulação dos conhecimentos teóricos 

com as ocupações práticas levaria a criança a compreender o valor da ciência para a 

vida e a importância dos “problemas do lar”.  

No livro Curso de Psicologia e Pedagogia: Manual do Professor 

Primário, de Teobaldo Miranda Santos, publicado em 1962, nota-se a preocupação do 

autor com o contágio de doenças através das roupas. Segundo ele, os edifícios 

escolares deveriam: 

 

“possuir, em lugares acessíveis às correntes atmosféricas, vestiários destinados a 

guarda de chapéus, capas, guarda-chuvas, agasalhos e outros objetos de uso 

individual. Esses objetos devem ficar separados, uns dos outros, de modo a impedir 

o contagio de moléstias pelas roupas”. 

 (op. cit., p. 66)  

 

A Portaria nº168 (17 de abril de 1956), do Ministério da Educação e da 

Cultura, referente às aulas de educação física, trouxe prescrições relativas à 

construção do vestiário escolar, onde os alunos se vestiam para as aulas de educação 

física:  
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“A área do vestiário deverá ser de 30 metros quadrados. Será o local onde os 

alunos se uniformizarão para as seções de Educação Física. Deve possuir cabides, 

escaninhos ou sacolas e bancos para que os alunos usufruam relativo confôrto.” 

(op. cit.,  p. 273) 

 

O livro de Santos também apontou para a figura do monitor do “clube de 

saúde” - instituição que atuava dentro da escola e era encarregada de difundir hábitos 

higiênicos entre os escolares - que deveria fazer a revista para verificar o asseio dos 

alunos. Eram atribuições dos monitores: 

 

Art. 19 – Os monitores terão deveres diversos: 

1º) Etapa de trabalho – Aos novos monitores serão confiadas as obrigações mais 

simples: 

a) verificação do asseio e da ordem da escola, antes de começadas as aulas e 

depois de findas;  

(...) 

2ª Etapa de trabalho – Auxílio à revista diária do asseio individual. 

Com o fim de que não seja descurado esse proceder ainda necessário à 

implantação de certos hábitos de asseio, ao entrar a turma em aula, deve ser, como 

primeiro trabalho, passada revista às roupas, às unhas, aos cabelos, às orelhas, 

aos dentes; verificada a merenda se está devidamente acondicionada e se a criança 

trouxe sabão e lenço. 

(...) 

Art. 20 – Os monitores deverão usar como distintivo uma cruz vermelha em campo  

branco.  

(SANTOS, p. 1962, 264 – 265)  

  

Em relação aos programas de ensino, Santos abordou o tema vestuário 

inserido na disciplina intitulada “ciências naturais e higiene”. Deveria ser ensinado o 

uso adequado das roupas de acordo com a temperatura, assim como os cuidados com 
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a manutenção das peças. A preocupação com a higiene também esteve presente na 

Portaria nº 1.045 (14 de dezembro de 1951), de 1951, referente aos planos de 

desenvolvimento dos programas de ensino secundário e suas respectivas instruções 

metodológicas:  

 

“Economia Doméstica 

 3ª série ginasial 

c) Preparo conservação e uso das roupas. 

Roupas de cama e mesa: 1. Modalidades e tipos. 2. Enxovais. 3. Arranjo das 

camas; cuidados higiênicos. 4.Arranjos das mesas. 

Peças de vestuário: 1.Importância higiênica do vestuário. 2.Vestuário masculino e 

feminino. 3.Vestuário infantil. 

Lavagem e passagem das roupas: 1.Processos de lavagem. 2. Lavagem de roupa 

branca, de tecido de linho, de lã, de estampados e peças finas. 3. Rol de roupa”.  

(op. cit., p. 271-272) 

 

 Afro do Amaral Fontoura, no livro Metodologia do Ensino Primário, 

publicado em 1955, também demonstrou a importância do ensino da higiene para 

manutenção da saúde, inserindo a questão no programa da disciplina intitulada 

“ciências sociais”. O ensino da higiene teria como objetivos:    

 

“1) Mostrar o altíssimo valor da saúde para o próprio indivíduo, para sua família e 

para a comunidade. 2) Ensinar à criança tudo que ela pode fazer em benefício da 

sua saúde e da dos seus. 3) Ensinar, principalmente, os princípios da higiene do 

corpo, da alimentação, do vestuário e do estudo. 4) Criar uma consciência sanitária 

em cada aluno, fazendo com que esteja sempre vigilante na defesa dessa sua 

inestimável fortuna – a saúde”.  

(op. cit., p. 370) 

 

No livro de Fontoura o ensino das ciências naturais tem como objetivo 

desenvolvimento de hábitos “corretos” e sadios em relação ao corpo, vestuário e 

alimentos. Outro autor que dedica-se às prescrições relativas ao asseio dos alunos é 

Luiz Alves Mattos. No livro Sumário de Didática Geral, de 1964, ele incluiu os hábitos 
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de higiene física e mental entre as finalidades da educação e os objetivos do ensino. 

Mattos definiu hábitos como padrões fixos de comportamento que o indivíduo utiliza 

sempre que se apresentam as condições que os solicitam. Além daqueles hábitos, o 

autor refere-se a “ideais” que devem fazer parte do trabalho docente:  

 

“Há ideais que se relacionam ou decorrem diretamente da própria matéria de estudo 

e há os que se relacionam com os trabalhos em aula, como: asseio, esmero, 

exatidão, correção, autocrítica, colaboração etc. O professor deve cultivar e 

desenvolver nos alunos tanto aqueles como estes. Em toda e qualquer disciplina do 

currículo escolar há amplas oportunidades para o cultivo destes ideais construtivos 

e proveitosos.” 

      (op. cit., p.108) 

 

No item em que trata das atividades extra-classe que devem ser realizadas 

pelos alunos, o autor menciona as campanhas escolares, eram elas: 

  

“Campanhas escolares: pró-biblioteca, pró-melhoramentos internos, pró-missões 

contra o analfabetismo, contra o desperdício, pró-embelezamento da escola ou do 

lar, asseio pessoal e limpeza das salas e pátios da escola, assistência aos pobres 

da vizinhança”. 

 (op. cit., p.327) 

 

No item que trata do manejo da classe e do controle disciplinar, a higiene do 

corpo aparece associada à virtude moral: 

 

“Os objetivos mediatos ou educativos são de fundamental importância para a 

formação moral e social dos educandos, e consistem em desenvolver nos alunos: 

(...) 

(e) os hábitos de asseio, de ordem, de morigeração e de boa conduta individual e 

social.” 

