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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa busca responder às seguintes questões: Como se tornou possível pensar no 

aluno como alguém sujeito a problemas de desenvolvimento emocional, de conduta ou 

desajustamento social? Como se chegou a denominar certas crianças como sendo “crianças-

problema”? Quais os meios recomendados pelos educadores e outros especialistas para prevenir o 

surgimento desses problemas e que recursos foram empregados na escola para identificar a 

“criança-problema” e corrigi-la? O trabalho procura demonstrar que, mais do que apenas excluir 

parte da população escolar, aquela considerada como “irregular”, o uso da expressão “criança-

problema” nos discursos educacionais teve como efeito ampliar o controle dos especialistas sobre 

todas as crianças. Sustenta-se que a “criança-problema” serviu para tornar permeável a fronteira 

entre a normalidade e a anormalidade. Dessa maneira, por um lado passou-se a acreditar na 

possibilidade de prevenir e mesmo reverter certos quadros de anormalidade, recorrendo-se para 

isso a medidas educacionais, que deveriam ser postas em prática em conjunto pela escola e pela 

família. Por outro lado, todas as crianças começaram a ser consideradas como “crianças-

problema” em potencial, já que diversas circunstâncias mais ou menos graves passaram a ser 

entendidas como fatores que poderiam desencadear problemas de ajustamento da criança à escola, 

desde o divórcio dos pais ou o nascimento de um irmão, até a entrada do aluno na puberdade, 

entre muitos outros. Os textos educacionais começaram a trazer recomendações para que as 

crianças fossem submetidas a um regime de observação contínua, em suas dimensões física, 

intelectual, emocional e moral. Assim, ao menor sinal de desvio, medidas corretivas poderiam ser 

iniciadas. A investigação baseia-se em escritos de Michel Foucault sobre a “governamentalidade”, 

“as tecnologias do eu”, o “poder pastoral”, o “bio-poder” e a “disciplina” e em textos de Jacques 

Donzelot sobre a emergência do espaço social e o governo por meio da família. Recorre-se ainda 

a textos de outros autores contemporâneos que empregam o referencial teórico de Foucault. 

Examinam-se artigos da literatura pedagógica sobre a psicologia experimental e os problemas 

infantis presentes na Revista de Educação e livros sobre as mesmas questões. Além disso, 

estudam-se documentos da legislação federal que tratam das medidas oficiais de proteção e 

assistência à infância desde a Primeira República até a década de 1960. 
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Esta pesquisa busca responder às seguintes questões: Como se tornou possível pensar na 

criança como alguém sujeito a problemas de desenvolvimento emocional, de conduta ou 

desajustamento social? Como se chegou a denominar certas crianças como sendo “crianças-

problema”? Quais os meios recomendados pelos educadores e outros especialistas para prevenir o 

surgimento desses problemas e que recursos foram empregados para identificar a “criança-

problema” e corrigi-la? 

Procura-se demonstrar que, mais do que apenas excluir uma parcela da população escolar, 

aquela considerada como irregular, o uso da expressão “criança-problema” nos discursos 

educacionais teve como efeito ampliar o controle dos especialistas sobre todas as crianças. 

Sustenta-se que a “criança-problema” serviu para tornar permeável a fronteira entre a normalidade 

e a anormalidade. Dessa maneira, por um lado passou-se a acreditar na possibilidade de prevenir e 

mesmo reverter certos quadros de anormalidade, recorrendo-se para isso a medidas educacionais, 

que deveriam ser postas em prática em conjunto pela escola e pela família. Por outro lado, todas 

as crianças começaram a ser consideradas como “crianças-problema” em potencial, já que 

diversas circunstâncias mais ou menos graves passaram a ser entendidas como fatores que 

poderiam desencadear problemas de ajustamento da criança à escola, desde o divórcio dos pais ou 

o nascimento de um irmão, até a entrada do aluno na puberdade, entre muitos outros. Os textos 

educacionais começaram a trazer recomendações para que as crianças fossem submetidas a um 

regime de observação contínua, em suas dimensões física, intelectual, emocional e moral. Assim, 

ao menor sinal de desvio, medidas corretivas poderiam ser iniciadas.  

A investigação baseia-se em textos teóricos de Michel Foucault sobre a 

“governamentalidade”, “as tecnologias do ser”, o “bio-poder” e a “disciplina” e em textos de 

Jacques Donzelot sobre o governo por meio da família e a emergência do espaço social (A Polícia 

das Famílias, 1986). Este autor mostra que é apenas a partir do final do século XVIII e início do 

século XIX que se pode falar propriamente no “social”, como um novo domínio de intervenção e 

cruzamento de forças já existentes em outros campos. O social não se confunde com o sistema 

judiciário, mesmo que amplie a sua ação. Não se identifica com o público, tampouco com o 

privado. Cresce entre ambos, tornando pouco nítida a fronteira que os separa. O social não pode 

ainda ser reduzido ao econômico, nem ao administrativo, pois inventa uma economia particular e 

uma maneira própria de administrar.
1
 Recorre-se ainda a textos de outros autores contemporâneos 

                                                
1 “Donzelot pergunta como se formou o social, reagindo sobre outros setores, provocando novas relações entre o 

público e o privado, entre o judiciário, o administrativo, e o estabelecido pelos costumes; a riqueza e a pobreza; a 

cidade e o campo; a medicina, a escola e a família etc., e, vindo com isso, recortar e remanejar recortes anteriores 

ou independentes; dando novo campo às forças em presença” 

(Delleuze, Gilles. “A Ascensão do Social – Prefácio” in Donzelot, Jacques, 1986.) 
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que empregam o referencial teórico de Foucault, tais como Thomas Popkewitz e Jorge Ramos do 

Ó, no campo educacional; Nikolas Rose nos campos da psicologia e da política e Mitchel Dean, 

também no domínio político, entre outros. 

As questões que suscitaram a presente investigação surgiram durante a realização da 

dissertação de mestrado intitulada De Como Ensinar o Aluno a Obedecer: um estudo dos 

discursos sobre a disciplina escolar entre 1944 e 1965, quando, mediante o exame da imprensa 

periódica educacional e de manuais de Didática utilizados nos cursos normais, entre outras fontes, 

se procurava compreender como os integrantes prestigiados do magistério explicavam a 

indisciplina nas escolas públicas primárias e elaboravam recomendações na tentativa de 

solucionar esse problema. Durante o exame dos livros e artigos sobre as questões disciplinares, 

chamava a atenção a quantidade de referências aos distúrbios do caráter e de aprendizagem entre 

os alunos das escolas primárias.
2
 Em muitos casos, propunham-se classificações das crianças 

conforme os problemas apresentados e suas causas. Em seguida, recomendavam-se as 

providências possíveis em cada caso. Quando se identificava uma causa biológica para a anomalia 

de um aluno, indicava-se o seu encaminhamento a uma instituição especializada. Por outro lado, 

se a origem do problema era atribuída ao desajustamento do meio familiar em que a criança 

estava inserida, entendia-se que era possível mantê-la na escola comum, embora fossem 

requeridas uma série de providências para promover o seu reajustamento e para que a sua conduta 

irregular não prejudicasse os outros alunos. A partir dessas observações surgiu o interesse por 

uma pesquisa que permitisse compreender melhor a preocupação dos educadores em relação às 

crianças que não apresentavam o rendimento e a conduta considerados normais.  

Posteriormente, as disciplinas cursadas no âmbito do doutorado, ofereceram subsídios 

teóricos férteis para a reflexão sobre as questões inicialmente propostas e contribuíram para a 

delimitação mais precisa do objeto desta investigação. Entre outras coisas, foi possível perceber 

que, pelo menos em parte, as preocupações em relação aos “desajustamentos” dos alunos diziam 

respeito à resistência do sistema educacional em acolher essas crianças, primeira geração 

escolarizada de uma parcela da população anteriormente excluída das instituições oficiais de 

ensino. Além disso, o estudo das condições sociais, políticas e culturais associadas ao fracasso 

escolar, a partir de uma perspectiva histórica, foi importante para a compreensão do papel dos 

                                                
2 Os títulos “Menores Anormais do Caráter (Luiz Ciulla in Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 1947); 

“Alguns Problemas de Perturbação do Caráter” (Ofélia Boisson Cardoso in Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, 1945); “Problemas de Ajustamento à Escola” (Elisa Dias Veloso in Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, 1958); “A Infância Retardatária” (Sud Mennucci in Revista do Professor, 1960); “Causas dos 

desajustamentos infantis” (Túlio Expedito Liporoni in Revista do Professor, 1960); “Problemas da Aprendizagem na 

Escola Primária” (Henrique Scabello in Revista do Professor, 1962); “O escolar difícil e sua educação” (Sebastiana 

F.P. Campos in Revista de Educação, 1945), entre outros, foram examinados no último capítulo da dissertação. 
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cientistas na formulação das explicações sobre as desigualdades e outros problemas sociais, em 

especial o da infância marginalizada.
3
 

Este estudo insere-se no âmbito do projeto luso-brasileiro intitulado “Estudos 

Comparados sobre a Escola: Brasil e Portugal (séculos XIX e XX)” (CAPES-ICCTI, 2000) que, 

por sua vez, integra o programa do grupo PRESTIGE, em seu ramo português, o qual busca 

elaborar uma “análise histórica comparada da ‘escola de massas’ nos países lusófonos e 

europeus (1880-1960)” (Nóvoa, 1998, p. 10). As investigações realizadas distribuem-se por 

quatro eixos temáticos: alunos, que é o eixo ao qual se filia este trabalho e “procura compreender 

o modo como os alunos foram ‘inventados’ (construídos, categorizados, classificados etc.) pela 

escola, o modo como através da escola de massas as crianças são transformadas em 

alunos”(idem), professores, em que o interesse se volta para a formação e o exercício da 

profissão docente; conhecimento escolar, eixo voltado para o exame das transformações no 

currículo e conhecimento pedagógico, cujo foco são as transformações nos discursos 

pedagógicos em relação com outras ciências humanas. 

O trabalho está dividido em quatro partes: na Introdução, explicita-se mais detalhadamente 

a sua proposta, que consiste em elaborar uma história da maneira como chegamos a construir 

nossa maneira atual de pensar sobre os problemas de comportamento das crianças na escola. Isto 

significa que se trata de investigar a história da “criança-problema” no Brasil com o objetivo de 

discutir certas concepções correntes a respeito de como identificar, explicar e resolver eventuais 

dificuldades que os alunos podem ter em se adaptar ao ensino regular. Nesta primeira parte 

encontra-se ainda uma exposição dos conceitos que orientam a análise.  

O primeiro capítulo apresenta um quadro geral das preocupações com as crianças no 

Brasil desde o início do período republicano, com base no estudo da legislação federal e em 

pesquisas contemporâneas sobre a história dos conhecimentos especializados acerca dos 

problemas da infância em duas áreas adjacentes ao campo educacional, no que se refere ao 

governo da “criança-problema”: a justiça de menores e a assistência social à infância e à família. 

As questões presentes nesses dois campos, para serem melhor compreendidas, são situadas no 

domínio social, o qual, de acordo com Donzelot e outros autores, surgiu na mesma época em que 

apareceram tecnologias específicas de governo dos indivíduos e da população. Esta perspectiva 

ajuda a perceber o significado da expressão “criança-problema” como sendo predominantemente 

                                                
3 As disciplinas cursadas foram: “Sociologia da Educação V” (EDF 5765), ministrada pelo Prof. Dr. Celso de Rui 
Beisiegel e “Seminários Temáticos de História da Educação”, coordenados pela Prof.a Dr.a Cynthia Pereira de Souza, 

na Faculdade de Educação da USP; “O Fracasso Escolar como Objeto de Estudo: uma visão histórica” (PSA 735), 

ministrada pela Prof.a Dr.a Maria Helena Souza Patto no Instituto de Psicologia da USP e “Reform and Change in 

Curriculum and Instruction”, ministrada pelo Prof. Dr. Thomas S. Popkewitz, no Departamento de Currículo e 

Instrução da Universidade de Wisconsin-Madison. 
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associada aos “desajustamentos sociais”, nos discursos especializados, especialmente aqueles 

produzidos nas décadas de 1930 e 1940. Além disso, discorre-se sobre aspectos importantes do 

ensino republicano no Brasil e procura-se caracterizar brevemente o movimento da Escola Nova, 

que trouxe o aluno para o centro do debate educativo. Afirma-se que houve duas condições 

importantes para a construção da criança como sendo um “problema” na escola: por um lado, o 

ideal da democratização do ensino, que defendeu a ampliação do acesso à escolaridade a todas as 

crianças brasileiras, muitas das quais foram consideradas “estranhas” pela escola. Por outro lado, 

o princípio caro aos escolanovistas de que era preciso adaptar o ensino às características 

individuais do aluno e, para isso, era necessário conhecer tão bem quanto possível as 

singularidades de cada criança. Esse conhecimento foi proporcionado sobretudo pela psicologia. 

No segundo capítulo, examinam-se textos veiculados entre os educadores sobre os testes 

produzidos no âmbito da psicologia experimental, disciplina crucial no desenvolvimento dos 

processos de avaliação e classificação das crianças, de acordo com as suas capacidades. Desde o 

final da década de 1920, considerava-se que essa era a ciência capaz de identificar com segurança 

as crianças com problemas e descobrir, para cada aluno, o lugar ideal na escola e na sociedade. A 

análise inicia-se com uma caracterização geral da bibliografia disponível no Brasil dos anos vinte 

aos quarenta sobre a psicologia experimental e, em seguida, concentra-se na obra Testes ABC 

para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, de 

Lourenço Filho, com o objetivo de observar a maneira como o autor procurou criar uma solução 

para o governo de uma população que foi considerada especialmente problemática: a dos alunos 

da primeira série, os quais, em sua maioria, iniciavam nesse grau a sua carreira escolar e que, em 

grande parte, fracassavam no objetivo estabelecido para eles, o de aprenderem a ler e a escrever. 

No terceiro capítulo, examinam-se textos pedagógicos especificamente dedicados ao 

exame dos problemas infantis presentes nos artigos da Revista Educação e em outros textos 

pedagógicos publicados nas décadas de 1930 e 1940. Os conceitos de “disciplina”, “bio-poder”, 

“poder pastoral” e “tecnologias do eu” são importantes para esta análise e ajudam a sublinhar as 

maneiras como os educadores procuraram administrar o comportamento das crianças para 

transformá-las em indivíduos bem ajustados e autônomos, capazes de exercerem o auto-controle 

em espaços de liberdade regulada. Procura-se demonstrar que a educação da “criança-problema” 

no Brasil, desde 1930 e, mais genericamente, a educação e a assistência à infância desde o final 

do século XIX tem sido pensada em termos de quatro verbos: proteger, prevenir, selecionar e 

corrigir. Se tudo funcionasse como deveria - o que estava longe de ser o caso, conforme as 

próprias autoridades educacionais e os especialistas denunciavam em seus textos - os excluídos da 

normalidade seriam capturados numa rede complexa de exames, saberes e especialistas, cujo 
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propósito era corrigi-los ou, quando isso não fosse possível, pelo menos transformá-los em 

cidadãos úteis para a pátria. Essa rede, se inicialmente, alcançava apenas os ditos “anormais”, 

logo se ampliou o suficiente para abarcar toda a população escolar. Para os educadores que se 

dedicaram ao tema a partir da década de 1930, já não bastava criar formas de tratar as crianças 

com deficiências evidentes, era preciso identificar os sinais mais discretos das dificuldades 

infantis, pois conflitos inicialmente de pouca importância, poderiam tornar-se desvios de 

personalidade graves no futuro, se não fossem devidamente cuidados. 

Neste ponto, cabe fazer um esclarecimento sobre os limites temporais desta investigação. 

Este trabalho constrói-se a partir da identificação de uma obra nuclear para a análise do tema, 

trata-se do livro A Criança-Problema: higiene mental na escola primária, de Arthur Ramos, o 

qual foi publicado pela primeira vez no ano de 1939, no âmbito da coleção Atualidades 

Pedagógicas. Embora esse não tenha sido o primeiro texto a empregar a expressão do título, foi o 

que mais especialmente se dedicou à questão que me interessa. Porém, fixar a data do seu 

aparecimento como marco inicial do estudo não seria conveniente, na medida em que se busca 

identificar os antecedentes históricos do problema, ou seja, as condições do tratamento dispensado 

à infância no período anterior ao do surgimento do livro. Por outro lado, não houve um evento 

específico relativo à questão da “criança-problema” no período precedente ao da publicação que, 

por si só, justificasse a fixação de um ano mais recuado para iniciar a pesquisa. Pelas mesmas 

razões, não seria fácil encontrar uma data-limite para encerrá-la. Dessa maneira, em vez de dois 

anos que delimitam o início e o fim do período investigado, pareceu mais razoável estabelecer 

apenas o ano de publicação da obra referida como um marco central, procurando-se retroceder e 

avançar em relação a essa referência, dependendo da fonte investigada. Na maior parte do texto a 

análise concentra-se nos anos que antecedem e sucedem mais de perto o do surgimento do livro, 

portanto nas décadas de 1930 e 1940. No entanto, para o caso da legislação, considerou-se 

importante recuar até o início da Primeira República, quando foi promulgado o Código Penal 

(1890), que introduziu mudanças importantes no governo da infância, ao estabelecer o critério do 

“discernimento” para julgar-se as faltas cometidas por menores entre 9 e 14 anos de idade. No 

outro extremo, chegou-se a considerar os documentos da legislação federal até o ano de 1968, 

quando a Lei n. 5439 retoma o Decreto-Lei n. 6026 (1943) que elaborava uma proposta de 

reformulação do Código de Menores (1927) e defendia a substituição do critério do 

“discernimento” pelo da “periculosidade” no julgamento das crianças e adolescentes infratores. A 

legislação federal
4
 sobre as medidas de proteção à infância e à família e a correção das crianças é 

                                                
4 Ver listagem dos documentos consultados da legislação federal no Anexo 1. 
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considerada para que se possa verificar o modo como os temas pensados no campo educacional 

compareceram nos documentos oficiais que regulavam a atuação das autoridades responsáveis por 

prestar assistência à criança em perigo e corrigir a criança perigosa.  

No primeiro capítulo, onde se analisa mais detidamente a legislação, a opção  for fazer a 

pesquisa retroceder ao primeiro período republicano no Brasil justifica-se ainda pela conjunção 

entre os ideais educacionais proclamados neste período e o surgimento de um novo projeto de 

nação, o qual deveria se fazer representar na arquitetura vistosa e na organização geral dos novos 

grupos escolares construídos nos centros das cidades. Neste momento, em que se começava a 

estruturar a educação pública primária no país, defendida como direito de todas as crianças, as 

dificuldades de uma parte dos alunos em progredir nos estudos começou a merecer a atenção dos 

especializada dos médicos, higienistas e, posteriormente, dos psicólogos. O processo de 

urbanização fez crescer a população das crianças que viviam nas ruas e eram vistas como uma 

ameaça à segurança e moralidade. As questões perturbadoras eram variadas, compreendendo 

mazelas que atingiam populações inteiras de crianças, tais como as elevadíssimas taxas de 

mortalidade nas Casas da Roda, o abandono, o trabalho infantil e os delitos cometidos pelas 

crianças de rua. O sistema das Casas da Roda ou Rodas dos Expostos, de origem portuguesa, foi 

introduzido no Brasil no século XVIII e tornou-se um modelo de instituição importante para a 

assistência à infância abandonada, apesar dos seus exíguos resultados na tentativa de proteger a 

vida das crianças enjeitadas. Segundo Marcílio, poucas crianças realmente permaneciam nas 

instituições depois de recebidas. Geralmente, eram encaminhadas para a casa de amas que 

pudessem criá-las  até os três ou sete anos, em troca de uma pequena quantia em dinheiro. A 

autora acrescenta que a falta de estrutura das Santas Casas para cuidar das crianças quando 

terminava o período de criação pelas amas, fez com que muitas dessas passassem a viver nas ruas 

prostituindo-se, pedindo esmolas ou praticando furtos, agravando o problema dos menores que 

viviam à solta no espaço urbano. Embora a última Roda do Brasil, em São Paulo, tenha sido 

extinta apenas em 1951, desde meados do século XIX, juristas e médicos na Europa e no Brasil 

passaram a defender a sua extinção devido às altas taxas de mortalidade entre as crianças 

atendidas pela instituição (Marcílio, 1998). 