 (op. cit., p.392)  
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O jornal Nosso Esforço, produzido pelos alunos do Instituto de Educação 

Caetano de Campos, publicou um artigo intitulado “Educação sanitária”, em 1956, em 

que a educadora sanitária Maria Elias aborda maneiras de manter cuidados higiênicos 

com a habitação e com o corpo. Apesar de extenso, vale a pena transcrever um trecho 

do texto:  

 

“A fossa deve ser construída longe da habitação, ter a tampa a fim de evitar as 

moscas e o mau cheiro. Além desses cuidados higiênicos com a casa, o homem, 

para manter a sua saúde, deve observar certa conduta higiênica consigo mesmo e 

em prol da coletividade, cultivando os hábitos sadios tais como banho diário, o uso 

da escova de dentes, a lavagem das mãos antes das refeições, o uso de roupas 

adequadas, de acordo com a temperatura, sempre muito limpas, alimentação bem 

orientada e exame médico periódico. Prevenir exige e custa menos que remediar. 

(...) Não adianta dizermos, faça isto ou aquilo, se não apresentarmos uma razão 

plausível para tal. Assim, também, a professora deve se bater pela abertura de 

fossas nas zonas rurais. Explicar que os ovos dos vermes, principalmente do 

amarelão, depositados em terreno úmido e quente, aí se desenvolvem, 

transformam-se em larvas e penetram no organismo humano através da pele – pés, 

mãos e até rosto. Daí, também, a necessidade do uso de calçado. Não é luxo, é 

prevenção contra as verminoses. Os ensinamentos ministrados às crianças serão 

transmitidos pelas mesmas aos pais. (...) O professor é sempre acatado por todos”.  

(Jornal Nosso Esforço, nºs 3,4, ano XX, Mai./Jun. 1956, p. 9 – grifos meus)  

 

A limpeza também está entre os “deveres do bom aluno”, publicado no 

mesmo periódico no ano de 1959, são eles:  

 

1) Comportamento exemplar 

2) Aplicação sem limites 

3) Obediência aos professores 

4) Respeito na sala de aula 

5) Atenção nas aulas 

6) Capricho, ordem e limpeza 



 173 

7) Levar lições estudadas e prontas 

8) Não faltar à aula senão em casos extremos 

9) Respeitar aos professores e colegas 

10) Dar bom testemunho onde estiver 

(nºs 1,2, ano XXIII, Mar./Abr. 1959, p. 8 – grifo nosso) 

 

A importância da higiene também esteve presente nos artigos encontrados 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). Em 1960, foi publicado na 

revista um artigo intitulado “Notas para a História da Educação” que trouxe trechos do 

parecer apresentado por Rui Barbosa, em 1882, a respeito da reforma de ensino de 

Leôncio de Carvalho. Segundo o documento, era obrigatória a freqüência das escolas 

do ensino primário para as crianças de ambos os sexos, dos 7 aos 13 anos de idade. 

Esta obrigação estendia-se até os 15 anos, em relação aos indivíduos que aos 13 não 

estivessem habilitados nas matérias da instrução escolar correspondente a esta idade. 

Eximia-se desta obrigação aqueles pertencentes aos seguintes casos: 

 

a- a falta da escola pública num círculo determinado pelo raio de dois quilômetros 

em relação às meninas, e um e meio em relação aos meninos; 

b- incapacidade física ou mental, certificada por médico inspetor; compreendidas 

nestas incapacidades as moléstias contagiosas, transmissíveis e repulsivas; 

c- indigência, enquanto se não fornecer oficialmente o vestuário indispensável à 

decência e higiene; para este fim o governo organizará um serviço regular, 

computando as verbas necessárias para as respectivas despesas; 

d- a instrução recebida em casa ou em estabelecimentos de educação particulares.  

(nº 80, Out./Dez. 1960, p. 131 – grifo nosso) 

 

A decência e a higiene já eram preocupações importantes entre os 

educadores brasileiros no final do século XIX. Tanto que Rui Barbosa exime a criança 

de freqüentar a escola caso ela não possua o vestuário adequado. A preocupação com  

as roupas dos alunos já estava explícita. A casa onde funcionaria a escola teria de ser 

bastante arejada, salubre, higiênica e apresentar boa iluminação. Thales de Azevedo, 

ao escrever, em 1954, um artigo, publicado na RBEP, sobre a família dos alunos de 
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uma escola primária da Bahia, intitulado “A família dos alunos de uma escola primária”, 

revelou que a clientela era bastante pobre, porém “muito limpa”:  

 

"As maneiras não são 'finas' porém comedidas e atenciosas em grande parte das 

pessoas entrevistadas, além de terem 'bons modos' , essas pessoas foram 

encontradas com roupas asseadas, cabelos penteados, a casa arrumada e limpa."  

(nº 56, Out./Dez. 1954, p.130)  

 

O estado de conservação da vestimenta acabava por revelar os hábitos de 

quem as vestia, mas não apenas isso. Umberto Eco (1989) disse que o hábito faz o 

monge, e as roupas possuem uma costura social que faz com o modo de vestir dê 

conta, num primeiro encontro, da personalidade de quem a veste. Se é limpo e 

asseado, se não possui hábitos de limpeza, se é bem comportado ou transgressor. Os 

modos de vestir também podem indicar a origem social das pessoas em um primeiro 

momento. E Azevedo continuou:  

 

“A linguagem, os interesses e as maneiras, assim como as crenças e a organização 

das famílias assemelham-se aos das subculturas rurais e populares dos lugares 

pobres das cidades do litoral brasileiro.”  