Quanto aos discursos educacionais, examinados sobretudo no segundo e terceiro capítulos, 

a  principal fonte de referência é a Revista de Educação (São Paulo, Diretoria Geral da Instrução 

Pública / Departamento de Educação / Secretaria de Estado dos Negócios da Educação) publicada 

entre 1927 e 1961. Selecionaram-se os artigos referentes à temática da pesquisa publicados ao 

longo de todo o período de duração da revista, embora a maior parte desses textos tenha sido 

veiculada entre os anos de 1930 e 1940. Já os livros sobre a psicologia experimental foram 
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selecionados a partir da bibliografia recomendada aos professores na revista, em um volume 

especial de Escola Nova dedicado aos testes (1931). Nessa listagem, são indicadas obras de 1924 

a 1931. A leitura de livros publicados no Brasil sobre a “criança-problema” e dos artigos sobre o 

mesmo tema contidos na Revista de Educação deve permitir uma aproximação das maneiras de 

pensar sobre a prevenção ou a superação das dificuldades da criança-problema. A respeito da 

imprensa periódica educacional, Catani e Bastos (1997) afirmam que tais fontes devem ser 

valorizadas na medida em que podem tornar-se “… um guia prático do cotidiano educacional e 

escolar, permitindo ao pesquisador estudar o pensamento pedagógico de um determinado setor 

ou grupo social a partir da análise do discurso veiculado e da ressonância dos temas debatidos, 

dentro e fora do universo escolar…” (p. 5). Os textos da Revista de Educação sobre os 

problemas infantis foram redigidos, em sua maioria, por educadores brasileiros, diretores de 

escola e outras autoridades educacionais. São discursos que trazem reflexões sobre diversos 

problemas práticos, enfrentados pelos autores no dia a dia da administração escolar. Esta 

perspectiva é importante para o tema do “governo” da população de alunos, pois, como afirma 

Nikolas Rose
5
, 

“é mais frequentemente neste nível menor, cotidiano, pragmático e vulgar que é possível ver linguagens e 

técnicas sendo produzidas, as quais irão reformular as compreensões dos sujeitos e objetos de governo e 
assim reformular as próprias pressuposições nas quais o governo se apóia.” 

 (p. 31)  

Uma das características marcantes dessa produção é a familiaridade dos nossos autores 

com os textos internacionais, evidenciada tanto na transcrição de artigos de autores estrangeiros, 

como nas bibliografias das matérias escritas pelos brasileiros. Em diversos países, dentre os quais 

os Estados Unidos e a França se destacaram, mas não foram os únicos, os educadores brasileiros 

iam buscar explicações; informações reveladas por pesquisas conduzidas em instituições 

respeitadas no exterior; inspiração para pensar sobre os problemas vividos no Brasil e autoridade 

para defender determinadas formas de intervenção no campo educacional. Apenas o conjunto de 

artigos veiculados em Revista de Educação sobre a psicologia experimental e a “criança-

problema” já mostram a relevância desse intercâmbio. Entretanto, isso não deve ser entendido 

como uma mera incorporação das idéias estrangeiras pelos nossos autores, mas como uma forma 

complexa de traduação ou mesmo de diálogo que se estabelecia entre o global e o local, 

assumindo cores originais em nosso território. Popkewitz refere-se aos autores importados dessa 

maneira como “nativos estrangeiros” (indigenous foreigners)
6
, com o objetivo de chamar atenção 

para esse tipo particular de “herói e discurso heróico que traz discursos globais sobre mudança 

                                                
5 As traduções dos textos em inglês foram feitas por mim. 
6 Em inglês o termo indigenous significa “que pretence naturalmente a um local, nativo.” (Oxford Advanced 

Learners Dictionary 5a. ed., Oxford University Press, 1995. 
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para a construção dos imaginários nacionais” (Popkewitz, 2000, p.277). Na elaboração das 

reformas nacionais, é comum que o caráter estrangeiro dessas referências fique obscurecido e que 

elas apareçam como se fossem naturais.  

“Nas políticas nacionais e nas pesquisas, é comum que os heróis do progresso sejam estrangeiros 

imortalizados em seus esforços reformadores. Os nomes dos autores estrangeiros, por exemplo, aparecem 

como sinais de progresso social, político e educacional nos debates nacionais.” 
(idem) 

A respeito da influência da literatura estrangeira sobre os intelectuais brasileiros, Roberto 

Schwarz e Lilia Moritz Shwarcz examinam exemplos da passagem do período imperial para o 

republicano no Brasil, quando as idéias liberais da Europa e a valorização do conhecimento 

científico começaram a ser recebidas no nosso país. Quanto às primeiras, o autor mostra que essas 

foram veementemente defendidas em discurso pelos mesmos homens cujos costumes, baseados 

nas relações de favor, as contradiziam completamente. “Em resumo, as idéias liberais não se 

podiam praticar, sendo ao mesmo tempo indescartáveis” em função do consenso em torno da 

superioridade do pensamento europeu. Eram proferidas, mas denunciavam a sua condição de 

deslocadas. (Schwarz, 1988, p. 22) No que se refere à moda da ciência, Lilia Shwarcz explica que 

foi mesmo disso que se tratou, no início a apropriação brasileira da literatura estrangeira 

correspondeu a uma adesão e uma ânsia pelas novidades científicas, como se se tratasse de um 

novo estilo intelectual. 

“O que se valorizava nesse momento, porém, não era tanto o avanço científico, entendido enquanto incentivo 

a pesquisas originais, e sim uma certa ética científica, uma ‘cientificidade difusa’ e indiscriminada. Tanto que 

se consumiram mais manuais e livros de divulgação científica do que obras ou relatórios originais. A ciência 

penetra primeiro como ‘moda’ e só muito tempo depois como prática e produção.” 

(Schwarcz, 1993, p. 30) 

De maneira análoga, a incorporação da psicologia experimental e da própria psicanálise no 

Brasil não deve ser pensada como um simples transplante de idéias, mas é preciso conferir os 

significados particulares que ganharam nos discursos de nossos educadores e que tipos de 

intervenções foram convocadas a legitimar. 

Cabe fazer ainda um outro esclarecimento, que se refere à delimitação espacial da 

pesquisa. Ao tomar-se como uma das fontes os documentos da legislação federal, pretende-se 

tratar do caso brasileiro. Quanto à escolha da Revista Educação e dos livros indicados, porém, é 

preciso fazer algumas considerações. A revista, embora tenha sido publicada no estado de São 

Paulo, apresentava em sua seção “Através das revistas e jornais” textos incialmente publicados na 

grande imprensa ou em periódicos especializados de outras localidades, tais como Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Bahia. Os livros consultados também foram publicados nesses estados. De fato, 

havia um movimento importante de circulação de idéias, devido inclusive ao trânsito frequente 

dos educadores mais prestigiados da época, muitos dos quais realizaram trabalhos significativos 
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em mais de um lugar, como é o caso de Loureço Filho, que orientou as reformas do ensino 

paulista e pernambucana, de Anísio Teixeira, que empreendeu a reforma no ensino na Bahia e foi 

Diretor da Instrução Pública no Distrito Federal, e do próprio Arthur Ramos, que se formou na 

Bahia e posteriormente se tornou o responsável pelo Serviço de Higiene Mental no Distrito 

Federal. Já se afirmou, aliás, que essa movimentação não ficou restrita às fronteiras nacionais, 

mas expandiu-se por diversos países da América e da Europa. Mesmo assim, no que se refere ao 

Brasil, está-se levando em conta informações disponíveis para quatro estados apenas. Embora seja 

bastante provável que os discursos veiculados a partir desses centros tenha se difundido pelas 

outras regiões, não se chegou a saber como isso ocorreu no que se refere aos conhecimentos 

relativos à educação das crianças consideradas difíceis de educar. Esta limitação reflete uma 

dificuldade mais geral na produção da história da educação brasileira. A intenção de se abarcar 

todos os estados brasileiros é dificultada, em parte pela própria dimensão do país, em parte pela 

dispersão das fontes no território nacional, as quais, além disso, sofrem com o problema da falta 

de conservação e sistematização. Por essas razões, tradicionalmente tem sido realizados estudos 

que, embora procurem referir-se à realidade brasileira, de fato se concentram no exame do que se 

produziu nos estados mais desenvolvidos, sem que de fato se saiba o que se passava além desses. 

Por outro lado, mais recentemente, tem surgido o interesse em investigar a história da educação 

brasileira com base nas fontes disponíveis em outros estados. Nesses casos, corre-se o risco de se 

concentrar na identificação das particularidades regionais, perdendo de vista o contexto nacional. 

As condições mencionadas apresentam-se, portanto, como um desafio, o qual foi bem 

caracterizado por Denice Catani, para quem 

“Persiste, em nosso caso, o fato de que se é necessário conhecer bem as peculiaridades dos processos 

regionais, resultantes das condições nas quais se desenvolveram sistemas de ensino estaduais muito 

heterogêneos, após a instauração da República no final do século XIX, é também necessário pensar a 

produção de estudos de alcance mais amplo que contribuam para superar as tendências de fragmentação dos 

estudos histórico-educacionais.” 

(2000, p. 147) 

 

* 

*          * 

O exame das fontes selecionadas mostra que o governo da infância irregular foi pensado 

tanto no plano individual como no populacional e ainda que diversos conhecimentos, técnicas e 

estratégias, muitas vezes contraditórios, foram mobilizados em esforços nem sempre coerentes 

para proteger, prevenir, selecionar e corrigir as crianças. Uma vez que eu comecei apresentando 

os verbos acima como possuindo valor descritivo das estratégias de governo da “criança-

problema”, seria fácil criar agora uma conexão plausível entre essas ações e quatro áreas distintas 

de intervenção no espaço social e familiar, da seguinte maneira: proteção e filantropia; prevenção 
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e higiene mental; seleção e psicologia; correção e justiça de menores. Contudo, embora essas 

associações não estejam erradas, elas podem ser enganadoras, na medida em que criem a 

impressão de uma divisão harmônica de tarefas entre essas áreas de conhecimento, a qual é difícil 

sustentar em uma análise mais cuidadosa. De acordo com Nikolas Rose, é preferível tentar 

identificar as contradições, os conflitos e as traduções
7
 das várias idéias que se cruzaram no 

espaço da administração dos problemas infantis. Importa compreender as associações, 

cruzamentos e disputas entre os conhecimentos, especialistas e profissionais na tentativa de 

identificar os problemas, explicar suas origens e definir as melhores maneiras de encaminhar as 

crianças. Assim, será possível considerar múltiplas conexões, dentre as quais as que foram 

previamente sugeridas são apenas um exemplo e não necessariamente o mais importante. 

A “criança-problema” que começou a ser objeto da preocupação dos especialistas a  partir 

dos anos trinta não era propriamente anormal no sentido biológico que se costumava dar ao termo, 

na maior parte das vezes a sua anormalidade não era herdada, mas adquirida, provavelmente num 

contexto social e familiar desarmônico. Assim, acreditava-se que seu desajustamento era 

reversível a partir de medidas educativas ou terapêuticas, as quais visavam não apenas a criança, 

mas mais frequentemente, toda a família. No entanto, conforme já se indicou, a introdução da 

expressão “criança-problema” nos discursos educacionais teve como efeito a inserção de 

virtualmente todas as crianças numa categoria de “risco”, já que uma série de acontecimentos 

mais ou menos comuns poderiam provocar um desajustamento: a morte da mãe ou do pai, o 

nascimento de um irmão, uma doença grave, um revés financeiro enfrentado pela família, a 

separação do casal etc. Assim, embora exista uma proximidade entre o tema desta pesquisa e a 

educação especial, meu interesse é pelo processo a partir do qual os conhecimentos especializados 

sobre os problemas infantis difundiram-se nas escolas comuns de maneira a submeter todas as 

crianças, inclusive as que aparentemente não revelavam qualquer sintoma de distúrbio, ao 

escrutínio dos especialistas. Idealmente, isso deveria ocorrer ao longo do percurso escolar de 

todos indivíduos matriculados nas escolas. No entanto, essa afirmação não quer dizer que as 

coisas tenham funcionado exatamente como desejavam as autoridades escolares ou os 

profissionais que se dedicaram a pensar sobre as questões educacionais e os problemas da 

infância. Como se procurará explicar adiante, a concretização das tecnologias de diagnóstico, 

                                                
7
 A respeito da tradução, Rose afirma:“Nas dinâmicas de tradução, alinhamentos são forjados entre os objetivos de 

autoridades desejando governar e os projetos pessoais dos indivíduos, grupos e organizações submetidos ao 
governo. É através de processos de tradução de diversos tipos que se criam ligações entre agências políticas, 

organismos públicos, autoridades econômicas, legais, médicas, sociais e técnicas e as aspirações, julgamentos e 

ambições de entidades formalmente autônomas, sejam essas firmas, fábricas, grupos de cobrança (pressure groups), 

famílias ou indivíduos.” (1999, p.48) 
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vigilância e tratamento, na maior parte das vezes não pôde ser simplesmente implantada por uma 

vontade soberana imposta de cima para baixo, sem admitir discussão. Pelo contrário, geralmente 

era dificultada pela presença de conflitos,  divergências e polêmicas, pela escassez de recursos, 

por atrasos, mal entendidos, interrupções etc. 

Além disso, admitir que toda a população infantil foi, a partir dos anos trinta, objeto da 

“razão psicométrica” (Maria Helena Souza Patto, 2000) não significa, é claro, considerar que o 

risco de ser considerada “problema” fosse distribuído uniformemente pela população infantil: as 

que já eram pobres ou órfãs ou viviam em famílias desestruturadas requeriam maior atenção. 

Veiga e Faria mostram que, desde fins do século XIX, no Brasil, os segmentos mais pobres da 

sociedade foram considerados como sendo potencialmente mais perigosos: 

“Basicamente, estabeleceu-se uma associação entre marginalidade e pobreza, delinquência e rua, no contexto 

histórico em que a sociedade passa a ter um outro núcleo e uma outra referência para a ética social: a 

propriedade e a vida privada. O aumento dos tipos de marginalidade também provoca o crescimento do 

transtorno causado por aqueles que não possuem propriedade e espaços privados delimitados e fazem da rua 

o seu local de sobrevivência.” 

(1999, p. 33) 

Por sua vez, Passetti afirma que pelo menos desde o início do século XX já estava bastante 

difundida no Brasil a concepção de que a população pobre, que habitava as periferias e cortiços 

tendia a ser composta de famílias desestruturadas e que essas costumavam gerar filhos que se 

tornariam criminosos. Essa convicção levou o Estado  a assumir, em grande parte, a tarefa de 

proteger, educar e corrigir a infância e a adolescência, por meio de políticas públicas destinadas a 

deter a criminalidade nos centros urbanos. 

“A difusão da idéia de que a falta de família estruturada gestou os criminosos comuns e os ativistas políticos, 

também considerados criminosos, fez com que o Estado passasse a chamar para si as tarefas de educação, 

saúde e punição para crianças e adolescentes. Por isso é que desde o tempo dos imigrantes europeus – que 

formaram os primeiros contestadores políticos – até o dos migrantes nordestinos – que criaram os mais 

recentes líderes dos trabalhadores – o Estado nunca deixou de intervir com o objetivo de conter a alegada 

delinquência latente nas pessoas pobres.” 

(Passetti, 1999, p. 348) 

O livro A Criança Problema: a higiene mental na escola primária (Arthur Ramos, 

1939) mostra muito bem a medida da desproporção entre as preocupações em relação à infância 

privilegiada e a infância pobre, ao dedicar apenas um capítulo para a análise da criança “mimada” 

e quatro à criança “escorraçada”. Sobre a segunda, afirmava-se: “A grande maioria das crianças 

escorraçadas, como se pode ver nas observações do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, vem 

de lares desajustados, de meios economicamente pobres” (p.71). A pobreza, por si só, já era 

considerada uma forma de desajustamento, a ameaçar o desenvolvimento infantil. Mais do que 

isso, conforme atesta Maria Helena Patto a respeito do que ainda hoje ocorre nas práticas de 

diagnóstico das dificuldades escolares, o destino reservado às crianças diagnosticadas como 
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portadoras de “problemas” também distinguia-se conforme a situação sócio-econômica da 

família: 

“Como regra, o exame psicológico conclui pela presença de deficiências ou distúrbios mentais nos alunos 

encaminhados, prática que terá resultados diferentes de acordo com a classe social a que pertencem: em se 

tratando de crianças da média e da alta burguesia, os procedimentos diagnósticos levarão a psicoterapias, 

terapias pedagógicas e orientação de pais que visam adaptá-las a uma escola que realiza os seus interesses 

de classe; no caso de crianças das classes subalternas, ela termina com um laudo que, mais cedo ou mais 

tarde, justificará a sua exclusão da escola. Nesse caso, a desigualdade  e a exclusão são justificadas 

cientificamente (ou seja, com pretensa isenção e objetividade) através de explicações que ignoram a sua 

dimensão política e se esgotam no plano das diferenças individuais de capacidade.” 

(Patto, 2000, p. 65) 

Como orientação geral, os educadores das décadas de 1930 e 1940 recomendavam que as 

histórias familiares das crianças fossem acompanhadas de perto pelos professores e o 

comportamento individual manifestado na escola fosse objeto de observações sistemáticas. 

Introduzia-se assim uma série de transformações no ofício docente, pois começava a ficar 

evidente que a atuação da professora podia contribuir para a prevenção ou, ao contrário, o 

surgimento de problemas nas crianças. Não era mais apenas uma questão de constatar uma 

anormalidade biológica, tirar a criança do grupo escolar e encaminhá-la a uma instituição 

especializada. O problema passava a ser também da escola, que deveria trabalhar junto com 

especialistas da saúde e da psicologia para tentar prevenir o aparecimento de dificuldades, efetuar 

os diagnósticos e seleções iniciais, contribuir no tratamento, alterando a própria rotina escolar 

para atender às necessidades específicas de cada criança “desajustada”. Lourenço Filho, entre 

outros educadores da época, defendia a difusão dos conhecimentos especializados entre os 

professores, afirmando “O educador deve conhecer as crises de ordem geral ou possuir algumas 

noções gerais de psicologia evolutiva e de psicologia clínica” (1974, p.173). Cada professora, 

com suas práticas de observação e assistência individual deveria transformar-se em uma 

pesquisadora do desenvolvimento infantil. As mesmas observações valiam para as famílias, em 

especial para as mães, as quais também eram encorajadas a adquirirem algum conhecimento sobre 

o desenvolvimento infantil para que pudessem conduzir de maneira apropriada a educação de seus 

filhos. Essas observações corroboram a afirmação  de Nikolas Rose, segundo o qual “os 

profissionais ‘psi’ caracterizam-se por sua generosidade – eles se sentem felizes em oferecer aos 

outros seu vocabulário, suas gramáticas de conduta e seus estilos de julgamento” (1999, p. 264). 

No segundo e no terceiro capítulos da tese, procura-se mostrar como essa distribuição do 

conhecimento psicológico pelo conjunto das pessoas responsáveis pela educação das crianças foi 

idealizada pelos autores dos textos pedagógicos. 
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De acordo com Maria Teresa Estrela, desde que surgiram as primeiras escolas existem 

problemas de disciplina e de aprendizado, e há crianças que desafiam os esforços dos professores 

para manter a ordem na sala de aula e ensinar. 

“A manutenção da disciplina constitui, com efeito, uma preocupação de todas as épocas, como já 

testemunhavam vários texto de Platão, como o ‘Protágoras’ ou as ‘Leis’. E se lermos as ‘Confissões’ de Sto. 