      (op. cit., p.137) 

 

 De acordo com o artigo, a forma de se portar revela o meio ao qual o sujeito 

pertence: à cultura ou à subcultura. O artigo concluiu dizendo que as famílias 

retratadas fazem parte de uma subcultura rural, em transição para a urbano, traço 

característico das populações pobres brasileiras. Parece implícita a idéia de que o meio 

urbano é mais adequado que o rural, estando o primeiro associado à cultura e o 

segundo à subcultura. Os habitantes do meio rural, por estarem distantes dos recursos 

da zona urbana, precisavam passar por um processo de aculturação para que 

incorporassem o ideal de homem civilizado, o brasileiro que era desejável para 

impulsionar o progresso do país. (CARVALHO, 1997) Ele precisava estar calçado e 

andar bem vestido. Incutir características do homem nascido no meio urbano para 

regenerar pobres e habitantes do meio rural são bem marcadas no personagem Jeca 
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Tatu, criado por Monteiro Lobato. Jeca Tatu personifica o ideal de higiene enquanto 

fator desencadeador para o progresso. Ele é um brasileiro que vive na zona rural, 

aparece sempre deitado na rede, mascando palha. É um tanto preguiçoso porque deve 

ter muitos vermes devido ao fato de andar sempre descalço. Com a difusão da idéia de 

que é preciso usar sapatos para não adquirir vermes Jeca então começa e se calçar. E 

calça também sua galinha de estimação, que passa a usar botas. A higiene era palavra 

de ordem. Ela traria disposição para o trabalho e saúde. Em oposição à defesa sobre 

dos hábitos urbanos e civilizados, Albertina Fortuna Barros, no texto “As colônias de 

férias fluminenses”, publicado na RBEP em 1946, ao escrever sobre as colônias de 

férias fluminenses indicou algumas das preocupações das autoridades educacionais 

com a saúde das crianças que habitavam a cidade. Segundo a autora, as colônias de 

férias constituem um espaço ideal para que sejam proporcionados aos alunos banhos 

de mar, passeios ao ar livre e banhos de sol. Ela acreditava que a maioria das crianças 

que habitavam a cidade eram debilitadas, atrofiadas e anêmicas porque viviam em 

ambiente insalubres e artificiais. Os banhos de sol ajudariam a “fortalecer a raça”. 

Fazendo referência ao Serviço de Colônia de Férias do Rio de Janeiro, que foi criado 

em 1923, e logo caiu no esquecimento, no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra 

esta questão voltou a ser considerada em função da preocupação com a formação de 

uma “raça forte”. Porém, para que houvesse esta formação desejada era 

imprescindível que as professoras tivessem uma real vocação, fossem eficientes e 

caprichosas com os alunos. A principal importância destas férias longe de casa a ao ar 

livre, segundo a autora, é a seguinte:  

 

"Da colônia, voltarão essas crianças para suas casas, sadias, restauradas na 

colônia, prontas para a luta, com hábitos de higiene e de convivência social "  

(nº 20, Fev./ 1946, p. 325).  
 

Mais uma vez os hábitos de higiene aparecem associados à escola e à figura 

da professora. A convivência social também precisava ser iniciada na escola – 

convivência social e civilidade. A idéia de “raça forte” é bastante presente no discurso 

da autora. Se era preciso fortalecer a raça era porque esta era considerada fraca. Por 

ser o povo brasileiro formado por diferentes etnias e um tanto miscigenado era 



 176 

considerado fraco. O critério raça não é uma entidade biológica, mas uma construção 

social. Construção esta que também ajudou a compor uma trama que difundia a idéia, 

através do discurso pedagógico, de que pobres e mestiços deveriam passar pela 

escola não só para serem alfabetizados mas sim para serem “civilizados”. Civilidade 

esta que os uniformes escolares ajudaram a construir.  A Resolução nº 5 do 

Secretário Geral da Educação e Cultura do Distrito Federal publicada em abril de 1945, 

determinou a criação de uma colônia de férias e incluiu entre os itens que os alunos 

deveriam levar na bagagem os uniformes escolares.  

 

“Dos alunos: 

1) As crianças serão enviadas à Colônia por indicação do Departamento de 

Educação Primária, de preferência as que residirem em zonas afastadas do mar. 

2) A idade será de 9 a 11 anos. 

3) Cada aluno deverá trazer: 

2 uniformes completos da escola primária 

2 toalhas de rosto 

2 toalhas de banho 

1 colcha 

1 agasalho 

1 escova e pasta para dentes 

1 pente” 

(op. cit., p. 167) 

 

Nas ocasiões em que os alunos saíam a passeio, como as excursões 

escolares, o uso dos uniformes era justificado pela visibilidade que o traje poderia dar 

ao grupo, facilitando a identificação das crianças por parte dos professores. Nesse 

sentido, levar os alunos uniformizados aos passeios consistia numa medida de 

segurança. 

A idéia de que era preciso “fortalecer a raça” também esteve presente no 

artigo de Oscar Clark publicado na RBEP em 1947 e intitulado “Jardins de Infância”, 

sobre a importância da propagação da educação infantil no Brasil. O autor justificou a 

lenta propagação dos jardins de infância ao fato de, anteriormente, haver a idéia de 

que o lar, juntamente com a família, constituía o meio ideal para a educação dos filhos. 
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Porém, nos dias atuais, onde as pessoas encontram-se vivendo nos grandes centros 

industriais, as mulheres começaram a trabalhar ao lado dos maridos nas fábricas. 

Portanto, os bebês são deixados nas creches, e, das crianças de 2 a 6 anos não há 

quem cuide. Daí a importância dos jardins de infância; neles, além de educadas, as 

crianças também podem ser cuidadas, no aspecto médico-higiênico. O que há de mais 

importante no programa destes jardins é comer, brincar e dormir. Neles, a criança 

come alimentos nutritivos e saudáveis, que fazem muito bem ao seu desenvolvimento 

e, como diz Clark, de acordo com o dito popular, “as raças fazem-se pela boca”. Ele 

citou também a importância do copo de leite para o desenvolvimento infantil. Brincar 

também é um direito da criança, mas ela não deve brincar em qualquer lugar, deve 

sim, fazê-lo ao ar livre com a pele ao ar e ao sol, para que haja uma boa oxigenação 

dos tecidos e eliminação do calor pela pele.    

Além de brincar e comer, é essencial que a criança durma. Sendo que, a 

ausência do sono pode afetar até mesmo a nutrição, e, segundo os clínicos, é muito 

difícil saber se a debilidade de uma criança deve-se à falta de sono ou à falta de 

alimentos, já que ambos prejudicam seu equilíbrio fisiológico. Portanto, para que o 

jardim de infância atenda plenamente às necessidades das crianças e contribua para o 

seu pleno desenvolvimento e higiene física e mental é indispensável que ele disponha 

de cozinha, dispensa, refeitório, dormitório e espaço para brincar. Para Clark educar é 

cuidar da saúde física e mental da criança. Especificamente sobre as roupas das 

crianças o autor revela alguns detalhes. Quando está tratando do ato de brincar ao ar 

livre, ele ressalta a importância dos banhos de ar, do bem que fazem à saúde e ainda 

defende que a falta de saúde física é devida à vida sedentária no interior dos edifícios e 

ao uso de roupas inadequadas. O autor faz a seguinte crítica ao clima brasileiro:  

 

"Como se não bastasse a temperatura asfixiante do ar, criamos artificialmente nova 

atmosfera tropical envolvendo a pele numa camada de ar quente, estagnado e 

quase saturado de umidade, que impede a evaporação do suor, graças ao uso de 

roupa espessa má condutora de calor e bem colada ao corpo. Por isso, alguns 

autores mostraram-se céticos quanto à possibilidade de estender-se a civilização às 

regiões onde floresce a bananeira ..."  