Agostinho, constatamos como a sua vida de professor era amargurada pela indisciplina dos jovens que 
perturbavam a ‘ordem instituída para seu próprio bem’.” 

(Estrela, 1993, p.13-14) 

Embora este não seja um estudo especificamente voltado para o exame da indisciplina 

escolar, é inegável que a “criança-problema” representava, na maioria das vezes, um caso de 

indisciplina na classe. O que se procurará compreender melhor é como o aluno indisciplinado foi 

considerado um ser portador de uma patologia intelectual, emocional, moral ou mesmo física e, 

particularmente, como se passou a procurar explicações de ordem psicológica inclusive para as 

manifestações mais comuns de maus comportamentos. Já se disse que a maioria das crianças-

problemas era identificada entre populações consideradas de maior risco, ou porque eram muito 

pobres, ou porque viviam em famílias “desestruturadas” em que faltava o pai ou  a mãe trabalhava 

fora, ou foram geradas por mulheres solteiras ainda na adolescência etc. Por outro lado, também é 

verdade que a “criança-problema” era encontradiça em todas as escolas e representava uma 

ameaça que pairava sobre todas as famílias, mesmo aquelas convencionalmente estruturadas e 

bem postas socialmente, como atestam os textos dos autores que se dedicaram ao tema a partir da 

década de 1930. 

No Brasil, o crescimento da produção recente de pesquisadores sobre a história da infância 

e da adolescência indica que o interesse por essa temática vem se intensificando no país nos 

últimos anos. No âmbito desta investigação, efetuou-se um levantamento preliminar de livros, 

artigos, dissertações e teses no país, em diversos períodos. Localizaram-se mais de 90 títulos, os 

quais podem ser divididos, basicamente, em três conjuntos: o primeiro reúne trabalhos que 

descrevem o tratamento dispensado às crianças em uma instituição específica, que tanto podia ser 

de assistência - tais como as Santas Casas de Misericórdia, orfanatos, creches e jardins de infância 

– como de correção para menores infratores, de que são exemplos os institutos disciplinares e as 

unidades da Fundação para o Bem-Estar do Menor (FEBEM).
8
 O segundo conjunto compõe-se de 

produções que apresentam um panorama mais geral do atendimento, buscando reconstituir, por 

exemplo, a história das creches, do jardim da infância, da educação infantil, dos estabelecimentos 

                                                
8 Para citar apenas alguns exemplos: Guirado, M. A Criança e a FEBEM. São Paulo, Perspectiva, 1980; Bittencourt, 
M. T. E. A Infância nos recolhimentos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Dissertação de 

mestrado, Rio de Janeiro, UFF, 1991; Carvalho, V.M. Girando em torno da Roda: a Misericórdia de São Paulo e o 

atendimento às crianças expostas, 1897-1951. Dissertação de mestrado, São Paulo, FFLCH-USP, 1996; Chiapetti, N. 

Caracterização do perfil psicossocial de pré-adolescentes institucionalizados: estudo com jovens que residem em 

uma instituição de internação. Dissertação de mestrado, São Paulo, IPUSP, 1996. 
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para a correção dos menores, da assistência à infância.
9
Neste agrupamento há ainda algumas 

obras que se referem a aspectos diversos da história da infância, tais como: trabalho infantil, jogos 

e brincadeiras, escolarização, atendimento em instituições, crianças escravas etc.
10

 Um terceiro 

conjunto inclui trabalhos que analisam, a partir de diversas perspectivas teóricas, as 

especificidades das investigações sobre a infância. Entre estes, há alguns que se utilizam da 

perspectiva teórica proporcionada pela “governamentalidade”, como é o caso do trabalho de Jane 

Felipe (2000).
11

 

Consultando-se o mapeamento realizado no âmbito da publicação Bibliografia sobre a 

história da criança no Brasil (2001), descobriu-se que na década de 1990 produziram-se 160 

estudos acerca da infância, enquanto na década anterior foram identificados apenas 32. Este 

levantamento, que efetuou a busca de estudos sobre a infância realizados no período entre 1800 e 

2000, identificou um total de  268 trabalhos, os quais, “na sua grande maioria, são estudos sobre 

projetos, discursos, saberes, legislação e práticas assistenciais/educacionais dirigidos à criança, 

no passado” (Rizzini e Fonseca, 2001, p. 3). Essas pesquisas constituem referências importantes 

para a busca de informações sobre o funcionamento de diversas instituições que tiveram um papel 

de destaque na assistência às crianças em risco no Brasil. Além disso, em muitos casos oferecem 

subsídios férteis para o exame dos conhecimentos sobre a infância em cada período. 

Tendo em vista o contexto apresentado, que tipo de contribuição original pode trazer a 

escrita de uma história da “criança-problema”? Desde o início é necessário que se diga que o que 

se pretende fazer nesta investigação não é identificar, em uma história mais ou menos geral da 

infância ou da educação no Brasil, os meios pelos quais em cada período os professores e outras 

autoridades escolares enfrentaram as crianças difíceis. O que eu procuro entender é como foi 

possível pensar sobre os problemas de comportamento das crianças na escola a partir de 

                                                
9 São exemplos desse conjunto: Campos, M.M. “A questão da creche: história da sua construção na cidade de São 
Paulo” in Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 71, n. 169, p. 212-31, set/dez, 1990; Kishimoto, 

T. M. A Pré-Escola em São Paulo (1877 a 1940). São Paulo, Loyola, 1988; Godinho-Lima, A.L.; Rodrigues, F. S. 

“Um mapeamento das instituições de assistência à infância no Brasil nas décadas de 1880 a 1960” in Para uma 

História da Reeducação e Assistência a Menores em Portugal e no Brasil dos Séculos XIX e XX: Discursos e 

Instituições. Lisboa, Educa, 2003; Rizzini, I. “Crianças e Menores: do Pátrio poder ao Pátrio Dever” in Pilotti, 

Francisco; Rizzini, I. A Arte de Governar Crianças: a história das políticas sociais da legislação e da assistência 

à infância no Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Interamericano del Niño, Editora Universitária Sta. Úrsula, Amais 

Livraria e Editora, 1995. 
10 Del Priore, Mary (org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo, Contexto, 1999; Del Priore, Mary (org.). 

História da Criança no Brasil. São Paulo, Contexto, 3a. ed., 1995 (Coleção Caminhos da História); Freitas, Marcos 

Cezar de. História Social da Infância no Brasil. São Paulo, Cortez, 1997; Merisse, A.; Justo, J.S.; Rocha, L. C.; 

Vasconcelos, M.S. Lugares da Infância: reflexões  sobre a história  da criança na fábrica, creche e orfanato. São 
Paulo, Arte & Ciência, 1996, entre outros. 
11 Filkenstein, B. “Incorporando as crianças à História da Educação” in Teoria e Educação, n. 6, 1992, p. 183-209; 

Felipe, Jane “Infância, Gênero e Sexualidade” in Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 5-283, jan-jun, 

2000; Freitas, Marcos Cezar de; Kuhlmann Jr., Moysés (orgs.) Os Intelectuais na História da Infância. São Paulo, 

Cortez, 2002. 
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uma perspectiva “administrativa” ou, para usar as palavras de Foucault, como se chegou a 

pensar sobre as dificuldades de adaptação das crianças à escola como um “problema de 

governo”, como uma questão ligada simultaneamente à conduta individual e à organização 

social, a requerer a intervenção de diversos tipos de autoridades e a mobilização de 

múltiplos saberes. Não se trata, portanto, de efetuar uma revisão geral da história das crianças no 

Brasil no período considerado, mas de identificar especificamente as transformações nos saberes e 

nas técnicas empregadas pelos educadores para responder às dificuldades, às anomalias, aos 

comportamentos infantis que provocaram inquietações nos adultos e que os especialistas e outras 

autoridades precisaram, de alguma maneira, dominar. Embora o tema desta pesquisa se aproxime 

da educação especial, o interesse aqui é particularmente pelos alunos que frequentavam as escolas 

regulares, de modo que não se vai tratar das crianças institucionalizadas ou das crianças 

protadoras de deficiências visuais, auditivas, físicas ou mentais mais profundas. Além disso, 

apesar da proximidade entre as questões propostas nesta investigação e a temática do fracasso 

escolar, pretende-se enfatizar particularmente as dificuldades relacionadas à adaptação social do 

aluno ao ambiente escolar. Mesmo nos casos em que o problema do aluno era diagnosticado como 

um retardamento das funções cognitivas, os educadores identificavam uma série de implicações 

negativas para a interação social presente e futura do aluno, e essa costumava ser uma justificativa 

importante para as intervenções sugeridas. 

Um dos objetivos desta tese é tentar tornar estranhas algumas de nossas concepções mais 

arraigadas sobre as crianças difíceis e sua educação. A idéia, por exemplo, de que algumas 

crianças são agressivas, enquanto outras são apáticas ou desmotivadas, portadoras de uma baixa 

auto-estima, hiperativas ou passivas ou dependentes…  E algumas idéias relacionadas às causas 

das dificuldades infantis, as quais se costuma acreditar que devem ser procuradas nas histórias 

pessoais das crianças, em suas condições de saúde ou na dinâmica familiar em que elas estão 

inseridas. Ainda outras idéias correntes sobre como ajudar as crianças a serem mais responsáveis, 

autônomas, motivadas, cooperativas e assim por diante. Para isso, será preciso identificar as 

condições que possibilitaram a produção de certos conhecimentos sobre as patologias e as 

dificuldades próprias da infância, os atrasos no desenvolvimento, as necessidades nutricionais ou 

afetivas não satisfeitas e suas consequências na formação da personalidade, os tipos de desvios 

etc., assim como os modos pelos quais esses conhecimentos foram divulgados no campo 

educacional e as práticas tradicionais de educação das crianças que procuraram transformar, a 

partir de que estratégias e com o apoio de que autoridades.  
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A “criança-problema” como uma questão de governo 

 

Conforme já se explicitou, a tese busca examinar as diferentes formulações sobre o 

governo das crianças desde o início do período republicano para que seja possível compreender o 

pensamento educacional das décadas de 1930 e 1940 sobre a administração dos distúrbios de 

comportamento, das dificuldades de aprendizagem e adaptação dos alunos ao meio social e à 

escola. Investiga-se, portanto, as tentativas realizadas por diversas autoridades e especialistas de 

compreender e sanar as irregularidades apresentadas pela criança em sua maneira de se conduzir, 

de se relacionar com os outros e de aprender, o que implicava em intervir nas atitudes infantis 

para obter certos resultados desejáveis: responsabilidade, motivação, sinceridade, empenho, 

autonomia, disponibilidade para ajudar, respeito pelos adultos e pelos colegas etc.  Neste sentido, 

o emprego do conceito de governamentalidade, tal como formulado por Foucault justifica-se na 

medida em que o autor se refere ao governo como “conduta da conduta” ou como “ação sobre a 

ação”.  

A palavra “conduzir” possui um duplo significado que é esclarecedor para a compreensão 

da idéia que o autor faz de poder. Conduzir tanto pode ser levar os outros a agir de determinada 

maneira, empregando-se para isso métodos mais ou menos coercitivos, como pode significar o 

controle das próprias atitudes num espaço de possibilidades relativamente abertas. “O exercício 

do poder consiste em ‘conduzir condutas’ e em ordenar a probabilidade. O poder, no fundo, é 

menos da ordem do afrontamento entre dois adversários ou do vínculo de um com relação ao 

outro, do que da ordem do ‘governo’” (1995, p. 244). O autor atribui ao governo o significado 

mais amplo que possuía no século XVI, quando este termo não se referia apenas ao Estado, mas a 

diversas formas de organizar a atuação de grupos variados: as crianças, as famílias, os doentes, as 

almas: 

“Governar, neste sentido, é estruturar o eventual campo de ação dos outros. O modo de relação próprio ao 

poder não deveria, portanto, ser buscado do lado da violência e da luta, nem do contrato e da aliança 

voluntária (que não podem ser mais do que instrumentos); porém, do lado desde modo de ação singular – 

nem guerreiro nem jurídico – que é o governo.” 
(1995, p. 244) 

Entendendo as relações de poder como o governo que as pessoas exercem umas sobre as 

outras, com o objetivo de conformar ou modificar as ações umas das outras, Foucault sublinha a 

importância da liberdade nessas interações, que ocorrem na forma de um jogo estratégico, no qual 

uma ação pode provocar múltiplas reações, inclusive imprevistas. Para esse autor, só faz sentido 

falar em poder quando se tratar de uma relação entre sujeitos livres, ainda que a margem de 

liberdade de uma das partes possa ser profundamente limitada. 



 27 

“O poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’ enquanto ‘livres’ – entendendo-se por isso sujeitos individuais 

ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e 

diversos modos de comportamento poderm acontecer. Não há relação de poder onde as determinações estão 

saturadas – a escravidão não é uma relação de poder, pois o homem está acorrentado (trata-se então de uma 

relação física de coação) – mas apenas quando ele pode se deslocar e, no limite, escapar.” 

(Foucault, 1995, p. 244) 

Pensar a educação da criança-problema como uma questão de governo apresenta-se, 

portanto, como uma perspectiva fértil, na medida em que permite compreender como foi possível 

associar os discursos sobre a importância do conhecimento das individualidades infantis e o 

respeito às tendências naturais do aluno ao controle cada vez mais sofisticado da conduta das 

crianças na escola. As múltiplas interferências formuladas pelos educadores a partir da década de 

1930 com o objetivo de resolver os problemas de comportamento que as crianças apresentavam 

na escola não tiveram o sentido de cercear as liberdades, mas, ao contrário, foram propostas como 

formas de promover a individualidade, remover os entraves emocionais ou de outra natureza que 

impediam a sua livre manifestação. A criança bem ajustada era aquela capaz de se conduzir com 

autonomia na escola, ou seja, aquela que sabia como agir num espaço de liberdade regulada. 

Simultaneamente, no âmbito da Escola Nova, a escola adequada era aquela na qual os alunos 

tinham a oportunidade de se expressar, de descobrir e realizar o seu próprio potencial, aquela onde 

os professores estavam preparados e se sentiam dispostos a atender às necessidades individuais 

dos alunos. Por outro lado, não se deve esquecer que, como bem demonstrou Jorge Ramos do Ó 

em seu estudo sobre o ensino liceal português, a construção da identidade do aluno não constitui 

um processo à parte de sua inserção escolar, mas depende das relações nas quais o indivíduo se vê 

implicado como estudante: 

“Estas práticas de identidade são, portanto, relacionais. O ser ou a alma só têm substância se entendidos 

como trabalho, como atividade. A grande interrogação que o indivíduo livremente-se-obriga a fazer é esta: ‘ 
a partir de quel fondement trouverai-je mon identité? (1988b:791). O conhecimento que um elemento pode ter 

e fazer de si passa pela comparação ou articulação com um outro semelhante. O cuidado de si organiza-se, 

invariavelmente, pela realidade do espelho. Sendo certo que tal prática não se esgota apenas nas crianças e 

nos jovens em processo de socialização – apresenta-se, ao contrário, antes como uma incumbência, um dever 

permanente de toda a vida – não é menos verdade que a relação a si próprio é especialmente treinada e 

reiterada pela relação pedagógica. De fato, os exercícios que aí se desenvolvem impelem sempre, seja através 

da escrita, seja pela palavra, o cuidado consigo para a comunicação com o outro, designadamente o mestre e 

o colega. A introspecção exerce-se com um mecanismo de vigilância específico, pelo qual o indivíduo deve 

anotar as pequenas nuances do quotidiano e os estados de alma que inevitavelmente as acompanham. A 

experiência da escrita, a constante leitura e releitura de registos do tipo do de um diário, bem como o 

incitamento à sua verbalização, configuram um novo domínio de enunciação. E onde se julgava antes existir 
um exercício solitário, introduz-se uma dinâmica política.” 

(Ramos do Ó, 2003, p. 42, grifos do autor) 

Sem dúvida que esta identidade constrói-se também a partir da relação que o aluno 

estabelece com o espectro da irregularidade, que o acompanha desde o início de sua jornada 

escolar. A relação com o outro tanto se dá com o colega e o mestre mais próximos quanto com a 

média estabelecida para a população na qual se está inserido, na medida em que a nota de cada um 

dos exames que fixa a posição do indivíduo em relação aos demais, estabelece sua condição de 
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normal, sub-normal ou super-normal. Assim, o conhecimento do indivíduo só é possível em 

relação aos padrões populacionais estabelecidos exteriormente. Isto é verdade tanto para a 

instituição quanto para o próprio aluno, encarregado de descobrir-se ao longo do seu processo de 

socialização escolar. 

Neste ponto, cabe apresentar algumas considerações sobre a governamentalidade, tal como 

delineada por Foucault na aula proferida no Collège de France em 1978 e a partir do trabalho de 

outros autores que posteriormente empregaram este conceito para examinar diversas temáticas. 

Ao empregar o termo governamentalidade,  Foucault refere-se a: 

“O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que 

permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por 

forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de 

segurança.”  

(1996, p.292)12 

Esta forma de poder, que foi ganhando importância no mundo ocidental a partir do século 

XVII, constitui o resultado de um processo que transformou os Estados de justiça da Idade Média, 

baseados principalmente nas leis, em Estados administrativos, os quais gradualmente foram sendo 

governamentalizados. Foucault considera que entender o processo de governamentalização do 

Estado é mais importante do que estudar a história do nascimento dos Estados, seu poder, seus 

avanços e seus abusos, de uma maneira que costuma supervalorizar o seu papel. Ele afirma: 

“Mas o Estado – hoje provavelmente não mais do que no decurso de sua história – não teve esta unidade, esta 

individualidade, esta funcionalidade rigorosa e direi até  esta importância. Afinal de contas, o Estado não é 

mais do que uma realidade compósita e uma abstração mistificada, cuja importância é muito menor do que se 

acredita.” 

(p.292)  

Para iniciar a sua análise das relações entre segurança, população e governo, o autor se 

detém num conjunto de textos surgidos entre o  século XVI e o século XVIII sobre a “arte de 

governar”. Nesse período, as considerações sobre o governo tinham em vista questões bastante 

diversas: 

“o problema do governo de si mesmo – reatualizado, por exemplo, pelo retorno ao estoicismo no século XVI; 

o problema do governo das almas e das condutas, tema da pastoral católica e protestante; problema do 

governo das crianças, problemática central da pedagogia, que aparece e se desenvolve no século XVI; enfim, 

problema do governo dos Estados pelos príncipes.”  

(p.277) 

Foucault examina a literatura produzida nessa época sobre a arte do governo em seu duplo 

significado. Em primeiro lugar, esse conjunto de livros surge como uma forma de oposição ao 

livro O Príncipe, de Maquiavel e apresenta, portanto, “uma função negativa de censura, de 

barragem, de recusa do inaceitável”(p.279). Mas há também um aspecto positivo, na medida em 

que esses textos “têm objeto, conceitos e estratégias” (p. 279) e este é a este segundo significado 

                                                
12 As citações a seguir são feitas a partir da tradução brasileira do texto de Foucault “A Governamentalidade”, in 

Microfísica do Poder 12a. ed., org. e trad. Roberto Machado, Rio de Janeiro, Graal, 1996. (1a. ed. em 1979). 
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que Foucault dá maior importância. Enquanto o objetivo de Maquiavel era explicar o que o 

príncipe devia fazer para conservar o seu principado, na literatura sobre a arte do governo, isto 

passa a ser considerado muito pouco: “Ser hábil em conservar seu principado não é de modo 

algum possuir a arte de governar” (p.280) O livro Miroir politique contenant diverses manières 

de gouverner (1567), de Guillaume de La Perrière apresenta duas diferenças importantes em 

relação a essa obra. Em primeiro lugar, enquanto o príncipe de Maquiavel ocupava uma posição 

única, de exterioridade, de transcendência em relação ao seu principado, nos manuais sobre o 

governo entendia-se que muitas pessoas podiam governar: “o pai de família, o superior do 

convento, o pedagogo e o professor em relação à criança e ao discípulo. Existem portanto muitos 

governos, em relação aos quais o do príncipe governando seu Estado é apenas uma modalidade” 

(p.280). Em segundo lugar, o governo se situava no próprio Estado ou sociedade, o que significa 

que as práticas de governo eram consideradas plurais e imanentes. 