(nº 29, Jul./Ago.1947, p. 30)  
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Mais um fator é associado à ausência de progresso, além da miscigenação 

que compõe a população brasileira: o clima. O calor típico da região onde “floresce a 

bananeira” impediria que as pessoas pudessem ser civilizadas. O discurso educacional 

que defendia educar para civilizar contou com o discurso científico para ser fortalecido. 

Os uniformes escolares proporcionariam “ordem e asseio” pelos benefícios que fariam 

ao corpo humano. A respeito da adequação da roupa ao clima, Oscar Clark apresentou 

uma citação esclarecedora que, mesmo extensa, vale a pena transcrever nesse 

momento:  

 

"Max Rubner mostrou em experiência muito simples como viver nos países cuja 

atmosfera goza de reduzido poder resfriador. No ambiente de 12 graus, notou 

Rubner, que a temperatura da pele nua era de 27º9; que, cobrindo-a com uma 

camisa, já a temperatura da pele subia de 29º5; o uso do colete a elevava a 30º3 e, 

se a pessoa vestisse um paletó, a 31º1. A temperatura da pele nua, demonstrou 

ainda Rubner, acompanha a temperatura do ar fresco e parado até 35º5. Se a 

temperatura do ar sêco e sem movimento continuar a subir, até, por exemplo, 40º, a 

temperatura da pele nua mantém-se nas proximidades de 36º. Se o ar, porém, 

estiver quase saturado de umidade, a temperatura da pele nua sobe a 38º. 

Compreende-se, assim, naturalmente, como a roupa cobrindo 90% da superfície 

cutânea e mantendo em torno dela uma camada de ar quente, parado e quase 

saturado de umidade, favorece a estagnação do calor do corpo e conduz à 

intermação - fator principal da morte de pessoas encerradas em ambiente mal 

ventilado. De todos esses trabalhos, conclui-se pela necessidade, nos países 

quentes, de expor diariamente a pele ao ar livre, a fim de favorecer a ventilação, isto 

é, manter normal a temperatura do corpo e despertar as reações biológicas 

indispensáveis ao equilíbrio da saúde e, portanto, à eficiência no trabalho." 

(op. cit., p. 30).  

 

Segundo o autor, as condições climáticas brasileiras já eram desfavoráveis 

ao trabalho humano, portanto, era preciso cuidar do uso adequado das roupas para 

que fosse possível conseguir uma maior eficiência daqueles que vivem na terra onde 

“florescem as bananeiras”. Em 1946 foi publicado na RBEP um artigo intitulado “O 
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problema da educação nacional”, que transcreveu o discurso do então candidato à 

Presidência da República Eurico Gaspar Dutra. Trata-se de seu programa de governo 

no tocante à educação. Dutra baseia seu discurso no poder da educação para que se 

conquiste o progresso do país e se forme uma nação democrática. Propõe também 

uma educação planejada, coordenada pelo Estado e adequada ás necessidades do 

povo. Ele criticou o desenvolvimento educacional brasileiro, que, segundo o autor, só 

ocorreu em 1930. Nesta ocasião, a inscrição de alunos no ginásio aumentou de 

100.000 para 500.000, foi criado o SENAI e as questões da educação nacional foram 

mais claramente estudadas com a organização da estatística nacional e com a 

renovação da legislação de ensino, por exemplo. Atribui o atraso ao sistema 

escravocrata, que imperou no país e acrescenta:  

 

   "(...) perdido esse nexo natural, entre a preparação da juventude e o trabalho 

produtivo, a educação se torna formal, restringindo-se a uma minoria, que, 

paradoxalmente, se julga beneficiada, com a própria incultura ambiente." 

  (nº19, Jan./1946, p. 8) 

 

Dutra acreditava que a educação deveria preparar para o trabalho, daí a 

importância dos cursos técnicos, e somente pela educação para todos é que os mais 

pobres poderiam ascender na escala social. Outra meta importante para a educação 

seria a contratação de professores, considerada um dever patriótico, daqueles que 

tivessem “realmente” vocação para o magistério, aqueles que pudessem ser mais 

felizes nessa “missão, enobrecendo-a e glorificando-a”. Além do ensino da educação 

religiosa, que o candidato considerava de suma importância para “fortalecer o bem 

comum” e os bons costumes, “dissolvidos” pela Segunda Guerra Mundial. Com relação 

às roupas das crianças, Dutra teceu o seguinte comentário: "Em alta percentagem, 

portanto, a escola primária terá de ser um centro de adaptação ao trabalho e de 

'serviço social'. Só assim, pelos cuidados e assistência que dispensar aos alunos, em 

alimentação, cuidados pela saúde, e, muitas vezes, o próprio vestuário, poderá ela 

elevar as crianças ou jovens que a freqüentam, inculcando-lhes também novos hábitos 

e aspirações" (op. cit., p. 11).   
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Os cuidados com o “próprio vestuário” poderiam “elevar” as crianças 

inculcando hábitos e aspirações. Aspirações estas ligadas à limpeza pessoal mas 

também a um ideal de nação que precisava do ordenamento das crianças na escola 

para ser fortalecido no período pós-guerra. Esta preocupação também esteve presente 

em um artigo intitulado “Formação do homem brasileiro como trabalhador e cidadão da 

democracia” assinado por Teixeira de Freitas publicado na RBEP no mesmo ano que o 

anterior, 1946. O texto versa sobre a situação e a função do ensino primário no Brasil. 

Além de contestar algumas estatísticas educacionais e atentar para o fato de um 

grande país como o Brasil possuir 55% de sua população formada por analfabetos. 

Para melhorar o quadro nacional, o autor sugere que algumas medidas sejam tomadas 

em relação à educação nacional: grande investimento em ensino profissional, 

distribuição de professores competentes por todo o território nacional, elevação do 

salário dos professores, criação de educandários que ofereçam elevado padrão de 

organização didática e técnica,  melhora da qualidade de vida dos educandos mediante 

obras de assistência, bons salários e intensificar o teor das atividades cívicas aos 

educandos. Tais medidas visam impulsionar o progresso do país, tanto em nível de 

educação, quanto de economia. Tal progresso ocorreria porque, segundo Freitas, 

haveria um trabalho conjunto entre o ensino profissionalizante e as indústrias: com o 

crescimento de trabalhadores especializados, as fábricas também haveriam de se 

expandir, movimentando os recursos do país. Desta forma, em cerca de dois ou três 

anos de funcionamento do sistema, estariam preparadas numerosas turmas de 

trabalhadores, como operários e como cidadãos, à disposição da lavoura, da indústria, 

do comércio e dos serviços sociais. Freitas acredita que a formação do cidadão da 

democracia e do trabalhador ideal só se dará por meio do ensino profissional. 