No século seguinte, o autor La Mothe Le Vayer, numa série de livros escritos para educar 

o Delfim, distinguia três formas principais de governo, relacionadas a três modalidades diversas 

de conhecimentos: “O governo de si mesmo, que diz respeito à moral; a arte de governar 

adequadamente uma família, que diz respeito à economia; a ciência de bem governar o Estado, 

que diz respeito à política.” (p.280) Além disso, ao contrário do que está proposto na obra de 

Maquiavel, em que se procurava reforçar uma ruptura, uma distinção entre o poder do príncipe e 

outros tipos de poder, em Le Vayer há uma continuidade entre as três formas de poder: 

“Continuidade ascendente no sentido em que aquele que quer poder governar o Estado deve primeiro saber se 

governar, governar sua família, seus bens, seu patrimônio. (…) Continuidade descendente no sentido em que, 
quando o Estado é bem governado, os pais de família sabem como governar suas famílias, seus bens, seu 

patrimônio e por sua vez os indivíduos se comportam como devem.”  

(p.281) 

Neste sistema, a família e, portanto, a economia, constituíam elementos centrais e uma 

questão que se colocava para o governo era a de como transpor o modelo familiar, ou econômico 

para o nível de administração do Estado, era esse o problema que o governo deveria resolver 

(p.281).  O papel do Estado era comparado ao do pai de família, que vigia e controla atentamente 

os indivíduos e as riquezas. A meta do Estado passava a ser o exercício de um governo 

econômico. No livro de Guillaume de La Perrière havia ainda uma afirmação fundamental sobre a 

finalidade e os objetos do governo: “Governo é uma correta disposição das coisas de que se 

assume o encargo para conduzi-las a um fim conveniente.” (p.282) Aqui também aparece uma 

distinção importante em relação a Maquiavel, pois o território deixa de ser a preocupação 

principal do governante. Em vez disso, o governo deve se ocupar de um conjunto de homens e 

coisas: 
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“Estas coisas, de que o governo deve se encarregar, são os homens, mas em suas relações com coisas que são 

as riquezas, os recursos, os meios de subsistência, o território em suas fronteiras, com suas qualidades, clima, 

seca, fertilidade, etc; os homens em suas relações com outras coisas que são os costumes, os hábitos, as 

formas de agir ou de pensar, etc.; finalmente, os homens em suas relações com outras coisas ainda que podem 

ser os acidentes ou as desgraças como a fome, a epidemia, a morte etc. Que o governo diga respeito às coisas 

entendidas como a imbricação de homens e coisas temos a confirmação em uma metáfora que aparece em 
todos esses tratados: o navio. O que é governar um navio? É certamente se ocupar dos marinheiros, da nau e 

da carga; governar um navio é também prestar atenção aos ventos, aos recifes, às tempestades, às 

intempéries, etc.; são estes relacionamentos que caracterizam o governo de um navio.”  

(p.283) 

A afirmação presente no texto de Guillaume de La Perrière marcava, portanto, uma 

distinção importante entre as finalidades da soberania e do governo. A finalidade do soberano é 

garantir o bem comum e a salvação de todos. Para isso, é preciso fundamentalmente, fazer com 

que todos os súditos obedeçam às leis e, portanto, à própria soberania. “A finalidade da soberania 

é circular, isto é, remete ao próprio exercício da soberania.” (p.284) Por outro lado, retomando a 

definição de governo presente em La Perrière, observa-se que o governo tem não um, mas 

diversos objetivos, visto que não se trata de buscar apenas um bem comum, mas o fim 

conveniente para cada uma das coisas governadas. E o meio para se atingir essa pluralidade de 

objetivos não é a imposição da lei, mas a disposição  das coisas, ou seja, o emprego de variadas 

táticas ou, pelo menos, a utilização das leis como táticas.  

Nos séculos XVI e XVII, a arte de governar se organizou em torno do tema da “razão de 

estado”; não no sentido pejorativo que costuma ser atribuído a esta expressão, mas segundo a 

idéia de que o governo do Estado deve realizar-se a partir de regras específicas, que não se 

derivam de leis divinas ou de preceitos gerais da sabedoria e da prudência, mas que se encontram 

no conhecimento do próprio Estado. No entanto, esta “razão de estado”, ao ter como foco o 

exercício da soberania, constituiu uma forma de bloqueio ao desenvolvimento da “arte de 

governar”.  

“Portanto, por um lado, um quadro muito vasto, abstrato, rígido da soberania e, por outro, um modelo 

bastante estreito, débil, inconsistente: o da família. (…) Com o Estado e o soberano de um lado, com o pai de 

família e sua casa de outro, a arte de governo não podia encontrar a sua dimensão própria.”  

(p.287) 

O que permitiu o desbloqueio da arte de governar foi a emergência da idéia de 

“população”. A identificação dos fenômenos populacionais e dos problemas específicos da 

população levaram ao desenvolvimento de uma nova área de conhecimentos, a economia política. 

A estatística foi o instrumento que veio demonstrar o fato de que os movimentos populacionais 

eram irredutíveis ao espaço mais restrito da família: “as grandes epidemias, a mortalidade 

endêmica, a espiral do trabalho e da riqueza etc.; revela finalmente que através de seus 

deslocamentos, de sua atividade, a população produz efeitos econômicos específicos” (p.288). E 

a família, que era considerada modelo para o governo, perdeu esta função, embora tenha 
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continuado a ser fundamental como instrumento da ação do governo. Para conhecer e atuar sobre 

a população era preciso passar pela família, como nas grandes campanhas de vacinação, nos 

incentivos e restrições relativas ao casamento, nas campanhas contra a mortalidade infantil etc. A 

família é portanto um instrumento privilegiado, enquanto a população é o alvo final, o objetivo 

principal do governo.  

 Foucault esclarece, no entanto, que o desbloqueio da arte de governar e o governo da 

população não representaram o desaparecimento da soberania. Pelo contrário, a questão da 

soberania se tornou ainda mais premente no século XVIII do que havia sido nos séculos XVI e 

XVII, pois, na medida em que havia uma arte de governo, era preciso redefinir o estatuto da 

soberania, seu fundamento de direito, sua forma jurídica e sua forma institucional (p.290). Da 

mesma maneira, a arte de governo não substituiu as disciplinas, mas procurou fazer um largo e 

extensivo uso de suas técnicas, pois o que interessava não era gerir a população apenas ampla e 

globalmente, mas também profunda e minuciosamente.  

* 

*          * 

 

Escrito mais de vinte anos depois da aula de Foucault sobre a governamentalidade, o livro 

Governmentality: power and rule in modern society, de Mitchell Dean, apresenta em sua 

introdução algumas considerações sobre o emprego desse conceito em diversos estudos, 

produzidos principalmente a partir da década de 1990, enfatizando a multiplicidade destes 

investimentos. Afirma-se que a “governamentalidade” caracteriza-se atualmente como um projeto 

coletivo, um campo de investigações heterogêneas que, no entanto, possuem suficientes 

características em comum para que possam ser entendidas como pertencentes a uma espécie de 

sub-disciplina na área das ciências humanas e sociais, cujo objeto é o “como” do governo, ou seja, 

que procura responder a questões sobre como nós governamos e como somos governados. Dean 

acredita que esta sub-disciplina se tornou bastante relevante nos últimos anos e tem tido uma 

influência notável no campo das ciências humanas e sociais em diversos países, especialmente na 

Inglaterra, na Autrália, nos Estados Unidos e no Canadá, o que se revela na quantidade de 

estudantes de pós-graudação, de seções em congressos e conferências em diversas áreas - como 

direito, sociologia e educação - e na diversidade de publicações dedicadas a essa linha de 

investigação (1999, p. 4). No Brasil, embora o referencial teórico proporcionado por Foucault seja 

amplamente utilizado pelos pesquisadores em educação, sendo recorrentes sobretudo as 

referências a Vigiar e Punir (1997), à coletânea Microfísica do Poder (1996) e à História da 

Sexualidade I: a vontade de saber (1988b), os conceitos de “governamentalidade” e 
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“tecnologias do eu” têm sido bem menos explorados. Mesmo assim, uma série de estudos sobre 

educação vêm sendo conduzidos com base nesses  conceitos, destacando-se neste campo a 

atuação dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre os quais Tomaz 

Tadeu da Silva (1994) , Alfredo Veiga Neto (1994), Maria Izabel Edelweiss Bujes (2000), Jane 

Felipe (2000) e Maria Stephanou (1999). 

Mitchell Dean registra ainda outras duas características importantes, que são comuns às 

pesquisas sobre a “governamentalidade”: a primeira é a presença de uma dimensão empírica e a 

segunda é a orientação para o tempo presente. Interessa-nos aqui particularmente a perspectiva 

defendida por Nikolas Rose (1999) sobre essas questões. Este autor considera importante que o 

pensamento procure se verificar no real, para que possa ser submetido ao juízo da crítica e a 

correções. 

“Eu defendo que o trabalho histórico é inventivo quando – talvez apenas quando – está ligado a algo parecido 

com o ethos experimental. Isso quer dizer, quando a escrita da história é o momento de reflexão, de 
formalização e abstração sobre uma prática empírica, experimental, e quando esta prática é orientada por 

uma norma de verdade, atenta ao erro e portanto, aberta à crítica e à correção.”  

(p.56)  

No entanto, isso não significa defender a existência de fatos a priori, independentes de 

uma teoria, mas entende-se a prática científica simultaneamente como representação e 

intervenção. Além disso, Rose estabelece uma distinção entre o tipo de análise empírica que ele 

próprio defende e a interpretação hermenêutica, que busca encontrar numa estratégia um 

interesse oculto, que precisa ser explicitado para que os objetivos reais de determinada prática 

possam ser conhecidos. O tipo de empirismo que o autor defende é um que procura entender as 

estratégias e argumentos em seus próprios termos, tendo em vista o que esses declaram como 

sendo suas indentificações, as alianças que procuram estabelecer, os inimigos que identificam, a 

linguagem e as categorias que utilizam para descrever a si próprios, as formas de coletivização e 

as divisões que operam. “Contra a interpretação, portanto, eu defendo a superficialidade, um 

empirismo de superfície, de identificação das diferenças naquilo que é dito, como é dito, e o que 

permite que seja dito e que tenha eficácia” (op. cit.,p. 57).  

Analisar os discursos educacionais sobre a “criança-problema” a partir desta perspectiva 

significa, portanto, procurar compreendê-los a partir de sua própria lógica, verificar como 

apresentam seus problemas, como tecem seus argumentos, a que tipos de saberes recorrem, 

quais os recursos teóricos, técnicos, institucionais e identitários de que dispõem para se 

pronunciarem desta maneira. Em vez de tentar identificar o não dito ou procurar intenções não 

declaradas, busca-se examinar as condições de possibilidade de construção desses discursos tal 

como são proferidos, bem como os seus efeitos nas maneiras de se pensar sobre as crianças e o 

que se considera como sendo suas dificuldades de adaptação à escola. 
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Quanto à orientação para o tempo presente, tanto quanto Foucault e Mitchell Dean, Rose 

entende a investigação histórica como um recurso que permite questionar, aquilo que em geral 

tomamos como certo, natural, necessário. Assim, retomando o nosso tema e as perguntas 

inicialmente propostas, pensar a respeito da “criança-problema” exigirá um questionamento sobre 

como se tornou possível considerar que há crianças sujeitas a distúrbios que podem e precisam ser 

resolvidos mediante a intervenção de diversos especialistas. Como se tornou natural, até mesmo 

esperado, que uma parte das crianças que frequentam as escolas apresente dificuldades, as quais 

exigem determinadas providências no que se refere à própria organização da escola, ao 

atendimento especializado à “criança-problema”, a intervenções na família? Como os alunos 

passaram a ser divididos entre normais ou anormais, inteligentes ou retardados, maduros ou 

imaturos? E ainda, como se passou a considerar relevantes uma série de informações sobre a 

criança, tais como a posição ocupada no interior da família, os hábitos de sono e de alimentação, 

os medos e angústias? 

“Diagnosticar a historicidade das nossas maneiras contemporâneas de pensar e de agir é torná-las 

contestáveis, é apontar a necessidade de outros experimentos de pensamento que permitem pensar em outras 

formas de ser e agir. Houve e haverá outras maneiras de falar a verdade sobre nós mesmos e agir em relação 

a nós mesmos e aos outros em nome daquela verdade.” 

(Rose, 1999, p.59) 

Embora, evidentemente, não seja mais possível voltar a pensar e agir como se fazia na 

antiguidade ou no período vitoriano, Rose acredita que a revelação do caráter contingente dos 

conhecimentos disponíveis sobre nós mesmos e das nossas maneiras de ser pode ajudar-nos a 

questionar as reivindicações daqueles que nos governam em nome do nosso próprio bem, pode 

nos levar a indagar, por exemplo, com que direito sabem tantas coisas a nosso respeito, inclusive 

o que é melhor para nós.  Simultaneamente, pode nos levar a refletir sobre os saberes nos quais 

nos baseamos, o tipo de decisão que tomamos e as interferência que fazemos na escolaridade e no 

comportamento das crianças. Isso não significa defender o abandono das tentativas de conhecer a 

criança ou de procurar saber o que é melhor para elas. Nem mesmo se trata da desistência em 

interferir no comportamento infantil, o que seria negar a própria possibilidade da educação, mas 

de tomar consciência dos riscos e dos custos implicados nas nossas operações de governo, que nos 

levam a avaliar as crianças segundo certos regimes de verdade e de acordo com critérios de 

normalidade que classificam, selecionam, incluem e excluem. Delineia-se uma proposta crítica 

orientada pela concepção de Foucault: “Uma crítica não é uma questão de dizer que as coisas 

não estão certas desta maneira. É uma questão de apontar em que tipos de concepções, que tipos 

de pensamentos familiares e não questionados as nossas práticas se baseiam.” (1988a, p.154) 

O texto “Governing”(Rose, 1999a), já referido anteriormente, constitui outra referência 

importante para este trabalho. O autor apresenta duas maneiras distintas de se examinar o poder 
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político. Uma delas, típica do pensamento social e político na Europa e nos Estados Unidos 

durante os anos 1970 e 1980, tem como foco o Estado e identifica a sua presença mesmo em 

espaços que em geral não se costumava considerar como sendo ocupados pelo poder central. Por 

outro lado, Rose afirma que a partir de meados da década de oitenta, sociólogos e cientistas 

políticos têm defendido uma outra maneira de se conceber o poder político, a qual realiza o 

movimento inverso, ou seja, tende a enfatizar não o papel hegemônico do Estado, mas uma 

multiplicidade de outras formas de poder informal e não governamental que com ele se 

relacionam. Essa tendência costuma tomar como objeto de análise preferencialmente o “governo”, 

entendido como controle, regulação, conformação ou exercício de autoridade sobre outros no 

âmbito de uma nação, organização ou localidade. 

Rose sustenta que a chave para a compreensão do liberalismo que se desenvolveu desde 

meados do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX foi o processo de 

“governamentalização” do Estado, conforme descrito anteriormente com base em Foucault. Isto 

ocorreu mediante a invenção de um conjunto de tecnologias que permitiram conectar cálculos e 

estratégias desenvolvidas nos centros políticos a uma infinidade de pontos dispersos no espaço, de 

modo que o poder constitucional, fiscal, organizacional e judicial do Estado se conectaram para 

gerir a vida econômica, a saúde e os hábitos da população, a civilização das massas etc. (1999a, 

p.18) Admite-se que houve a expansão e o aprofundamento do controle realizado pelas 

instituições do Estado sobre a vida dos cidadãos. No entanto, a maneira como isso ocorreu não 

pode ser explicada apenas como resultado da incorporação das diversas esferas da vida dos 

indivíduos pelo Estado. É preciso verificar as estratégias empregadas por essas instituições e a 

maneira como elas utilizaram e encorajaram a ampliação do conhecimento econômico e social e 

integraram diversos campos de poder anteriormente dispersos, reunindo eventos distintos no 

tempo e no espaço no âmbito do governo. É necessário considerar ainda que as conexões que 

entre os organismos políticos e as formas locais de exercício do governo raras vezes são estáveis e 

duradouras. Mais frequentemente, são circunstanciais e precárias.  

As análises que empregam o conceito de “governamentalidade” não descrevem o 

funcionamento real dos sistemas de regulação social num contexto específico. Embora sejam 

empíricos, esses estudos tem como objeto “um extrato particular do conhecimento e da ação”, 

seu propósito é examinar “a emergência de ‘regimes de verdade’ específicos, relacionados à 

conduta da conduta, aos modos de dizer a verdade, às pessoas autorizadas a falar a verdade, às 

maneiras de representar a verdade e os custos dessa operação.” (1999a, p.19). O interesse, 

portanto, é pelas condições de possibilidade e inteligibilidade de formas específicas de atuar sobre 

a conduta dos outros ou de si próprio com vistas a atingir determinados objetivos. Busca-se 
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conhecer, a respeito das estratégias de governo, suas pressuposições, as exclusões que essas 

produzem e também suas ingenuidades, desonestidades, seus regimes de visibilidade e seus 

pontos de cegueira.  

Em momentos históricos específicos, é possível identificar em certos espaços a 

emergência de determinadas questões relativas ao governo de indivíduos ou coletividades. Uma 

questão relativa à conduta passa a ser considerada problemática e inventam-se formas de atuar 

sobre ela. Rose dá como exemplo a administração do vício e da virtude e as disputas decorrentes, 

entre as autoridades teológicas, pedagógicas, médicas e políticas. O exemplo que me interessa é 

especificamente o da administração da “infância-problema”, ou seja, o governo que pretende 

evitar ou corrigir os problemas que as crianças podem vir a apresentar quando transitam da esfera 

familiar para a esfera escolar, entendida como a primeira instância de socialização do indivíduo 

depois da família. 

A proposta, portanto, não é descrever instituições, estruturas ou padrões de 

funcionamento, mas “diagnosticar um conjunto de linhas de pensamento, de intenções, de 

invenções, programas e falhas, ações e contra-ações.” (Rose, 1999a, p.21) Em vez de pretender 

abarcar tudo isso no âmbito de uma teoria geral do governo, enfatiza-se a heterogeneidade das 

autoridades que procuraram regular a conduta, das estratégias, dos dispositivos, dos fins 

almejados, dos conflitos, e entende-se o presente como resultado desses conflitos. Longe de 

reduzir tudo à política, procura-se destacar a a complexidade e a contingência histórica das 

questões que receberam tratamento político, dentre as quais a mortalidade infantil, a delinquencia 

juvenil e, como se verá nesta tese, os problemas de ajustamento da criança à escola ou as 

dificuldades enfrentadas pelas crianças para aprenderem.  

Apresenta-se o espaço do governo como sendo heterogêneo, formado e atravessado por 

múltiplos discursos, em especial os pronunciamentos verídicos das ciências, e como um elemento 

transformador de outros espaços discursivos, tais como a retórica moral e o vocabulário ético, que 

possuem suas próprias histórias, aparatos e prolemas. A relação desses diferentes discursos com 

as problemáticas de governo é uma relação de tradução e não de causalidade ou expressão. Daí a 

necessidade de considerarmos simultaneamente a legislação sobre a assistência aos menores; os 

textos produzidos pelos especialistas interessados em desvendar os desvios no “funcionamento” 

normal da infância; pelos técnicos encarregados de submeter os alunos a diversos tipos de exames 

e por outras autoridades escolares investidas da responsabilidade de zelar pelas crianças, educá-la 

ou protegê-las.  