Primeiramente a escola primária deveria prestar assistência social ao aluno, para que, 

a partir desta, ele pudesse ingressar no ensino profissional. Já que, somente com um 

ensino “razoavelmente eficiente” seria possível educar a população brasileira, devido 

ao fato, segundo o autor, que:  

 

"levando-se em conta o baixo nível mental que a infância brasileira ainda oferece, e 

que somente um prolongado esforço de melhoria social  poderá elevar." 

  (nº 20, Fev. / 1946, p. 193) 
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Outro fator que também mereceu grande atenção do autor foi o vasto 

número de repetência e evasão escolar. Freitas considerava que os alunos repetentes 

eram desinteressados, e os mesmos estão tirando lugar de crianças em melhores 

condições de receptividade. Os uniformes escolares aparecem no texto quando o autor 

referiu-se à assistência escolar, assim como no seguinte trecho, que faz parte de um 

programa, criado por Freitas, que visava a melhoria do sistema educacional:  

 

“Parágrafo 1º - Princípios, diretrizes e critérios: II - Esboço de um sistema de 

educação primária e profissional popular : 7- A assistência escolar zelará pela 

saúde do educando e lhe assegurará a título gratuito os livros e todo o material 

didático, a merenda e o uniforme escolar completo, incluindo o calçado. Proverá, 

também, gratuitamente ao transporte do aluno para a escola mais próxima, desde 

que a mesma diste de sua residência mais de dois quilômetros. 

8 - O interesse da criança pela escola será ainda estimulado por meio de bônus de 

assiduidade, aproveitamento e boa conduta ( esta apreciada sob o tríplice ponto de 

vista - higiênico, social e escolar). Tais bônus serão utilizáveis na aquisição de 

brinquedos e material didático especial, ou objetos de uso ou adorno pessoal ou 

doméstico, constituídos os respectivos estoques desses artigos conforme um plano 

que vise o desenvolvimento das faculdades infantis ou contribua para cultivar o bom 

gosto e nível de vida na economia doméstica dos educandos"  

(op. cit., p. 189). 

  

Em relação aos estabelecimentos particulares havia instruções que 

garantiam a limpeza do edifício, o que era fiscalizado por funcionários do 

Departamento de Saúde Escolar, como a Resolução nº 18 (30 de janeiro de 1946), da 

Secretaria Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, de 1946: 

 

Da Fiscalização do Departamento de Saúde Escolar  

Art. 73 - "Todas as questões referentes à higiene do prédio escolar, saúde do 

diretor, dos alunos, dos professores, empregados dos estabelecimentos de ensino e 

coabitantes, serão resolvidos pelo Chefe do DSE (Departamento de Saúde Escolar) 

ou pelo médico encarregado de sua fiscalização que orientarão os responsáveis 
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sempre que for necessário sôbre a merenda escolar, condição de asseio, 

arejamento, iluminação, disposição das carteiras nas salas de aulas, mobiliário 

escolar e capacidade relativamente ao número de alunos matriculados".  

(op. cit., p. 673) 

 

Meton Alencar Neto, no artigo “Edifícios escolares para internatos”, publicado 

na RBEP em 1945, referiu-se às roupas sob outra perspectiva: elas deveriam ajustar-

se às atividades do corpo, como uma casa, que deveria ser arquitetada em função de 

quem a habita. Na construção dos edifícios escolares, não deveriam participar somente 

arquitetos, mas também psicólogos e pedagogos. As escolas deveriam ser construídas 

em função dos alunos: no edifício escolar moderno, o aluno aprende porque o sente, e 

do mesmo modo interage. De acordo com a idade das crianças e as atividades 

escolares desenvolvidas, Alencar sugere que haja jardim, determinado número de 

refeitórios, sanitários, salas de aula, etc. De um modo geral, todas as construções 

escolares devem apresentar boas condições de salubridade, sobriedade da decoração 

arquitetônica e simplicidade na forma e distribuição dos cômodos. Deverão apresentar, 

ainda, aspecto alegre e de forma alguma a construção poderá assemelhar-se a uma 

prisão, um quartel ou um convento.  O autor elogia o presidente Getúlio Vargas, que, 

através de três decretos, melhorou as condições de todas as construções do Governo. 

Ao comentar sobre uma aula que teve na Faculdade da Medicina com seu professor 

Satamine, e a respeito do vestuário, o autor relata:  

 

"a roupa - eram mais ou menos estas suas palavras - a roupa deve corresponder ao 

corpo, como a casa se ajusta às atividades do corpo. Comparo a roupa a uma 

habitação justa, e a casa a uma vestimenta de vastas dimensões'. De fato, como a 

roupa, a casa deve viver em função do homem" 

 (nº 18, Dez.1945, p. 402) 

 

O artigo “Educação e saúde do povo”, escrito por Antônio Peryassu, 

publicado na RBEP em 1947, discute a questão da carência que o povo brasileiro 

possui em relação à saúde e à educação. O autor fala sobre o quanto a educação pode 

fazer pela saúde, ou seja, através da educação para as massas, o quadro pode 
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reverter-se: com a educação as pessoas saem da ignorância e adquirem hábitos 

higiênicos, formando a tão almejada raça forte de homens e trabalhadores para o 

crescimento do país. Peryassu referiu-se à população brasileira pertencente ao ano em 

que escreveu o artigo, 1947, e também fez referência ao censo de 1940, utilizando 

dados estatísticos para fundamentar sua tese, revelando que o Brasil possui 45 

milhões de habitantes, dos quais 60% são analfabetos e doentes. O autor propõe que 

sejam criados serviços sanitários, e que os mesmos sejam amparados por uma 

fundação, onde a União contribuísse com 20 % e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com 15% de suas receitas. Além de serviços sanitários, a fundação teria 

condições, através da verba que arrecadasse, de colocar em execução um plano de 

saúde pública e assistência médico-social. Peryassu defende que é através da eugenia 

e da higiene que torna-se possível criar um homem perfeito e sadio e atribui as 

principais causas de doenças e mortes no país à doenças transmissíveis e à má 

alimentação. Acredita também que para solucionar este problema, os poderes públicos 

deveriam criar escolas normais e primárias distribuídas por todo o país, com programas 

simples e práticos. Mas, também ressalta que nenhum empreendimento possa ser 

levado a diante sem um plano de Saneamento, Saúde Pública e Previdência Social 

que abranja todo o país. Os trechos mais importantes em relação ao cuidado com o 

corpo que selecionamos afirmam:  