Nikolas Rose, tanto quanto Mitchell Dean, afirma que o conceito de governamentalidade 

pode delinear um campo onde localizar todos os estudos sobre as operações modernas de 
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saber/poder, dentre os quais o livro Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1997), de Foucault, 

constitui um caso exemplar. Embora os processos disciplinares a que são sujeitos os indivíduos na 

escola, na prisão ou no manicômio imponham um regime externo de vigilância, hierarquias e 

organização do espaço e do tempo, o objetivo é transformar os indivíduos de maneira que possam, 

em algum momento futuro, viver num espaço de liberdade regulada. O regime disciplinar vincula-

se à criação e a transformação dos saberes sobre a “alma” e, simultaneamente, representa um 

esforço de administração da população, pelo menos daquelas populações excluídas da relação 

normal com a lei: os criminosos, os loucos, as crianças problemáticas. Da mesma forma, o 

primeiro volume da obra História da Sexualidade: a vontade de saber  (Foucault, 1988b), pode 

ser visto como um trabalho sobre o governo. Neste caso, trata-se das tecnologias do bio-poder, as 

quais buscam reconhecer os objetos de governo, descobrir os fatores que interferem no 

crescimento da população, a constituição genética da raça etc. para poder atuar sobre ela, 

geralmente a partir de mecanismos que orientam as escolhas individuais sem, contudo, restringir o 

espaço formal de liberdade para que as pessoas conduzam suas próprias vidas. 

A perspectiva da “governamentalidade” vê a inscrição num regime de verdade como uma 

característica partilhada pelos regimes modernos de “conduta da conduta” no ocidente. Embora 

possa parecer que o exercício do poder seja algo distante das discussões sobre verdade, o texto de 

Foucault sobre a governamentalidade mostra a ligação entre a emergência de racionalidades 

políticas - baseadas em sistemas coerentes de pensamento - e o surgimento de novos tipos de 

cálculos e estratégias. Evidentemente, quando se fala em racionalidades de governo, não estamos 

nos referindo ao discurso científico e seus experimentos, provas, publicações em periódicos, 

revisões entre pares etc. As racionalidades políticas distinguem-se por uma formulação moral. A 

distribuição da autoridade se dá entre diversas esferas, dentre as quais a política, militar, 

pedagógica, religiosa etc. e os parâmetros que guiam o exercício do poder costumam ser os da 

justiça, liberdade, igualdade, responsabilidade, cidadania, autonomia etc. Seu caráter 

epistemológico reside na maneira como procuram conhecer os problemas e objetos de governo. 

Além disso, as racionalidades políticas apresentam um vocabulário próprio. Isso não quer dizer 

que toda uma doutrina sobre o governo costuma ser criada antes que se produzam os seus efeitos. 

Geralmente ocorre o contrário. A uma série de transformações nas táticas de governo, instituídas 

para resolver problemas específicos, segue-se uma análise que procura conferir ao conjunto uma 

racionalidade, de modo que aquelas táticas passam a ser vistas como coerentes com um sistema de 

pensamento, denominado, por exemplo, de “neo-liberalismo”. A racionalidade extraída do 

conjunto torna-se então transferível para outras coisas, que possam ser pensadas de acordo com o 

mesmo modelo, podendo ser empregada para regular, além da economia, os sistemas de saúde, a 
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educação, a atividade profissional, a concessão de benefícios sociais etc. Como já se afirmou, os 

governos procuram apoiar-se em regimes de verdade, mas isso não deve ser entendido apenas 

como tentativa de legitimação. “Governar, pode-se dizer, é estar condenado a buscar uma 

autoridade para a própria autoridade”. (Rose, 1999a, p.27). Mas há também o fato de que, “para 

governar, é preciso contar com uma ‘tecnologia intelectual’ que nos permita decidir sobre o que 

se deve fazer em seguida” (op. cit., p.28) e isso diz respeito não apenas ao que se deseja fazer, 

mas também ao conhecimento do que funcionou no passado e à própria maneira de se reconhecer 

problemas. 

A afirmação de que o governo tende para justificativas racionais leva à questão da 

linguagem. Conforme Rose, “A linguagem não é secundária ao governo, é constitutiva deste. A 

linguagem não apenas faz com que os atos de governo sejam passíveis de descrição, faz com que 

sejam possíveis” (p.28). Embora a atenção para com a linguagem no âmbito da história do 

pensamento político não seja novidade, o interesse dos estudos sobre a governamentalidade na 

linguagem precisa ser bem explicitado. Trata-se aqui do reconhecimento de epistemologias 

históricas, ou seja, daquilo que é tido como conhecimento num dado contexto e que, sublinhando 

certas categorias, divisões e identidades, torna possível a produção de regimes de verdade. Não se 

deve imaginar no entanto, que esses conjuntos de conhecimentos se sucedem tranquilamente. Há 

conflitos relativos àqueles que detém autoridade para falar, a quais devem ser os critérios de 

verdade, através de que meios de comunicação a verdade deve ser enunciada, mediante a 

utilização de que formas retóricas, símbolos, formas de persuasão, sanção ou sedução. Interessa 

verificar as condições, inclusive materiais, de produção e circulação das verdades. A questão não 

é tanto perceber o que determinados termos, tais como “cultura”, “sociedade”, “civilidade” etc. 

significam num dado contexto, mas de entender como uma determinada palavra, expressão ou 

livro funcionam em relação a outras coisas, o que os torna possíveis, que atitudes ou reações 

provocam.  

Os regimes de governo produzem discursos com efeito de verdade sobre os objetos, 

processos e pessoas governadas: “economia, sociedade, moralidade, psicologia, patologia” 

(Rose, op. cit., p. 30), o governo promove e depende dos “especialistas da verdade”, dos seus 

conceitos e julgamentos sobre o que é normal ou patológico ou perigoso, o que é a ordem e o 

controle social. Além de sua vinculação a regimes de verdade, o pensamento governamental 

procura estabelecer territórios nos quais atuar, os quais são pensados e inscritos no real: 

delimitam-se fronteiras, distribuem-se poderes, criam-se inclusões e exclusões, identifica-se quem 

ou o quê pode ou não pertencer ao território. A criação de territórios tais como a nação, a 

população, a sociedade é algo central para o governo moderno e a maneira como cada um deles 
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foi traçado pode ser identificada de algumas maneiras. Nikolas Rose dá como exemplo a idéia de 

sociedade, cujo território se cria a partir do reconhecimento de hábitos, crenças e instituições tidos 

como certos, naturais para uma população e eventualmente incompreensíveis para outras pessoas. 

É possível pensar ainda na governamentalização de territórios menores, tais como regiões, 

cidades, zonas, guetos etc. Ou ainda em territórios diminutos imaginados e penetrados pelo 

pensamento governamental: as escolas, fábricas, hospitais, asilos, museus e atualmente até mesmo 

shopping centers, aeroportos e lojas de departamento (Rose, 1999a, p. 35)  

Uma das condições para a efetivação do governo é, portanto, tornar visível o território a 

ser governado. Mas não se trata apenas de conferir visibilidade. A cartografia é uma forma de 

representar e de selecionar, de ressaltar certos aspectos da paisagem e fazer desaparecer outros. 

Bruno Latour (1986) refere-se a isso como artifícios de inscrição, que tornam as coisas estáveis, 

duráveis e comparáveis, na forma de mapas, quadros, diagramas, gráficos etc. O autor explica que 

em nossa cultura todo conhecimento se remete a materiais impressos que reduzem e simplificam 

os objetos que descrevem, para que esses possam ser relacionados, comparados e compreendidos. 

“Os cientistas começam a ver alguma coisa apenas quando param de olhar a natureza e olham 

exclusivamente e obsessivamente para impressos e inscrições chapadas” (op. cit., p.16). O apoio 

nas evidências inscritas em duas dimensões também é imprescindível para conferir autoridade a 

quem fala, a um cientista ou a uma disciplina e “nenhuma disciplina científica existe sem que 

primeiro tenha inventado uma linguagem visual e escrita que permite romper com seu passado 

confuso.” (1986, p.14). A psicologia experimental,  exemplo que mais interessa a esta pesquisa, 

procurou alçar-se ao patamar científico ao traduzir em números e inscrever em gráficos as 

capacidades individuais, mediante a invenção do quociente intelectual e da apropriação da curva 

normal para a inscrição dos Q.I.s de numerosos indivíduos, de maneira que se tornou possível 

conhecer a média para uma população, bem como seus desvios. 

Rose afirma que o espaço do governo é modelado por meio de dois processos 

estreitamente relacionados: por um lado o pensamento, que opera divisões e cria relações entre 

conceitos; por outro lado, a concretização do pensamento, por atos de governo que criam na 

realidade o espaço imaginado. Embora o espaço possa ser entendido como o local onde as 

criaturas vivem e realizam suas atividades, é mais do que isso, pois, pelo menos a partir do século 

XIX, o espaço também é compreendido como um domínio de atuação de leis econômicas mais 

profundas, que influenciam as ações humanas. Conforme o autor, com a modernidade, as ciências 

humanas instituem uma bifurcação, que separa o mundo das experiências e das aparências e o 

mundo das leis e processos. Esses últimos localizam-se num nível mais fundamental e oculto, que 

conforma a experiência.  Descobri-lo passa a ser a vocação das ciências humanas. (1999a, p. 38) 
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Embora seja possível afirmar o objetivo geral de atuar sobre a população, é preciso 

compreender que não é possível identificar um conjunto homogêneo dos “governados”. O que há 

é uma multiplicidade de sujeitos sobre os quais o governo se exerce de maneiras distintas, 

procurando, por um lado, conhecer as suas características e, por outro lado, realizar um projeto 

mais ou menos coerente. Rose considera que há uma história por ser escrita sobre os sujeitos de 

governo, mas que não se trata da grande história dos tipos humanos que se tornou um lugar 

comum: como os seres humanos passaram de um estado em que praticamente não havia 

individualidade a outro em que os indivíduos se tornaram encerrados em si mesmos, isolados num 

regime capitalista individualista para enfim se tornarem os sujeitos fragmentados da pós-

modernidade. Seria preciso recuperar as múltiplas histórias sobre a objetivação e subjetivação dos 

seres humanos por diferentes discursos e técnicas de governo: o governo que faz do homem um 

átomo da massa a ser conduzida, aquele que considera o homem um recurso a ser explorado, ou 

que vê a criança como uma população a ser protegida e educada ou ainda como cidadãos com 

direitos e deveres, como indivíduos autônomos que possuem aspirações ilimitadas e assim por 

diante. A partir da sugestão do autor, pretende-se contribuir para a compreensão da maneira como 

a subjetividade dos alunos foi construída a partir de uma série de intervenções destinadas a evitar 

e solucionar problemas individuais. Procura-se compreender como o espectro da irregularidade se 

tornou parte da própria subjetividade do aluno, cuja vida escolar é toda atravessada por múltiplos 

exames que procuram indícios de distúrbios físicos, emocionais, sociais ou intelectuais a serem 

tratados por especialistas.  

 

As “tecnologias do eu”, o “poder pastoral” e a formação das almas infantis 

 

Afirmou-se anteriormente que a difusão dos princípios do movimento da Escola Nova, o 

qual será melhor caracterizado no primeiro capítulo, fez com que a atividade e a autonomia do 

aluno passassem a ser considerados como condições indispensáveis à educação do indivíduo 

moderno. Também já se disse que isso incluía a construção da própria subjetividade e a aquisição 

do auto-domínio e que tudo isso era conquistado a partir da relação com os outros e, portanto, 

dependia da mediação pedagógica que se estabelecia na escola. As considerações de Jorge 

Larrosa são esclarecedoras a esse respeito: 

“Se a experiência de si é histórica e culturalmente contingente, é também algo que deve ser transmitido e 

aprendido. Toda cultura deve transmitir um certo repertório de modos de experiência de si, e todo novo 

membro de uma cultura deve aprender a ser pessoa em alguma das modalidades incluídas nesse 

repertório.(…) Em qualquer caso, é como se a educação, além de construir e transmitir uma experiência 

‘objetiva’ do mundo exterior, construísse e transmitisse também a experiência que as pessoas têm de si mesmas 
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e dos outros como ‘sujeitos’. Ou, em outras palavras, tanto o que é ser pessoa em geral como o que para cada 

uma é ser ela mesma em particular.” 

(1994, p. 45) 

Essa experiência de si, pela qual o sujeito se contrói, em grande parte durante a 

convivência escolar, é determinada por uma série de técnicas que codificam a relação que se 

estabelece consigo próprio e com os outros. Cumpre, portanto, considerar o papel das 

“tecnologias do eu” para se atingir a meta da conquista da própria subjetividade, ou da“soberania 

do sujeito sobre ele próprio”, definição de Foucault retomada por Jorge Ramos do Ó, nos 

seguintes termos: 

“Para que esse desiderato seja atingido, e o indivíduo aprenda a dominar-se sem as instantes perturbações 

do desejo, existe todo um ‘regime austero’ dominado pelas ‘práticas da ascese’, ou melhor, pelas ‘práticas de 

si’: os ‘procedimentos de provação’, os ‘exames de consciência’, a ‘avaliação de uma falta em relação às 

regras de conduta’ são atitudes constantes e globalmente observáveis em cada um de nós.” 

(2003, p. 41)  

No que se refere à “criança-problema”, em parte o que se devia promover era a capacidade 

da própria criança de perceber suas dificuldades e conseguir a sua adesão para o tratamento que a 

levaria a melhorar o seu comportamento. Muitas vezes os problemas de adaptação à escola eram 

identificados justamente como falta de capacidade de conduzir-se a si mesma, de distinguir por si 

mesma entre a realidade e a fantasia, entre o justo e o injusto. Ajudar a criança a superar a própria 

dificuldade consistia, portanto, em promover a sua capacidade de se auto-avaliar e de se corrigir. 

Para isso, uma série de técnicas eram recomendadas pelos educadores, tais como levar a criança a 

confessar a própria culpa e explicar as razões pelas quais cometera um ato desonesto, fazê-la 

colocar-se no lugar do ofendido. O papel do educador era crucial nesta empresa, na medida em 

que era ele o principal responsável, o intermediário entre a criança e sua própria consciência, 

aquele que a ajudaria a perceber seus próprios enganos e erros de julgamento. 

No texto “Technologies of the Self”,  (1988c), Foucault afirma o seu interesse pela história 

dos conhecimentos produzidos sobre o homem em nossa cultura ocidental, no âmbito de campos 

tão diversos como a economia, a biologia, a psiquiatria, a medicina e o conhecimento penal. O 

autor entende o funcionamento dessas ciências como “jogos de verdade”, relativos a técnicas 

específicas que os seres humanos utilizam para entender a si mesmos. Em suas investigações a 

respeito da sexualidade, Foucault tem em vista decifrar por um lado, as ligações entre as 

interdições impostas ao sexo e, por outro lado, uma obrigação imposta aos indivíduos: contarem a 

verdade sobre si próprios. Algumas questões que o orientam neste sentido são “Como o sujeito 

era compelido a decifrar a si próprio em relação ao que era proibido?”, “Como certos tipos de 

interdição impuseram o preço de certos tipos de conhecimentos sobre o ser?”, “O que um 

indivíduo deve saber sobre si mesmo para que deseje renunciar a algo?” (op. cit., p.17). 
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Para delinear uma “hermenêutica do eu”, o autor examina as teorias relacionadas ao 

conhecimento do ser e as práticas de “cuidado de si” em dois contextos historicamente sucessivos: 

a filosofia greco-romana nos dois primeiros séculos da era cristã e a espiritualidade cristã e os 

princípios monásticos desenvolvidos nos séculos quarto e quinto, no fim do Império Romano. O 

autor afirma que no primeiro período, dois princípios eram sempre associados: “Tome conta de 

você” e “Conhece a ti mesmo”. A última recomendação, dada pelo oráculo délfico é a mais 

conhecida atualmente, provavelmente por ter sido privilegiada nos períodos posteriores em 

relação à primeira, mas nos textos gregos e romanos, as duas indicações apareciam sempre 

relacionadas. O autor afirma que “Tome conta de você, ocupe-se de si próprio” era uma 

advertência anterior e até mais importante do que “Conhece a ti mesmo”.  

Sócrates dedicava-se a cuidar de si próprio e ensinava aos outros a se ocuparem de si 

mesmos. Afirmava que essa tarefa lhe havia sido conferida por Deus e explicava que não se 

dedicava a esse mister esperando recompensa, mas que o fazia de maneira desinteressada. 

Explicava que sua tarefa era importante para a cidade, pois na medida em que as pessoas 

aprendiam a se ocupar de si próprias, aprendiam simultaneamente a ocupar-se da cidade. (1988c) 

Posteriormente, num momento que Foucault considera difícil precisar, o “cuidado de si” tornou-se 

suspeito nas sociedades ocidentais, tendo sido associado ao egoísmo e ao interesse individual e 

oposto ao cuidado com os outros. (1988d, p.4-5). Buscando explicar porque o princípio “conhece 

a ti mesmo” ganhou maior relevância em nossa cultura em relação ao de tomar conta de si 

próprio, Foucault explica que um dos motivos consiste no fato de que a nossa herança religiosa 

ensinou-nos a renunciar a nós mesmos como meio de atingir a salvação.  

A idéia de “tomar conta de si mesmo” aparece com um significado completamente distinto 

no tratado Sobre a Virgindade, de Gregório de Nyssa, posterior em oito séculos aos diálogos 

platônicos. Não se tratava mais de aprender a cuidar de si e da cidade, mas de renunciar ao mundo 

e ao casamento, renunciar à própria carne e, mediante a virgindade do corpo e do coração, atingir 

a imortalidade. Para isso era preciso tomar conta de si mesmo, vasculhar cada canto do próprio 

ser, num trabalho de auto-vigilância contínua. O “cuidado de si” era mais do que um princípio 

recorrente, era uma prática constante. Foucault encontra em Epicuro a recomendação de cuidar de 

si próprio durante toda a vida e não apenas na juventude. Ensinamentos sobre como se cuidar na 

vida diária deviam ensinar a pessoa a tomar conta de si mesma e a ajudar os outros, num trabalho 

mútuo pela salvação. 

Este tema da salvação é importante para a compreensão das “técnicas do eu” cristãs, na 

medida em que o cristianismo pertence ao conjunto das religiões que prometem conduzir o 

indivíduo de um estado ao outro – da morte à vida, da temporalidade à eternidade – mediante a 
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observância de uma série de recomendações, dentre as quais a confissão tem um significado 

especial. No Cristianismo, a questão da verdade se apresenta de duas maneiras: por um lado, a 

verdade contida nos dogmas, a obrigação de acreditar e de tomar certos livros como repositórios 

de verdades permanentes, a obrigação de aceitar a autoridade institucional e de demonstrar 

publicamente a própria crença; por outro lado, a verdade sobre o próprio ser, o dever de se saber 

quem se é, de admitir as próprias faltas, de reconhecer tentações e localizar desejos. Todos são 

obrigados a se revelar para o próprio Deus ou para outros na comunidade, oferecendo o 

testemunho da verdade sobre si. Foucault considera que “As obrigações relativas à verdade da fé 

e à verdade do ser estão intrinsecamente ligadas. Essa ligação permite uma purificação do ser 

impossível sem o auto-conhecimento”(1988c, p.40). 

Uma outra razão para o princípio “Conhece a ti mesmo” ter se tornado mais importante do 

que o “cuidado de si” encontra-se na filosofia. Desde Descartes até Husserl, o entendimento de si 

mesmo foi considerado como o primeiro passo para uma teoria do conhecimento, o que contribuiu 

para distanciar esse princípio do anterior, “Tome conta de você”. No entanto, a partir do século 

XVIII é possível perceber uma outra transformação, que fez com que a ligação entre o 

conhecimento e a renúncia do ser fosse substituída pelo emprego do conhecimento de si mesmo 

para a fabricação de um novo ser. Esta transformação está relacionada aos novos conhecimentos 

que os humanos começaram a produzir sobre si mesmos em diferentes áreas: “economia, 

biologia, psiquiatria, medicina e penologia”. (op. cit., p.17-18)  

“A partir do século XVIII até o presente, as ténicas de verbalização foram reinseridas num contexto diferente 

pelas chamadas ciências humanas com o objetivo de usá-las sem a renúncia do ser, mas para constituir, 
positivamente, um novo ser. Usar essas técnicas sem renunciar ao ser constiui uma ruptura decisiva.”  