 

"Pela eugenia e higiene se pode gerar e criar um homem perfeito e sadio, e protegê-

lo contra as doenças; sendo, portanto, a conquista da saúde do corpo e do espírito 

a mais bela realização humana. Com ela o engenho e o esforço humano não 

conhecem impossibilidades. As causas principais de doenças e mortes, tanto de 

adultos como de crianças, no nosso país são as doenças transmissíveis e a má 

alimentação, devido principalmente à ignorância, às péssimas condições higiênicas 

e à falta de educação geral e sanitária das massas. A um povo deseducado é difícil 

ensinar-lhes os preceitos gerais de boa eugenia e higiene, por isso merecem 

aplausos os governos que mandam ou facilitam o funcionamento de escolas 

primárias e secundárias, que irão iluminar o cérebro de crianças e jovens de nossas 

cidades e sertões, facilitando os serviços de saúde e preparando os futuros 

trabalhadores e os homens do país". 

(nº 26, Jan./Fev. 1947,  p. 103)  
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A Portaria nº 21 (10 de janeiro de 1947) da Administração Federal, de 1947, 

que é referente ao regime higiênico-dietético nos estabelecimentos de ensino 

secundário e comercial, e apresenta a seguinte redação: 

 

“6 - Instrução e Educação de Saúde 

Ficam instituídas, nos estabelecimentos de ensino secundário e comercial, sob 

fiscalização federal, palestras de instrução de saúde, que visarão ministrar 

conhecimentos úteis e criar hábitos sadios, essas palestras serão organizadas e 

dirigidas pela Seção de Nutrição da D. O. S. do Departamento Nacional de Saúde, 

ficando incumbidos de sua leitura os técnicos federais encarregados das 

inspeções.” 

       (op. cit., p. 128) 

 

A preocupação em incutir hábitos de limpeza e asseio foi encontrada em 

todo o material consultado: nas revistas de ensino e nos manuais pedagógicos, que 

buscavam atingir mais diretamente os professores, no jornal escolar, que dedicava-se 

aos alunos e era também confeccionado por eles, e na legislação, que visava ditar as 

normas regimentais que governariam os corpos e as condutas dentro da escola. Ainda 

foi possível observar algumas publicidades que repetiram-se muitas vezes na Revista 

do Professor (RP) que buscavam fazer propaganda dos seus produtos com um 

discurso baseado no desenvolvimento na higiene e na saúde. Como foi o caso da 

empresa de cosméticos e materiais de higiene pessoal Johnson & Johnson e da 

refinaria de açúcar União.  

A propaganda do açúcar União foi veiculada na RP nove vezes entre os anos 

de 1955 e 1957, e apresentava um menino uniformizado com um aspecto bastante 

desanimado e debruçado sobre alguns livros. Ele aparenta estar distante e 

desconcentrado dos deveres escolares. Acima da fotografia havia o seguinte texto:  

 

“A criança que se mostra desanimada e sem coragem de estudar as lições e com 

preguiça até de pensar tem falta de energia. Muitas vezes a causa dessa apatia 

consiste apenas em falta de açúcar no organismo. Conduzido pela circulação, o 
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açúcar se transforma no combustível por excelência do sistema muscular. Claude 

Bernard, famoso cientista, chamou o açúcar de “carvão dos músculos”.  

(RP, nº 33, Ago./1957, p. 40) 

 

A União vendia o açúcar com “solução” para a falta de energia das crianças 

na escola. A Johnson & 

Johnson, por sua vez, 

divulgava um material, que 

oferecia gratuitamente, 

visando promover 

esclarecimentos sobre a 

eugenia feminina. A imagem 

de uma menina, também 

debruçada sobre um livro, 

com um semblante de 

preocupação, acompanhava 

um texto que apresentava o 

material e uma ficha para que 

os professores pudessem 

recebê-lo pelo correio. Essa 

propaganda foi veiculada 14 

Propaganda do Açúcar União 

Fig. 23: Revista do Professor, nº nº 33, Ago./1957, p. 40 

 

vezes na RP entre os anos de 1959 e 1965. A seguir, há a transcrição de uma parte do 

texto: 

“Ela precisa de você agora! É sua aluna e tem entre 9 e 15 anos. Está tornando-se 

mocinha e nota as transformações que a adolescência vem trazendo. Nesta fase, a 

forma como ela aprende os fatos fundamentais sobre a menstruação, influenciará 

decisivamente sua futura atitude mental diante do período mensal. E ela precisa que 

alguém lhe diga, com clareza, simplicidade e compreensão. Ela deseja que você, 

professora, a oriente e aconselhe.”    

(RP, nº 76, Ago./1965, p. 29) 
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 Em 1961, o decreto 

nº 38.538 (29 de maio de 1961) 

aprovou o Regimento Interno dos 

Estabelecimentos de Ensino 

Secundário e Normal do Estado 

de São Paulo. No capítulo II, 

referente ao regime disciplinar dos 

alunos, o artigo 89 prescreveu 

caberia ao aluno zelar pelo bom 

nome do estabelecimento, 

honrando-o por sua conduta 

irrepreensível e pelo cumprimento 

dos deveres escolares, tais como, 

apresentar-se decentemente 

trajado e com asseio. 

No ano seguinte, 1966, novamente 

surgem mudanças no regimento 

estadual, quando ele então 

aparece com o nome de Normas  

Propaganda da Johnson & Johnson 

Fig. 24: Revista do Professor, nº 76, Ago./1965, p. 29 

 

Regimentais dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino Secundário e Normal 

(decreto nº 47.404  – de 19 de novembro de 1966) Em relação ao regime disciplinar 

dos alunos o artigo 123 demonstra que constituem deveres do aluno:  

 

“3 – justificar sua ausência e trazer consigo a caderneta escolar e apresentá-la 

sempre que lhe for exigida; 

6 – apresentar-se, com asseio, decentemente trajado ou usar uniforme, quando 

adotado;”  

(op. cit., p. 511)  
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A caderneta escolar trazia impresso o regimento escolar estadual, com os 

deveres dos alunos e as punições caso as normas não fossem cumpridas. Ela 

consistia num instrumento de controle da escola sobre os alunos e também era um 

meio de comunicação entre a instituição escolar e as famílias. Logo nas primeiras 

páginas estava escrito que os pais deveriam examinar a caderneta de seus filhos todos 

os dias, pois as anotações eram feitas diariamente. Era obrigatório ao estudante 

apresentar a caderneta no colégio regularmente. As anotações consistiam em vistos 

por parte de membros da administração escolar, ou, em caso de infrações, notificações 

e comunicados acerca da aplicação de penalidades previstas pelo regimento, que, 

conforme a falta, poderiam ser: repreensão, suspensão, transferência e até mesmo 

exclusão do estabelecimento. A caderneta indicava que era obrigação do aluno usar os 

uniformes escolares, quando adotados, e informava que o não cumprimento da regra 

levaria a penalidades.    

Em 1968, a lei nº 10.125 (4 de junho de 1968) instituiu o Código de 

Educação do Estado de São Paulo. Neste documento o termo uniforme escolar não 

está presente, no entanto, há referência ao termo vestuário e este está associado à 

assistência escolar e aos cuidados higiênicos:  

 

 “Artigo 8 - O Poder Público promoverá e estimulará a assistência escolar, com 

vistas ao fornecimento gratuito de alimentação, cuidados higiênicos, médicos e 

odontológicos, transporte, material escolar e vestuário, a educandos carentes de 

recursos”.  

       (op. cit., p. 286) 

  

Os discursos acerca dos cuidados pessoais com a higiene e o vestuário 

foram encontrados em todo o material consultado durante a pesquisa realizada. A 

legislação escolar evidenciava a necessidade de inspeção das instituições de ensino, 

para que fossem verificadas as condições do asseio. Os artigos encontrados nos 

periódicos educacionais alertavam para a importância do asseio e da higiene para a 

manutenção e o revigoramento da saúde. Os manuais pedagógicos buscavam guiar a 

conduta docente de maneira a formar “bons hábitos” nos alunos e ensiná-los a cuidar 

do corpo e do vestuário mediante o programa escolar. Finalmente, as propagandas 
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encontradas na Revista do Professor evidenciaram através de anúncios de produtos 

alimentícios e de higiene a preocupação em oferecer “energia” às crianças através do 

açúcar e a tratar da eugenia feminina em sala de aula, mediante a imagem de 

estudantes uniformizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 189 

Considerações finais 
 

 

 

 

O trabalho aqui apresentado teve como finalidade explicitar características 

dos usos dos uniformes escolares, nas escolas públicas no período de 1950 a 1970. 

Entendidas como manifestações da vida e da cultura escolar, as práticas de uso dos 

uniformes obedeceram a diferentes motivações e finalidades. Como, aliás, a maioria 

das práticas que regulam a vida nas instituições o faz. No estudo específico dos temas 

dos uniformes pode-se constatar não apenas tais motivações como também seus 

vínculos com políticas educativas, condições econômicas concretas na vida escolar e 

idealizações pedagógicas de professores e alunos.  

Durante o período estudado o Brasil passava por intenso processo de 

urbanização e industrialização e simultaneamente a um processo de modernização dos 

costumes. A modernização expressava-se de maneiras múltiplas, dentre elas nos 

modos de vestir, nas cores, modelos e contornos das roupas, principalmente dos 

jovens. Nesse sentido, os uniformes escolares eram vistos como a imposição de uma 

“igualdade” construída pela instituição escolar. As cores azul, branco e cáqui, adotadas 

nos uniformes escolares paulistas entre os anos de 1950 e 1970, faziam com que os 

estudantes carregassem no próprio corpo as cores nacionais atreladas ao caráter 

militar. Eram consideradas as cores nacionais o verde, o amarelo, o azul e o branco, 

que compuseram a bandeira nacional emoldurando o lema positivista “ordem e 

progresso”. No período estudado os alunos paulistas não eram vestidos com as cores 

que faziam parte da bandeira do estado, vermelho, preto e branco, mas sim com as 

cores nacionais. Cores estas que vestiam também a polícia civil do estado.  

No terceiro capítulo foram analisados os modelos dos uniformes escolares e 

algumas transformações que esses apresentaram no período de expansão da escola 

pública. Se, no início dos anos de 1950, tais trajes demonstraram um aspecto mais 

formal, ao final do período estudado foi possível observar que, com o processo de 

industrialização do país, que impulsionou a confecção de massa, a introdução do tênis 

e da camiseta, fez com que os uniformes apresentassem um caráter mais esportivo. O 
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uso desse vestuário também estendia o regimento interno da escola para além de seus 

portões, pois os alunos, onde quer que estivessem quando uniformizados deveriam 

respeitar as normas escolares. No final dos anos de 1960, as vestes dos alunos não 

apenas indicavam que eles estudavam na escola pública de um modo geral, mas 

especificavam, mediante distintivos pregados nos bolsos das camisas, a qual escola 

eles pertenciam. 

No quarto capítulo foi analisada a relação entre a obrigatoriedade de uso dos 

uniformes escolares e a questão do acesso à escola. Os artigos dos periódicos 

educacionais evidenciavam as dificuldades que as famílias mais pobres enfrentavam 

para conseguir manter os filhos na escola devido às exigências materiais que eram 

feitas, entre elas, a obrigatoriedade de uso dos uniformes. No final dos anos de 1950, a 

São Paulo Alpargatas S. A. começou a produzir calçados de material sintético, que 

eram vendidos a preços inferiores aos convencionais sapatos de couro, visando 

resolver o “problema” daqueles dias de “vida cara” e uniformizando os “pés da classe”. 

A preocupação evidenciada pelas fontes consultadas e, principalmente, 

pelos manuais pedagógicos, com as roupas das professoras primárias e das 

normalistas foi discutida no quinto capítulo. O discurso de tais livros indicava que a 

preocupação com a aparência e a “correção no trajar” deveriam ser características da 

profissão docente. A justificativa referia-se ao fato das professoras serem consideradas 

“exemplos” para os seus alunos, que aprendiam não apenas mediante o que ouviam 

nas aulas, mas também através do que observavam. Contudo, além de serem 

consideradas como referência para as crianças, as professoras também precisavam 

cuidar da aparência, porque, se fossem trabalhar vestindo roupas muito extravagantes 

poderiam “desviar a atenção dos alunos”. 