(1988c.,p.49) 

Foucault considera que há quatro tipos de técnicas que os seres humanos empregam para 

entender a si próprios: tecnologias de produção, “que nos permite produzir, transformar e 

manipular coisas”; tecnologias dos sistemas de sinais, “que nos permite usar sinais, sentidos, 

símbolos ou significados”; tecnologias de poder, “que determinam a conduta dos indivíduos e os 

submete a determinados fins ou à dominação, objetivando o sujeito” e tecnologias do eu, 

 “que permitem aos indivíduos realizar sobre si próprios ou com a ajuda dos outros um certo número de 

operações em seus corpos e almas, pensamentos, conduta e modos de ser, de maneira a se transformar para 

atingir um estado de felicidade ou pureza ou sabedoria, perfeição, imortalidade”  

(op. cit.,p.18). 

O autor ressalta a importância da relação com o outro ao afirmar que a ajuda e os 

ensinamentos de um mestre são essenciais para que uma pessoa aprenda a tomar conta de si 

mesma. As escolas modernas orientam-se pelos mesmos princípios, ao ensinarem aos alunos 

técnicas de auto-conhecimento, auto-domínio e auto-transformação. Na medida em que implica 

um “jogo de verdade”, onde alguém mais experiente e com mais conhecimentos se dedica a 
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ensinar saberes e habilidades a outro menos experiente, na relação entre o professor e o aluno, o 

poder é inevitável, embora não seja  necessariamente mau. No entanto, conforme já se denunciou 

em diversas circunstâncias, o poder exercido nas instituições de ensino pode ser perverso, quando 

se torna dominação arbitrária do aluno pelas autoridades escolares.
13

 (1988d, p.7) 

Dentre as “tecnologias do eu” que implicam a ajuda de outro, o “poder pastoral” mereceu 

especial atenção do autor. Para Foucault, o estudo dessa tecnologia permite compreender uma 

modalidade importante do poder exercido sobre os indivíduos. Embora se saiba que, desde a 

formação dos Estados modernos na Europa, o poder foi se tornando cada vez mais centralizado, o 

autor considera que uma outra transformação é fundamental para o entendimento das sociedades 

modernas, a qual consiste na progressiva individualização do poder. “Se o estado é a forma 

política do poder centralizado e centralizante, vamos chamar de pastoreio o poder 

individualizante.” (1988e, p.60). Ele afirma que a nossa cultura ocidental moderna se revelou 

verdadeiramente demoníaca, ao conectar essas duas formas de poder, individualizado e 

totalizador. 

A noção de poder pastoral ajuda a compreender como foi possível pensar que o governo 

deveria “cuidar” dos indivíduos, questão importante para a formação dos Estados de Bem-Estar 

Social. Claramente, a preocupação com o bem-estar da população e de cada um dos indivíduos 

está ligada às técnicas pastorais da Igreja Católica, à metáfora do pastoreio que ilustra a relação 

entre deus e os homens (“O Senhor  é meu pastor”). Esta idéia fundamenta uma série de práticas 

cristãs voltadas para a assistência aos pobres, os doentes e as crianças, as quais apenas 

recentemente foram incorporadas pela autoridade secular do Estado (Dean, 1999, p.74). A 

emergência da idéia de social será examinada mais adiante. Por enquanto, será preciso explorar 

um pouco mehor a idéia de “poder pastoral”, tal como formulada por Foucault. 

                                                
13 Ao explicar a diferença que estabelece entre “relações de poder” e “estados de dominação”, Foucault diz que, 

quando se fala em poder, geralmente as pessoas pensam “em uma estrutura política, um governo, uma classe social 

dominante, o amo encarando o escravo” e assim por diante. Ele, no entanto, pensa em poder de uma maneira muito 

diferente. Ao falar em “relacionamentos de poder”, o autor entende que  todas as relações humanas em que uma 

pessoa deseja direcionar o comportamento da outra, seja em uma comunicação verbal, ou um relacionamento 

amoroso, ou um relacionamento econômico ou institucional,  o poder está sempre presente. Neste sentido, as relações 

de poder são “mutáveis, reversíveis e instáveis”. Foucault afirma que “não é possível haver relações de poder a 

menos que os sujeitos sejam livres. Se um estiver completamente à disposição do outro e se tornar sua coisa, um 

objeto sobre o qual se pode exercer uma violência ilimitada e infinita, não há relação de poder. (…) Mesmo que a 

relação de poder seja completamente desbalanceada e quando seja possível dizer verdadeiramente que um tem todo 

o poder sobre o outro, o poder só pode ser exercido sobre o outro na medida em que este ainda tenha a possibilidade 
de cometer suicídio, pular a janela ou matar o outro. Isso significa que nas relações de poder há necessariamente a 

possibilidade de resistência.”  Quanto aos estados de dominação, o autor considera que esses caracterizam relações 

de poder que “são fixas de um jeito que se tornam perpetuamente assimétricas  e a margem de liberdade é 

extremamente limitada. (…) Nesses casos de dominação – econômica, social, institucional ou sexual – o problema 

está de fato em descobrir onde a resistência irá se organizar.” (1988d, p.11-12) 
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O autor afirma que a primeira formulação de “poder pastoral” no sentido que nos interessa 

é encontrada entre os hebreus. De acordo com essa tradição, o poder pastoral era exercido apenas 

por Deus, tendo sido a única exceção Davi, fundador da monarquia que foi encarregado de reunir 

o rebanho e mantê-lo unido. A responsabilidade do pastor, portanto, não era cuidar da terra, mas 

sim tomar conta do rebanho. Ele também devia zelar pela vida de cada ovelha, garantir comida, 

impedir que se perdesse, evitar que ficasse doente e cuidar de sua procriação para garantir filhotes 

saudáveis. A salvação do rebanho dependia, portanto, da dedicação constante e individualizada do 

pastor a cada ovelha. (Foucault, 1988e). 

O cristianismo emprestou do judaísmo o tema do poder pastoral, mas alterou 

sgnificativamente o sentido da relação entre o pastor e as ovelhas, tornando-a ainda mais estreita. 

A responsabilidade do pastor não seria mais apenas manter o rebanho vivo e unido, mas tomar 

conta de cada uma das ações e pecados de cada ovelha. A salvação do pastor estava ligada à 

salvação da ovelha e era preciso exercer uma vigilância individualizada e constante. A relação se 

estreitaria ainda mais em função do conhecimento que o pastor deveria adquirir sobre a alma de 

cada indivíduo. Por sua vez, para atingir a salvação, a ovelha deveria renunciar às coisas do 

mundo terreno, inclusive à si própria e obedecer de maneira irrestrita ao pastor. A obediência 

deixava de ser um meio para atingir determinados fins e passava a ser vista como uma virtude a 

ser cultivada. O indivíduo precisaria conhecer-se profundamente e com esse objetivo realizaria o 

exame de consciência; em seguida, revelar-se-ia ao pastor por meio da confissão. (op. cit.) Na 

nossa sociedade, o poder pastoral também sofreu uma série de transformações, mas ainda guarda 

semelhanças importantes com a sua forma cristã: 

“Como o poder pastoral cristão, muitos conhecimentos especializados no século XX, tais como aqueles 

envolvidos nas disciplinas ‘psi’, aconselhamento, trabalho social e outras formas de terapia, procuram 

conhecer o indivíduo e o seu mundo interior e requerem que o indivíduo pratique uma forma de auto-renúncia 

(por exemplo, do álcool e das drogas, dos maus hábitos, de comportamentos co-dependentes etc).” 

(Dean, 1999, p.76) 

Dean acredita inclusive que este poder intensificou-se, na medida em que, atualmente, têm 

à disposição conhecimentos científicos sobre as populações, os quais exercem um efeito 

normalizador sobre os indivíduos que as compõem. Neste sentido, o poder pastoral é intensificado 

pela norma e pelo bio-poder, que examinaremos a seguir. 

Em Foucault, o relacionamento do indivíduo consigo próprio, mediante o emprego das 

“tecnologias do eu” constitui uma questão ética, entendida como sendo distinta da moralidade. 

Enquanto os sistemas de moralidade correspondem a conjuntos universais de regras e interdições, 

a ética está ligada a uma série de conselhos dirigidos às práticas cotidianas dos indivíduos. Em 

diferentes períodos históricos, pesos desiguais foram dados aos códigos de moralidade e aos 

repertórios de recomendações práticas para a conduta individual. É preciso ressaltar ainda o fato 
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de que a ética encontra-se estreitamente ligada à liberdade e ao conhecimento. A liberdade 

constitui uma condição para a conduta ética, na medida em que é fruto de um trabalho que o 

indivíduo realiza sobre si próprio, com o objetivo de se auto-dominar. E para que aprenda o auto-

controle, é preciso que aprenda um certo conjunto de conhecimentos. O autor ilustra essa idéia 

referindo-se a uma metáfora empregada por Plutarco: “Você deve ter aprendido os princípios tão 

firmemente que, quando os seus desejos, os seus apetites ou os seus medos acordarem latindo, o 

logos falará com a voz de um mestre que silencia os cães por meio de um simples comando.” 

(1988d, p.6). Portanto, para se libertar de seus próprios instintos e impulsos, era preciso dominar e 

ter interiorizado um certo conjunto de verdades que, afinal, diziam respeito ao funcionamento do 

ser. 

Ainda a propósito das “tecnologias do eu”, tais como formuladas por Foucault, Nikolas 

Rose sublinha o fato de que as múltiplas histórias de subjetivação dos seres humanos são 

simultaneamente histórias sobre o governo e o conhecimento, o poder e o saber e são essas 

histórias, sobre como os seres humanos passaram a governar a si próprios de determinadas 

maneiras, que seria importante conhecer. O autor afirma que um dos efeitos dessas tecnologias 

pelas quais os indivíduos são levados a se relacionar consigo mesmos epistemologicamente 

(conhecer-se); despoticamente (dominar-se) e de outras maneiras (cuidar-se), têm como um de 

seus efeitos restringir a conduta do ser, tornando o indivíduo o seu próprio déspota, inclusive bem 

no coração do próprio liberalismo (Rose, 1998,1999).  

Interessa-me investigar as seguintes questões relacionadas com as “tecnologias do eu”: 

Que tipos de relações da criança consigo mesma e com os outros foram patologizadas na escola? 

Que “tecnologias do eu” foram empregadas para evitar o surgimento de desvios e para corrigir as 

crianças-problemas? Evidentemente, é preciso ter em vista a diversidade de seres a que o termo 

“criança-problema” se referia, mesmo considerando-se apenas os discursos pedagógicos no Brasil 

das décadas de 1930 e 1940. A “criança-problema” podia ser menino ou menina, rica ou pobre, 

estar no início da infância ou ser já pré-adolescente, morar nas cidades ou na zona rural etc. A 

diferentes tipos de seres, padrões distintos de normalidade eram atribuídos e terapias diversas 

eram prescritas. De maneira geral, porém, a análise dos discursos educacionais apresentada no 

terceiro capítulo permitem afirmar que foram consideradas problemáticas na escola as crianças 

muito voltadas para si próprias, aquelas que possuíam um mundo interior fantástico e que, por 

isso mesmo, viviam distantes da realidade, distraiam-se, mentiam, sonhavam acordadas. A partir 

da introdução do referencial teórico da psicanálise no campo educacional, foram patologizadas 

também aquelas que demonstravam um potencial auto-agressivo, que revelavam um desejo de 

auto-punição devido à constituição de um super-ego extremamente severo. Na relação com os 
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outros, preocupava a criança tímida, passiva, que resistia a participar nas atividades em grupo e 

aquela que se mostravam dominadora ou agressiva. No âmbito das relações familiares, tanto a 

criança muito querida como a rejeitada eram consideradas problemas. 

No que se refere às técnicas indicadas para solucionar problemas de comportamento, 

destaca-se o poder pastoral que o professor deveria exercer, zelando pelas crianças 

individualmente, conhecendo cada aluno em particular, suas necessidades, suas características e o 

seu potencial, que cabia ao mestre ajudar a desvendar e a realizar. Além disso, a obrigação de 

contar sempre a verdade, de assumir a própria culpa e a capacidade de se auto-avaliar também 

eram requeridas, afinal esperava-se que o aluno se tornasse capaz de avaliar por si mesmo o valor 

das suas próprias ações e que tomasse livremente a iniciativa de se corrigir e melhorar o próprio 

comportamento. 

Já se afirmou que a constituição da subjetividade é um processo que ocorre 

simultaneamente pela individualização e pela coletivização. Para que uma pessoa se reconheça, 

pelo seu próprio nome, portadora de determinadas características, é preciso que ela esteja inserida 

num coletivo em que tenha com quem se identificar e de quem se diferenciar. As técnicas de 

governo dirigidas ao coletivo, à população, serão entendidas aqui a partir da perspectiva do 

conceito de “bio-poder”, tal como formulado por Foucault e desenvolvido por outros autores. 

 

O “bio-poder” e a administração de populações de alunos 

 

Mitchell Dean, baseando-se em Foucault, afirma que foi no final do século XVIII que o 

modelo de governo baseado na administração do lar começou a ser complementado ou mesmo 

substituído pela idéia de governo como administração de processos considerados como sendo 

externos às instituições formais de autoridade política. Esses processos podiam ser o 

“econômico”, o “social”, o “psicológico”, o “biológico” ou uma combinação desses. A bio-

política surge então como uma “forma de política envolvendo a administração de processos da 

vida das populações.” (1999, p. 98). O governo passaria a ser considerado como um conjunto 

único e centralizado de instituições cujo campo de atuação era exterior a si mesmo e consistia 

num conjunto de processos mais ou menos independentes, regidos por leis próprias.  

“O Governo cultivaria, facilitaria e trabalharia através de diversos processos que seriam encontrados nesse 

domínio exterior. Esses processos seriam considerados como vitais, naturais, orgânicos, históricos, 

econômicos, psicológicos, culturais ou sociais. Eles atravessariam e conectariam várias concepções do objeto 

de governo e várias formas de conhecimento. Eles poderiam, para dar dois exemplos proeminentes, ser ‘bio-

econômicos’ ou ‘bio-sociológicos’. Mais importante do que isso, seriam processos que se seguiriam da matriz 

pela qual o homem foi descoberto como um ser social que vive e trabalha. Seriam processos que 

estabeleceriam a posição paradoxal da vida, simultaneamente como um domínio autônomo e como um objeto 
e objetivo dos sistemas de administração.”  
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(Dean, 1999, p. 98-99) 

Para intervir e administrar, o governo precisaria partir do conhecimento dessas leis, numa 

relação determinada pelo conhecido par saber/poder. O governo passaria a atuar cada vez mais 

sobre processos e cada vez menos sobre objetos. O autor estabelece uma relação importante entre 

essa nova concepção de governo e o liberalismo, sendo a primeira uma condição para o 

surgimento do último. Esta relação baseia-se na idéia de que o governo precisa respeitar os 

“processos”, que funcionam como “domínios autônomos”. Isso cria limites para a possibilidade 

de intervenção do Estado na economia, por exemplo. Caberia ao Estado apenas garantir o 

equilíbrio dos processos vitais para o funcionamento da sociedade e deixar os homens livres para 

conduzirem a si próprios. Um aspecto importante para o qual o autor chama atenção é o fato de 

que tais processos, considerados como “naturais” pelo liberalismo, não são naturais nem 

exteriores ao governo, mas produtos das próprias racionalidades de governo que os “descobrem”, 

“representam, regulam e administram”. ( Dean, p. 99)  

É importante lembrar que, como parte do processo de governamentalização do Estado, o 

bio-poder não surge para substituir a soberania, mas para complementá-la e atualizá-la. Durante a 

Idade Média, a soberania funcionava de acordo com uma lógica dedutiva, pela qual o soberano 

procurava retirar dos seus súditos aquilo que eles poderiam oferecer-lhe – impostos, trabalho ou a 

própria vida. Com as novas teorias sobre o governo, essa lógica dedutiva será substituída por uma 

produtiva, para a qual interessará ampliar o potencial da população, sua saúde, sua riqueza, e 

mesmo sua felicidade, pois tudo isso passará a ser visto como formas de fortalecer o Estado.  Isso 

não significará a destruição dos instrumentos e das instituições próprias da soberania, apenas a sua 

ressignificação: 

 “Todas as formas modernas de governo do Estado precisam ser entendidas como tentativas de articular um 

bio-poder, interessado em promover as vidas de uma população através da aplicação da norma, com os 

elementos de uma soberania transformada, que mira sujeitos em um território e cujo instrumento é a lei.”  

(Dean, 1999, p. 102). 

As considerações de Dean sobre o bio-poder baseiam-se em textos de Foucault. No 

capítulo final do livro História da Sexualidade I: a vontade de saber (1988b), Foucault se 

refere às relações entre o Estado, o indivíduo e a população, e trata da questão da vida e da morte. 

Neste texto, o autor explicita uma transformação no poder soberano, cuja ênfase, até o século 

XVII, havia sido no poder de matar e, daí em diante, passou a ser na responsabilidade de 

conservar a vida da população. Surge a questão sobre como, a partir do momento em que o Estado 

assume “a tarefa de gerir a vida” (p.131) começam a ocorrer os maiores massacres da história, 

cometidos contra populações inteiras. Segundo o autor, uma das razões para isso é o fato de que 
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as guerras deixaram de ser travadas em nome do soberano, mas paradoxalmente, passaram a ter 

como justificativa a preservação da vida da população. 

 “populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Os massacres se 

tornaram vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência  dos corpos e da raça que tantos regimes 

puderam travar tantas guerras, causando a morte de tantos homens.” 

(op. cit., p.129) 

O poder sobre a vida concretizou-se ao longo de dois pólos: em primeiro lugar,  o 

investimento sobre o corpo dos indivíduos, a partir da difusão das técnicas disciplinares por todo 

o corpo social, processo iniciado no século XVII. Mediante o emprego das disciplinas, tratou-se 

simultaneamente de ampliar as forças e a sujeição do homem-máquina, mediante um controle 

minucioso exercido sobre cada parte do seu corpo. (Foucault, 1988b, 1997). Em segundo lugar, a 

partir de meados do século XVIII, o governo dedicou-se a conhecer e a intervir nos processos 

biológicos da população: as taxas de natalidade e mortalidade, a saúde e as doenças, a duração da 

vida humana e os fatores que os influenciam passaram a ser estudados e administrados pela bio-

política. Eis a razão pela qual o sexo se tornou um alvo fundamental do governo nas nossas 

sociedades: trata-se de uma região onde os eixos da disciplina e da bio-política se cruzam. “De 

um lado, faz parte das disciplinas do corpo: adestramento, intensificação e distribuição das 

forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo pertence à regulação das 

populações, por todos os efeitos globais que induz.” (Foucault, 1988b, p.136). A emergência da 

bio-política e sua preocupação em preservar a vida tornou necessário empregar mecanismos 

corretivos e reguladores, fez com que fosse preciso organizar os vivos de acordo com critérios de 

normalidade, em vez de simplesmente aplicar a morte. Essa condição transformou inclusive o 

estatuto da lei. Embora continue precisando recorrer à “ameaça absoluta” da morte - mas agora 

apenas nos casos extremos - a lei passou a exercer uma função normalizadora. 

“Um poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que manifestar o seu fausto 

mortífero; não tem que traçar a linha que separa os súditos obedientes dos inimigos do soberano, opera 

distribuições em torno da norma. Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de justiça tendam 

a desaparecer; mas que a lei funciona cada vez mais como norma, e que a instituição judiciária se integra 

cada vez mais num contínuo de aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são sobretudo 

reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na 

vida.” 