A idéia de que era preciso “civilizar” e regenerar a população brasileira 

através da formação de hábitos que promovessem os cuidados com o corpo e a saúde, 

muito presentes no período republicano, ainda esteve associado aos uniformes 

escolares no período de expansão da escola pública paulista. Através da forma como 

os alunos apresentavam-se com os uniformes escolares era mais fácil identificar 

aqueles que possuíam ou não asseio corporal, se seus trajes estavam conservados, 

limpos ou sujos. Tais cuidados eram ensinados nas escolas, que inseriam os temas 

“uniforme escolar” ou “vestuário” nos programas de ensino. No interior do espaço 
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escolar, associado à higiene, os uniformes estiveram presentes não só como 

dispositivo de controle e imposição de hábitos, mas também como objeto de estudo 

para a aquisição destes. 

Vestir os uniformes escolares constituía uma regra imposta por normas 

regimentais e fazia parte da disciplina escolar, não vestí-los caracterizava uma 

transgressão passível de punição como pôde ser observado na legislação. Ir com 

roupas diferenciadas à escola significava uma transgressão. Portanto, quem não tinha 

condições financeiras de custear os uniformes escolares ficava fora da escola. Mesmo 

a escola sendo pública, só poderia desfrutar de uma vaga na instituição aquele que 

tivesse condições de manter-se nela mediante o atendimento às exigências materiais 

que eram feitas, não apenas quanto aos uniformes, mas também em relação ao 

material escolar e ao transporte. No período de expansão da escola pública paulista, a 

instituição deparou-se com uma clientela escolar cuja origem social era bastante 

distinta da anterior, não apenas em relação ao capital cultural apresentado, mas 

também em relação ao capital econômico. Nos anos de 1960 as crianças que 

chegaram à escola eram muito pobres. Acrescido a isso, o país passava por uma 

situação econômica que tornava o custo de vida cada vez mais alto, devido ao 

aumento diário da inflação.  A situação econômica do período ajudou a fazer da 

campanha “Criança Calçada, Criança Sadia!” um sucesso, fato este que fez com que o 

tênis “Conga” fosse conhecido até os dias de hoje. Anunciava-se, na campanha, um 

produto considerado barato e passível de uso nas mais diversas ocasiões. Eram 

tempos difíceis que requeriam soluções práticas e acessíveis.  

As críticas feitas às exigências materiais impostas pela escola pública, no 

período, evidenciaram-se em artigos dos periódicos educacionais. As fotografias 

produzidas nas escolas davam visibilidade à imagem da instituição, que ordenava as 

crianças de modo padronizado indicando pelos uniformes a idéia de disciplina e 

respeito à escola. Contudo, se a educação tinha de ser pública, laica, ter qualidade e 

ser oferecida igualmente a todos, segundo a legislação federal, impedir aqueles que 

não possuíam as roupas exigidas de freqüentar a instituição escolar fazia com que os 

princípios legais não fossem respeitados. Talvez se os uniformes escolares não 
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tivessem sido obrigatórios no período de expansão da escola, um número maior de 

pessoas tivesse tido a possibilidade de freqüentá-la. 

 No interior do espaço escolar, os uniformes tentavam regular a manifestação 

das diferenças individuais e a expressão da moda, mas muitas vezes também eram 

como a moda, inacessíveis do ponto de vista econômico. Ou, quando o acesso a tal 

indumentária fosse conseguido por todos, poderia ter ocorrido algo semelhante ao que 

conta o "mito da borralheira", onde a menina pobre se fantasia como a garota burguesa 

para participar de uma festa, porém, ao término da cerimônia, quando a máscara cai, 

percebe-se a diferença dela para as demais. Por mais que a escola tentasse disfarçar 

os contrastes sociais, ela só o faria por um instante, afinal, ela não acabaria com as 

diferenças, apenas as deixaria levemente camufladas. Pode-se, talvez, considerar as 

palavras de Gilda de Mello e Souza (1993) sobre o mito da borralheira para dar uma 

medida da questão:  

 

"É uma lembrança constante que nos embaraça e nos perturba, e o nosso 

enleamento, contrastando com a desenvoltura dos outros, patenteia, aos olhos de 

todos, aqueles afastamentos que o disfarce das roupas não conseguiu apagar. 

Assim, a pausa passageira que se abriu em cada vida pode tanto arrebatar o 

indivíduo na vertigem de um instante, como atira-lo na consciência aguda do 

borralho. Depois da mascarada, quando a ordem do mundo se refaz, brilha mais 

lúcida a verdade interior de cada um." 

  (op.cit., p. 169)  

 
Dentre as fotos encontradas no arquivo iconográfico do Centro do 

Professorado Paulista, uma chamou a atenção, especialmente, pela forma como 

retratou os alunos. Ela não foi veiculada em nenhum periódico consultado. Com 

poucas referências de origem, a imagem mostra uma sala de aula com uma professora 

e seus alunos, que não estão uniformizados, ao fundo, aparece a bandeira do CPP, 

que parece ter sido colocada às pressas ali para que a fotografia fosse tirada. A única 

referência de que dispõe o retrato é a seguinte inscrição, feita à lápis, “Maria Aparecida 

Vargas, Professora do Ano de 1973”. Não é possível saber de que escola se trata ou 

de qual região do estado de São Paulo. O fato é que a fotografia não parece ter sido 
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produzida para nenhum jornal ou revista. A impressão que se tem é que ela foi feita de 

improviso e assim pareceu ser mais fiel à realidade. Alguns estão descalços, outros 

estão com as roupas rasgadas. Sem os uniformes escolares, a pobreza fica mais nítida 

e a origem social fica mais evidente. Talvez por tentar impedir que a miséria do 

ambiente doméstico em que viviam as crianças que passaram a freqüentar a escola 

pública ficassem explícitas através das roupas que usavam, a obrigatoriedade de uso 

dos uniformes escolares tenha sido tão enfatizada na escola, no seu período de 

expansão.   

 

 

 

  

 

Professora do Ano de 1973 

Fig. 25: Arquivo do Centro do Professorado Paulista 

 
Justamente tais diversidades indissolúveis, do ponto de vista da ação da 

escola, porque são diversidades de caráter sócio-econômico evidenciam o limite frágil 

no interior do qual as idealizações pedagógicas ou os esforços de imposição de uma 



 194 

“democracia” na vida escolar mediante políticas e legislação, mostram-se inócuos. O 

que se pretendeu ressaltar por meio do estudo apresentado pode também ser 

entendido como uma análise dos descaminhos de determinadas práticas da vida 

escolar que, sem contribuir para a superação das questões sociais, podem, sem 

dúvida, contribuir para torná-las menos visíveis. 
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