(op. cit., p.135) 

Foucault dedicou-se ainda ao estudo da maneira como, por meio das tecnologias políticas 

dos indivíduos, fomos levados a nos reconhecer como sociedade, como parte de uma entidade 

social, como parte de uma nação ou de um Estado (1988f). Para isso, o autor examina de uma 

série de obras sobre política, que permitem identificar a emergência da preocupação do Estado em 

cuidar da vida dos indivíduos. Para entender a relação entre o indivíduo e o Estado no âmbito 

desta nova racionalidade política, o autor se propõe a seguinte questão: “Que tipo de técnicas 
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políticas, que tecnologias de governo, foram postas em funcionamento, utilizadas e desenvolvidas 

no quadro geral da ‘razão de estado’ de modo a fazer do indivíduo um elemento significativo 

para o estado?” (1988f, p.153). Foucault encontra na França e na Alemanha, onde a questão do 

Estado foi objeto de grande preocupação, o interesse pela formulação de estratégias e técnicas de 

governo destinadas a integrar o indivíduo à sociedade. Nesses países, esse conjunto de técnicas foi 

denominado como “polícia”, mas não como a instituição que conhecemos atualmente e é muitas 

vezes mal vista. O termo polícia era entendido como “técnicas específicas pelas quais, no âmbito 

do estado, um governo era capaz de governar as pessoas  como indivíduos significativamente 

úteis para o mundo.” (op. cit., p.154) Três dimensões da polícia são consideradas: a polícia como 

utopia; a polícia como prática ou conjunto de regras para o funcionamento de instituições e a 

polícia como disciplina acadêmica. 

No que se refere à utopia, o livro La Monarchie aristo-démocratique (Louis Turquet de 

Mayenne, 1611 apud Foucault, 1988f) indica uma transformação importante entre o poder feudal, 

interessado basicamente em estabelecer relações com sujeitos jurídicos e a nova forma de poder 

estatal, em que o governo “começa a lidar com indivíduos, não apenas com o seu status jurídico, 

mas como homens, como seres que vivem, trabalham e negociam.” (Foucault, 1988f, p.156). Para 

o exame das práticas e regras relativas ao funcionamento das instituições, o manual Traité de la 

police, escrito pelo francês N. Delamare em 1705 é a obra mais ilustrativa. Foucault considera 

que este livro é original porque registra que o objetivo da polícia é zelar pela vida e pela 

felicidade das pessoas. A felicidade dos indivíduos deixa de ser apenas o resultado do bom 

governo e passa a ser uma condição para o fortalecimento do Estado. A importância deste texto 

reside ainda no fato de que o autor considera não apenas o homem ou uma porção de homens 

vivendo juntos, mas refere-se à sociedade, entende o homem como um ser social e interessa-se 

pelas relações sociais entre os indivíduos. Finalmente, a análise da polícia como disciplina 

acadêmica é feita a partir do livro Elements of Police, escrito pelo alemão Von Justi. Foucault 

considera este autor possui uma concepção de polícia mais avançada do que Delamare, pois o 

conceito de “população” é central na obra de Von Justi e porque ele introduz uma distinção entre 

política e polícia:  

“Para ele, política é basicamente a tarefa negativa do estado. Consiste na luta do estado contra os inimigos 

internos e externos, mediante o uso da lei contra os inimigos internos e o exército contra os externos. Von 

Justi explica que a polícia, por outro lado, tem uma tarefa positiva. Seus instrumentos não são nem armas nem 

leis, defesa ou interdição. O objetivo da polícia é o de permanentemente aumentar a produção de algo novo, 
que supostamente promoverá a vida dos cidadãos e a força do estado. A polícia governa não por leis, mas por 

uma intervenção específica, sistemática e positiva no comportamento dos indivíduos.”  

(1988f, p.159) 
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O conceito de população empregado por Von Justi merece ser sublinhado porque leva em 

consideração algo que os demógrafos estavam começando a descobrir, que a população encontra-

se perpetuamente interrelacionada com o meio ambiente. Von Justi considerava que o Estado 

precisava administrar as relações entre esses dois seres vivos: a população e o meio ambiente. 

Assim, o objeto da polícia se tornaria então, no final do século XVIII, o cuidado dos homens no 

âmbito da população. 

 “[O estado] exerce o poder sobre os seres vivos enquanto seres vivos e esta política, portanto, tem que ser 

uma biopolítica. Mas, uma vez que a população é apenas algo de que o estado cuida pelo seu próprio 

interesse, claro, o estado está autorizado a matá-la, se  necessário. Assim, o reverso da biopolítica é a 

thanatopolítica.”  

(op. cit., p.160) 

Considerando estas transformações - em que os indivíduos e, posteriormente, os homens 

como população, vivendo em relação constante com o meio ambiente, passam a ser considerados 

como elementos fundamentais para o fortalecimento e o crescimento do Estado - é possível 

verificar a sua interferência crescente na vida dos homens. Foucault conclui que a chave para a 

compreensão das racionalidades políticas modernas não está na emergência dos Estados nacionais 

e nem no modo de vida burguês, mas sim na relação entre Estado-população-indivíduo, que ao 

mesmo tempo individualiza e situa as pessoas no âmbito de uma totalidade, a qual é sempre 

reforçada, por meio da lei (sistema jurídico) e da ordem (sistema administrativo).  

O bio-poder, portanto, distribui as pessoas de acordo com certas normas e tem como 

finalidade proteger a vida da população. É possível pensar em duas dimensões da bio-política. A 

dimensão interna opera sub-divisões na própria população e identifica grupos que contribuem 

para o desenvolvimento da população ou que o ameaçam. Chega-se assim a determinar quais os 

grupos irregulares, desviantes da norma e ameaçadores em vários sentidos, aqueles que põem em 

risco a saúde, a economia, a liberdade e a vida da população: tal é o caso dos criminosos e das 

classes perigosas, os retardados e os imbecis, os degenerados e ‘inempregáveis’. Surgem 

iniciativas para prevenir o seu aparecimento, contê-los ou mesmo eliminá-los. Há ainda a 

dimensão internacional da bio-política, cuja incumbência é controlar os fluxos migratórios, impor 

restrições à entrada de imigrantes, refugiados, trabalhadores, turistas, estudantes. Assim, uma 

série de medidas são tomadas para proteger a sociedade contra aqueles que são identificados 

como seus inimigos. Essas providências caracterizam as formas modernas de racismo interno e 

externo, praticados em nome da proteção à vida (Dean, 1999, p. 100). 

Tendo em vista as considerações anteriores, parece evidente o valor do conceito de “bio-

política” para a compreesão do pensamento e das recomendações destinadas à proteção, 

prevenção, seleção e correção das crianças consideradas difíceis. Não se tratava apenas de tratar 

localmente os indivíduos que se mostravam resistentes à educação, mas de estudar a população 
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infantil de maneira que fosse possível identificar quais os grupos “em risco” de se tornarem 

problemas na escola e atuar preventivamente sobre eles. Além disso, tratava-se de atuar sobre 

todos os processos que circundavam a vida das crianças, os quais, caso não fossem 

convenientemente administrados, podiam desencadear diversos tipos de problemas que seria 

preciso enfrentar na escola. Era mesmo a relação da criança com o seu entorno mais próximo, 

com o seu hábitat que merecia diversos tipos de cuidados: as condições sociais e econômicas que 

determinavam a qualidade da alimentação, dos hábitos de higiene, da rotina, do lazer, da relação 

com os pais e irmãos, tudo isso era significativo para a administração da vida da população 

escolar. A obra Os Testes ABC de Lourenço Filho (1974), analisada no segundo capítulo da tese, 

oferece exemplos importantes do tipo de preocupação própria do bio-poder. Procurava-se agir 

sobre as dificuldades de certos grupos de crianças para se alfabetizarem, antes mesmo que essas 

se manifestassem e diversos fatores envolvendo a vida dos alunos eram levados em consideração 

na busca das causas da imaturidade para aprender a ler e a escrever. É ainda a noção de bio-poder 

que permitirá situar a questão da “criança-problema” no conjunto mais amplo das preocupações 

do governo com o progresso da sociedade. 

 

Os recursos disciplinares na educação da “criança-problema” 

 

“Podemos pensar sobre o resultado dos processos de normalização como produção de um espaço que as 

crianças habitam. Este não é o espaço convencionalmente considerado como físico, ‘contextual’ ou 

geográfico. É outro cnstruído por sistemas de idéias, distinções e separações. Entretanto, não é menos ‘real’ 

do que o geográfico. Falar da criança como sendo um adolescente, como estando ‘em situação de risco’ ou 

tendo uma ‘baixa auto-estima’ é construir um espaço onde situá-la. As idéias diferentes proporcionam uma 

maneira de pensar, falar, ver, sentir e agir com relação à criança.” 

(Popkewitz, 2001, p.37) 

 

Pretendo referir-me agora ao outro pólo de atuação do poder sobre a vida humana, as 

técnicas disciplinares para otimizar o desempenho dos corpos, tais como configuradas em Vigiar 

e Punir (1997). Foucault afirma que as disciplinas são muito antigas e desde há muito tempo são 

empregadas nos conventos, exércitos e oficinas. No entanto, a partir dos séculos XVII e XVIII na 

Europa, essas técnicas foram desenvolvidas e se tornaram “fórmulas gerais de dominação” 

(p.118), ultrapassando portanto, os limites das instituições mencionadas. Na época clássica 

ocorreu a “descoberta do corpo como objeto e alvo do poder” (p.117) e os procedimentos 

disciplinares passaram por um processo de detalhamento e sofisticação inéditos, na medida em 

que, ao mesmo tempo em que se procurava utilizar o corpo, buscava-se conhecê-lo. Corpo 

manipulável, pretendia-se ampliar sua força e rapidez no mesmo grau em que crescia a sua 

obediência. As disciplinas para a fabricação do corpo-máquina de que se precisava no exército e 
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nas oficinas dirigiam-se não mais ao corpo como um todo, mas procuraram exercer um controle 

minucioso e ininterrupto sobre cada uma de suas partes. Simultaneamente, foram disciplinados o 

espaço e o tempo da produção, do treinamento, do ensino.  

Embora o encarceramento dos indivíduos num espaço fechado fosse importante, como 

demonstra a defesa do regime do internato para a organização do ensino, isso não era mais 

suficiente. Tornou-se necessário organizar internamente os espaços, mediante o princípio do 

“quadriculamento”, que estabelecia um lugar específico para cada pessoa de acordo com a sua 

idade, nível de conhecimentos, habilidades, comportamento. “Cada indivíduo no seu lugar, em 

cada lugar um indivíduo” (1997, p.123) de maneira que, apenas pela posição do indivíduo fosse 

possível obter várias informações a seu respeito e conhecer a sua situação em relação ao conjunto. 

Investiu-se ainda no planejamento dos espaços, na previsão das circulações. Toda uma arte de 

distribuição das coisas e das pessoas foi desenvolvida para favorecer o desempenho das atividades 

e a visibilidade necessária ao controle e à vigilância. Uma característica importante dos espaços 

disciplinares é que eles não são apenas físicos, como afirma Foucault, “são espaços mistos: reais 

pois que regem a disposição dos edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre 

essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias” (Foucault, 1997, p. 126).  

Nas escolas, assim como no exército, nas fábricas e nos hospitais, o tempo também foi 

submetido ao detalhamento disciplinar, que efetuou divisões cada vez mais minuciosas nos 

horários, para torná-los mais úteis e eficientes. Foi preciso afastar todos os elementos 

perturbadores, as distrações, as interrupções desnecessárias.  Nas escolas, as atividades foram 

distribuídas pelo tempo de acordo com uma ordem evolutiva, partindo-se do mais simples para o 

mais complexo, de modo que uma nova série de atividades e exercícios só poderia ser iniciada 

depois que a anterior tivesse sido completada com êxito. Ao final de cada estágio, realizavam-se 

exames para atestar a aquisição das habilidades treinadas anteriormente, as quais eram necessárias 

para a etapa seguinte. 

“O tempo ‘iniciático’ da formação tradicional (tempo global, controlado só pelo mestre, sancionado por uma 

única prova) foi substituído pelo tempo disciplinar com suas séries múltiplas e progressivas. Forma-se toda 

uma pedagogia analítica, muito minuciosa (decompõe até aos mais simples elementos a matéria de ensino, 

hierarquiza no maior número possível de graus cada fase do progresso) e também muito precoce em sua 

história (antecipa largamente as análises genéticas dos ideólogos dos quais aparece como o modelo técnico)” 

(op. cit., p.135) 

A questão das disciplinas, tal como proposta por Foucault, é importante para esta pesquisa 

sobre a “criança-problema” sobretudo para a compreensão do modo como o regime de atividades 

nos grupos escolares impôs às crianças a necessidade de aprender a controlar o próprio corpo, de 

reagir de determinadas maneiras no tempo certo, de se posicionarem de acordo com as normas 

estabelecidas para cada momento da rotina e até de se relacionarem corporalmente com os objetos 
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na escola: sentar direito na carteira; pegar corretamente o lápis, a tesoura; andar sem bater os pés; 

manter uma distância adequada do outro na fila; levantar a mão e esperar a vez de falar; aguardar 

o intervalo para ir ao banheiro etc. A própria arquitetura dos grupos escolares, em que cada 

espaço exigia do corpo uma atitude diferenciada - o pátio, o refeitório, a sala de aula, a biblioteca, 

o banheiro, os locais em que as crianças não eram admitidas, a não ser em situações graves, como 

a sala da diretoria etc. - suscita questões: como a temática do corpo e da adaptação ao regime 

escolar foi problematizada na escola? que tipos de interferências foram pensadas pelos 

especialistas para a organização do tempo e do espaço, de maneira a atender às necessidades 

específicas das crianças-problemas? A esse respeito, é possível antecipar que nos textos de 

diversos educadores, publicados nas décadas de trinta e quarenta, havia a recomendação de que se 

separassem as crianças-problemas das outras, para que fosse possível oferecer-lhes um tratamento 

individualizado e para que essas não perturbassem o andamento regular das classes normais. 

Geralmente, propunha-se a separação em classes especiais
14

e, às vezes, considerava-se necessário 

educar as crianças com problemas em horários diferentes dos estabelecidos para as aulas 

comuns
15

. Na maior parte dos casos, admitia-se que os alunos com dificuldades mais sérias 

deveriam ser encaminhados a instituições especiais. Como veremos adiante, este princípio da 

“separação do diferente” levou a um outro, o da “formação de classes homogêneas”, em que 

mesmo os alunos considerados normais eram dividos, conforme sua normalidade fosse de tipo 

“forte”, “média” ou “fraca”, de maneira que os professores pudessem ensinar a grupos tão 

homogêneos quanto possível. Essa era a proposta de Lourenço Filho, que criou os testes ABC (op. 

cit.) para permitir a seleção das classes de acordo com o critério da maturidade das crianças para o 

aprendizado da leitura e da escrita. Nessa mesma obra e em diversos outros textos, encontraremos 

ainda a presença de dois aspectos importantes das disciplinas, tal como definidas por Foucault: a 

norma e o exame. 

Observa-se no regime disciplinar a substituição da punição como vingança pela sanção de 

tipo corretivo, o que passa a importar é restabelecer a norma e corrigir os desvios. Tendo em vista 

a “criança-problema”, creio ser possível acrescentar que, assim como o emprego do termo 

“anormal” para designar os delinquentes a partir de meados do século XIX permitiu substituir a 

“culpa” pela “doença” e a “punição” pelo “tratamento”, o uso da expressão “criança-problema” 

nas décadas de 1930 e 1940, em Arthur Ramos (1939) e outros autores, buscou substituir a 

                                                
14 Amorim, Guaraciaba. (diretor do 1o. grupo escolar de Avaré) “Cllasses Selecionadas” in Revista de Educação, 
v.17-18, mar/jun, 1937; Sousa Pinto, Norberto. (ortopediatra) “A aprendizagem e as crianças anormais” in Revista de 

Educação, v.30, n.40-41, jul/dez, 1943; Campos, Sebastiana Floripes Pires de. (Diretora do Grupo Escolar de 

Reajustamento, de Jaú) “O Escolar Difícil e sua educação” in Educação, v.33, n.46-47, jan/jun,1945; Lourenço Filho, 

1974. 
15 Pinto, Norberto Souza, op. cit. 
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“doença”, pelo menos a doença congênita, pela idéia de “desajustamento ao meio social”, e o 

“tratamento médico” por “medidas educativas” e/ou “terapêuticas”. Isso não significa, contudo, 

que o castigo tenha desaparecido, apenas a sua função e a sua forma se transformaram. A punição, 

como recurso corretivo, assumiu muitas vezes a forma de exercício. O recurso à classificação 

também era crucial, classificavam-se os bons e os maus comportamentos, as boas e as más notas 

e, enfim, os bons e os maus indivíduos. “A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das 

promoções que permitem hierarquias e lugares, pune rebaixando e degradando” (Foucault, 1997, 

p. 151). 

Finalmente, o exame é o recurso disciplinar que permite associar a vigilância e a 

normalização. Conforme o autor, os exames inverteram o sentido da visibilidade que era típico da 

Idade Média, por exemplo, quando iluminava-se o soberano e os súditos permaneciam à sombra. 

A partir dos séculos XVII e XVIII, com a difusão das disciplinas, a visibilidade deixa de ser um 

privilégio dos poderosos e torna-se uma condição dos dominados: as crianças, os doentes, os 

loucos e os criminosos precisam ser contínua e minuciosamente observados. Mais do que isso, é 

preciso registrar as observações, acumular dados sobre as suas condições em diversos 

procedimentos de inscrição para acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos, os quais eram 

transformados em casos a serem estudados. O exame é simultaneamente uma forma de poder e 

uma forma de saber, constitui um dos recursos fundamentais para o desenvolvimento das ciências 

sobre o homem, tendo permitido que a medicina e a pedagogia se libertassem dos conhecimentos 

bibliográficos e passassem a ser conduzidas experimentalmente, no hospital e na escola, como se 

fosse em laboratórios. Trata-se ainda de um mecanismo que permite simultaneamente estudar um 

caso individual em sua singularidade e compará-lo a outros casos, situando-no numa população.  

Como foram inscritas as biografias das crianças-problemas, que informações se procurou 

recolher a seu respeito, em que tipo de registros? Se, de acordo com Foucault, a criança, o louco e 

o criminoso são mais individualizados do que o adulto normal, da mesma forma será possível 

constatar nas páginas que se seguem que a “criança-problema” foi alvo de descrições muito mais 

detalhadas do que a criança considerada normal. 
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A Infância como Problema Social 

 

“A grande maioria, porém, podemos dizer os 90% das crianças tidas como ‘anormais’ verificamos na 

realidade serem crianças difíceis, ‘problemas’, vítimas de uma série de circunstâncias adversas, que 

analisaremos neste livro, e entre as quais avultam as condições de desajustamento dos ambientes social e 

familiar” 

(Ramos, Arthur A Criança Problema: a higiene mental na escola primária, 1939, p. XI) 

 

Tendo em vista a definição de “criança-problema” proposta por Arthur Ramos na citação 

acima, é preciso esclarecer os significados de expressões como “desajustamento social” e 

“desajustamento familiar”, recorrentes nos textos dos legisladores e dos educadores sobre os 

problemas da infância. Para isso, recorre-se às análises de Donzelot e Nikolas Rose sobre a 

emergência do “social” como um domínio específico do governo. Busca-se compreender as 

relações entre o domínio social e o governo das famílias e das crianças.  

No texto “The Social”, Nikolas Rose (1999a), partindo, por um lado, da constatação geral 

amplamente divulgada de que vivemos uma “crise do Estado de Bem-Estar” e por outro lado, dos 

múltiplos usos do termo “social” na atualidade: seguro social, segurança social, serviços sociais, 

bem-estar social, trabalho social etc., os quais se tornaram banais no uso comum, propõe-se a 

examinar não a crise do “Estado de Bem- Estar”, mas os tipos de pensamento e ações que 

historicamente se tornaram possíveis a partir do emprego do termo “social”. Não se trata apenas 

de um adjetivo dado a variados fenômenos estudados pelas ciências sociais, mas de um “setor 

particular”, com características e problemas específicos sobre os quais se passou a pensar e atuar, 

um setor que compreende uma série de instituições e de profissionais especializados. Em vez de 

acreditar que os seres humanos, pela sua própria natureza, são seres sociais, busca-se verificar 

como autoridades intelectuais, morais e políticas procuraram compreender e agir sobre a vida 

coletiva em um espaço limitado, por aproximadamente um século. 

Rose afirma que, enquanto o século XIX viu o surgimento do indivíduo calculável e 

classificável, a partir de diversas técnicas de individualização e comparação em relação a uma 

norma, em meados do século XX observou-se o surgimento do indivíduo social, constituído no 

âmbito de diversas influências sociais e cujo ajustamento e felicidade dependia da qualidade das 

suas relações com o grupo em que vivia. Questões como a delinquência e problemas no trabalho 

começaram a ser relacionados com causas ambientais. Os tribunais de menores passaram a 

considerar os infratores mais como vítimas de um contexto social desajustado do que como 

culpados pelos delitos cometidos, e insituíram regimes penais “quase terapêuticos”. Problemas no 

trabalho eram considerados em termos das relações do trabalhador com o ambiente de trabalho, 

em que se procurava intervir. As dificuldades das crianças na escola foram entendidas como fruto 
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das influências de um meio familiar desarmônico. Os programas das clínicas de hábitos visavam 

justamente corrigir essas desarmonias, por uma série de conselhos, instruções e medidas 

corretivas dirigidas às famílias, em especial às mães.  

Para que se possa compreender melhor o sentido dessa transformação, Rose explica que, 

desde meados do século XIX começaram a surgir “as grandes ‘máquinas de moralidade’” que 

“tomaram a forma característica de espaços fechados para a manufatura do caráter” (1999a, 

p.103): as escolas para os pobres, as prisões correcionais, os asilos para alienados etc. Essas 

instituições, como se sabe, operaram a partir da distribuição dos indivíduos no espaço, da 

organização do tempo institucional, da divisão e da classificação das pessoas, de relações de 

autoridade entre o professor e o aluno, o prisioneiro e o vigia, o superintendente do asilo e o 

interno. Embora essas técnicas disciplinares não fossem novidade, tendo caracterizado muito 

antes os monastérios e as escolas dominicais, entre outras instituições, seus modelos de 

organização foram amplamente difundidos no século XIX. 

“As escolas para crianças se tornaram o espaço para a formação do caráter em massa, com o objetivo de 

inculcar nas classes trabalhadoras hábitos corporais e morais de trabalho e obediência, para ajustá-los ao 

seu papel de bons serviçais, comerciantes, pais e mães de família, enfim, bons cidadãos.” 

(1999a, p.104) 

As ameaças sociais eram entendidas como transgressões às regras que conformavam a 

cidadania respeitável e tomaram-se providências para separar e reformar o caráter daqueles 

indivíduos considerados como sendo capazes de perturbar a ordem social. Além das instituições 

de confinamento, de correção ou de tratamento, outros espaços foram organizados de acordo com 

o mesmo modelo, para normalizar o trabalho, o lazer e a instrução. A formação do caráter dos 

indivíduos, com atenção especial para a educação da vontade, auto-confiança e auto-controle, 

passaram a ser vistos como um problema do governo. Não apenas os indivíduos desviantes, mas 

também as crianças, se tornaram um alvo fundamental da atenção dos agentes sociais, 

profissionais da saúde, filantropistas etc.  

Aproximadamente a partir do início do século XX, a urbanização, a migração para as 

cidades, os crimes e as doenças começaram a ser percebidos como questões sociais. Rose explica, 

porém, que a mera presença destes eventos não explica, por si só, o modo como eles viriam a ser 

tratados pelas autoridades. O autor considera que a invenção do social vincula-se a 

transformações no próprio pensamento sobre o governo, possibilitadas, por exemplo, pelo 

desenvolvimento das técnicas estatísticas, que permitiram medir eventos relativos à população, 

como unidade específica de governo, irredutível à unidade familiar. Diversas pesquisas e 

inquéritos passaram a ser realizados com o objetivo de produzir conhecimentos sobre a população 

e seus eventos – natalidade, mortalidade, epidemias etc. - de maneira que se pudesse pensar em 
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estratégias  de reforma e prevenção mediante o emprego de conhecimentos especializados e o 

trabalho dos médicos, professores, filantropistas e da polícia. Sobretudo nas cidades, esses 

conhecimentos permitiram ampliar e detalhar o mapeamento estatístico do espaço urbano. (1999a, 

p.113) Além do emprego das técnicas estatísticas, o estudo das características da população de um 

país, de sua composição racial, dos riscos de degeneração e das possibilidades de melhoramento 

da raça a partir de uma série de estratégias, era conduzido com base nas leis da biologia evolutiva.  

“Aqui será possível encontrar todo um discurso sobre deterioração e depois sobre degeneração da raça 

britânica como consequência da migração do campo para as cidades, dos efeitos deletérios do estilo de vida 

moderno, das diferenças nas taxas de reprodução na população saudável e na população degenerada. Ou, 

alternativamente, uma nação poderia ser vista como uma mistura de raças, cujas proporções em relação aos 

seus caráteres diferenciais determinariam a qualidade da população como um todo: encontra-se aí a 

emergência de várias formas de racismo interno” 

(Rose, 1999a, p.115) 

Mas, para além das características biológicas da população, era preciso entender ainda o 

funcionamento da sociedade, seus eventos e caracteríticas específicas, mediante o emprego de 

uma ciência do social. As questões sociais deveriam tornar-se “sociológicas” e, de acordo com 

Durkheim, na obra As Regras do Método Sociológico, seria preciso começar a definir com mais 

precisão o conjunto de fenômenos que pertencia ao social.  A ênfase no social também significou 

que as pessoas não deveriam mais ser entendidas apenas como indivíduos, compradores e 

vendedores num mercado competitivo, mas como cidadãos vivendo em uma coletividade, com 

um modo de funcionamento próprio, que era preciso entender. Na esfera política, passou-se a 

exigir do governo cada vez mais interesse e interferência no domínio social. As questões sociais 

se tornaram objeto de disputas intensamente políticas sobre as formas pelas quais os problemas 

sociais deveriam ser pensados e como deveriam ser enfrentados, por que tipos de autoridades etc. 

“Parecia que a lei apenas não era mais suficiente para legitimar meios políticos para a garantia da ordem e 
da segurança; na verdade, a lei deveria responder às demandas do governo social. As racionalidades 

políticas que tiveram um papel tão importante em nossos países – socialismo, social democracia, social 

liberalismo – diferiam em muitas coisas, mas tinham algo em comum: a convicção de que a questão de como 

se deveria governar deveria ser posta do ponto de vista social.” 

(Rose, 1999a, p.117) 

Enquanto em meados do século XIX as questões sociais eram tratadas de maneira 

assistemática, sendo cada um dos problemas encaminhados pontualmente, a partir de técnicas 

diversas, no final do século estas intervenções dispersas começaram a ser consideradas como 

insuficientes pelos políticos e pessoas dedicadas a pensar as questões sociais que começavam a 

ser documentadas pela sociologia: suicídio, crime, anomia e a alienação do indivíduo (Rose, 

1999a, p.120). Eventos econômicos tais como o desemprego e as más condições de trabalho nas 

fábricas também preocupavam, sobretudo por serem motivos de insatisfação dos trabalhadores.  

De acordo com Donzelot (1988), na França, já desde 1848 o governo político precisou 

conciliar, por um lado, a necessidade de promover o social, oferecendo proteção aos trabalhadores 
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e suas famílias e, por outro lado, ao imperativo de garantir as liberdades individuais e o respeito à 

propriedade. Para atender a essas duas exigências, recorreu-se ao princípio da “solidariedade” e à 

tecnologia do “seguro social”
16

 como forma de distribuir os riscos inerentes ao trabalho nas 

indústrias e compensar as vítimas de acidentes no trabalho e de outras circunstâncias 

desfavoráveis, como doenças, desemprego e velhice.  

Durante o período entre guerras na Europa, as questões relativas à produção seriam postas 

de uma outra maneira, não mais em termos da oposição entre os interesses dos patrões e os dos 

empregados, mas mediante o emprego de duas abstrações: o social e o econômico, cada uma das 

quais reunindo em torno de si aliados - organizações de trabalhadores no primeiro caso e de 

cartéis e monopólios no segundo - dispostos a reivindicar a atenção prioritária do Estado. 

“É precisamente nestes termos que a ‘questão do Estado’ é posta nos anos vinte. O Estado pode ser neutro, 

mas é fraco e precisa superar esta fraqueza de uma maneira ou de outra. Ou o Estado deve associar-se com 

essas forças que tem como missão e promessa assegurar o progresso social em primeiro lugar e que 

denunciam a autonomia do econômico em relação ao Estado porque, perigosamente, deixa espaço livre para 

o lucro individual e o egoísmo social que preside a organização da produção. Ou então o Estado deve 

associar-se com as forças que apelam para as racionalidades econômicas e para a necessidade prioritária de 

fazê-las avançar, de maneira que, apenas mais tarde, se tenha recursos à disposição, os quais irão permitir o 

progresso social.” 

(Donzelot, 1988, p.127) 

Donzelot explica que o Estado tratou de ampliar a sua interferência, que deixou de se 

restringir ao domínio político e passou a se fazer presente também nos campos social e 

econômico. Nikolas Rose acrescenta que os contratos de trabalho precisaram cumprir uma série 

de determinações relativas às horas de trabalho e às condições de segurança nas fábricas e os 

desempregados passaram a contar com seguro social. Essas medidas respondiam à necessidade de 

organizar as relações entre a família, a economia e a sociedade de modo a evitar a pobreza e os 

seus efeitos desmoralizantes e perigosos.  

Segundo Rose, essas condições favoreceram, no início do século XX, a emergência de um 

novo tipo de liberalismo, o qual procurou conciliar as liberdades individuais com o controle 

social.  Como exemplo dessa tendência, o autor refere-se à obra Liberalism (1911) de Hobhouse, 

em que se defende a idéia de que o pleno exercício das liberdades individuais pressupunha o 

desenvolvimento de capacidades nos cidadãos que, por sua vez, dependia da intervenção do 

governo, no sentido de promover a responsabilidade social e a cidadania. Isso deveria ser feito 

com base nos ensinamentos das ciências sociais. Assim, no início do século, a questão do social 

                                                
16 Há uma série de trabalhos recentes sobre o surgimento do seguro social e o conceito de “risco”. Um texto 
esclarecedor a este respeito é o de François Ewald (2002) “The Return of Descartes’s Malicious Demon: An 

Outline of a Philosophy of Precaution”, que será referido adiante. Do mesmo autor, ver também “Insurance and 

risk”, 1991. Ver ainda Donzelot, J. “The promotion of the social” (1988) e o livro Embracing risk: the 

changing culture of insurance and responsibility, organizado por Tom Baker e Jonathan Simon. (2002) 
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foi dividida em uma série de problemas específicos, que se tratou de administrar, mediante a 

incorporação de profissionais especializados à máquina do Estado. Estes especialistas do social 

foram responsabilizados por mapear e pensar em soluções para questões como a saúde dos 

trabalhadores, a educação dos pobres, a regulamentação da higiene etc. (p.123) Os Estados de 

Bem-Estar Social, cada um com sua própria história e suas especificidades, foram tomando forma 

a partir dessas preocupações com problemas como a pobreza e a desigualdade e com base na 

pressuposição da existência de um território social e suas relações com os domínios econômico e 

político.  

A partir da década de trinta do século XX surgiriam novos indicadores econômicos e 

outras formas de gerenciar a economia com base em uma perspectiva social. Segundo Donzelot, o 

grande sucesso da doutrina de Keines neste período explica-se pela maneira como esta teoria 

permitiu conciliar os domínios econômico e social sem que um tivesse que ser privilegiado em 

relação ao outro. 

“Na verdade, a teoria (keinesiana) faz do social o meio para “reinflar” o econômico, quando o último 

encontra-se em risco de ser afetado por uma demanda fraca, e também, o seu substituto, como se fosse, 

através da artificial, porém eficiente, injeção na sociedade de uma capacidade maior de comprar e empregar. 

Da mesma maneira, o econômico, assim mantido num estado constante de bom funcionamento, é o meio de 

sustentar a busca de uma política social que proporcione garantias aos trabalhadores, para que essas os 

mantenham em um estado de disponibilidade para o trabalho, em vez de os deixar vulneráveis a afundar 

abaixo do nível da pobreza, a qual os deixaria sem condições para retomar o trabalho quando a atividade 

econômica melhorasse novamente.”  
(1988, p.132) 

Em nome da sociedade, portanto, o Estado passou a assumir a responsabilidade por uma 

série de riscos relativos aos indivíduos, aos trabalhadores e ao próprio Estado, mediante o 

emprego das técnicas de seguro social, e de outra medidas, como a legislação sobre a segurança 

no trabalho e os regimes de impostos. Além dos trabalhadores, as famílias constituíam outra 

unidade estratégica do governo. Já não se tratava mais apenas de um espaço visado pela 

filantropia e a Igreja em suas intenções moralizantes. A família passava a ser vista em sua 

organicidade, simultaneamente possuindo um funcionamento específico e fazendo parte da 

população e da sociedade. Cumpria formá-la, educá-la e solicitá-la em sua relação com o Estado, 

com vistas à produção de cidadãos responsáveis, saudáveis e bem ajustados. O funcionamento 

“normal” da família tornou-se a meta de uma série de profissionais, os quais recorriam a 

conhecimentos especializados e múltiplas estratégias, de que são exemplos os exames médicos a 

que se submetiam as crianças nas escolas e as “visitas sociais”. As visitadoras deveriam percorrer 

os lares das famílias dos trabalhadores, ensinando as mulheres a tomar conta das crianças, entre 

outros princípios de administração doméstica. De acordo com Rose, uma nova ética da 

feminilidade foi imprescindível para o governo do social, ao definir as qualidades da mulher 
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educada e respeitável, capaz de fazer funcionar os mecanismos de governo do lar, em oposição à 

mulher irresponsável, “cujo caráter era impermeável à educação”. (1999a, p.129) 

Rose afirma que, nos Estados Unidos, as mulheres assumiriam a liderança em campanhas 

pela melhoria das condições da maternidade e da infância, inclusive mediante a elaboração de 

propostas de mudanças na legislação, representando uma outra modalidade importante de governo 

do social. Um aspecto importante deste movimento era o conjunto de exigências feitas às mães 

que constituíam os “recipientes” de benefícios sociais tais como pensões. De início estavam 

excluídas da possibilidade de receber auxílio as mulheres alcoólatras ou as que haviam sido 

deixadas pelos maridos ou eram mães solteiras. Aquelas que recebiam ajuda tinham seus lares 

frequentemente inspecionados e eram penalizadas por falar outro idioma em casa que não fosse o 

inglês, ou por viverem em casas consideradas inadequadas ou por não manterem seus lares no 

estado de limpeza requerido ou mesmo por permitirem que outros parentes morassem em suas 

casas (1999a, p.130). Nesse país estabeleceu-se ainda um regime mais amplo de controle, de que a 

proibição do álcool constitui apenas um exemplo. Essas proibições eram consideradas necessárias 

para a preservação da saúde da sociedade, mediante a promoção de medidas que procuravam 

garantir aos indivíduos uma vida normal. No conjunto dessas providências, nos anos vinte 

instituiu-se ainda a legislação eugênica, que estabelecia restrições para a imigração, impedindo 

minorias étnicas do sul e do sudeste da Europa de migrarem para os Estados Unidos. Essas 

medidas negativas descritas anteriormente foram acompanhadas por outras positivas, as quais 

foram formuladas no âmbito da higiene mental e tinham como propósito promover o ajustamento 

social dos indivíduos e das famílias.   

 Na maioria dos países europeus, por outro lado, todo um conjunto de recursos sociais para 

o governo da pobreza, da insegurança, do desemprego, da saúde, da educação etc. foram 

conectados no âmbito de um governo central, que procurou estabelecer ligações diversas para 

penetrar na casa das famílias, nas clínicas de saúde, no ambiente de trabalho. Dentre as técnicas 

de governo social incluíam-se as de caráter preventivo, visando prevenir riscos aos trabalhadores, 

à saúde das crianças e assim por diante. Clínicas de hábitos para promover o desenvolvimento 

infantil, escolas, fábricas, cortes etc. foram locais em que se passaram a identificar os mais 

variados problemas e a intervir para prevenir as patologias ou corrigir as pessoas, com base num 

modelo de cidadão responsável por si próprio e pela sua família e dedicado a exercer o seu papel 

como parte da sociedade. Multiplicaram-se os especialistas dedicados a diversos tipos de 

conhecimentos sobre “os hábitos, condutas, capacidades, sonhos e desejos dos cidadãos e dos 

seus erros, desvios, inconstâncias e patologias” (Rose, 1999a, p.132). O autor mostra que esses 

profissionais estabeleceram uma dupla aliança, em sua relação com a política e com os 
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indivíduos. Por um lado, aproximaram-se das autoridades políticas e participaram de diversas 

maneiras nas intervenções realizadas no campo social, procurando traduzir em termos 

econômicos, das ciências sociais ou da psicologia, preocupações de natureza política. Ofereceram 

ao Estado novas justificativas para a formulação de leis, as quais seriam cada vez menos baseadas 

em teorias abstratas sobre a justiça e passaram a ser cada vez mais apoiadas nas verdades 

produzidas pelos saberes especializados. Mas o Estado era apenas um dos lados da dupla aliança 

estabelecida pelos especialistas. O outro era o indivíduo e a família, para os quais o especialista, 

traduzindo as suas preocupações, oferecia conselhos sobre como investir, educar as crianças, 

planejar a dieta, enfim, através de discursos com poder de verdade, ensinavam as pessoas a ganhar 

mais, criar crianças mais saudáveis e felizes etc. As “famílias-problema” se tornaram um alvo 

fundamental da ação desses especialistas, que procuraram, por diversas maneiras, intervir no 

ambiente doméstico para corrigir todo tipo de falhas. A atuação dos profissionais do social teve 

como apoio a formulação de legislação e regulamentos específicos, bem como a alocação de 

recursos que permitiram, entre outras coisas, o emprego do rádio na realização de campanhas e 

difusão de conhecimentos. Um outro aspecto importante a anotar, quanto ao governo do social, 

diz respeito à preocupação com momentos cruciais na vida familiar, tais como o nascimento de 

uma criança, doenças, casamentos, escolha da carreira, desemprego etc.  

Com base no estudo do governo da criança no Brasil nas décadas de trinta e quarenta, 

entre esses “momentos cruciais” indicados por Rose, seria importante acrescentar a questão 

especialíssima do primeiro ano do curso primário, que representava, para a maioria das crianças, o 

momento da entrada na escola e para a maioria das professoras, a série em que realizavam a sua 

iniciação na carreira docente. Para as autoridades escolares, a primeira série era motivo de grande 

preocupação porque nesse grau de escolaridade concentravam-se as taxas de reprovação mais 

elevadas. As discussões dos educadores sobre este tema serão examinadas mais detidamente no 

segundo capítulo da tese. A entrada dos indivíduos na puberdade também consistia numa fase à 

qual era preciso prestar atenção, pois era em geral nessa época que as crianças escapavam ao 

controle dos pais e das famílias, passavam a preferir a companhia dos colegas da mesma idade ou 

mais velhos e, muitas vezes, envolviam-se em atividades perigosas ou ilegais. 

Ainda no que se refere ao domínio social, no livro A Polícia das Famílias, Donzelot 

afirma que no fim do século XIX começaram a surgir diversas profissões dedicadas ao trabalho 

social, as quais foram ganhando cada vez mais importância e prestígio. Embora os trabalhadores 

sociais não dispusessem de uma instituição própria, atuavam em diversas instâncias: na escola, na 

corte, nas instituições de assistência. O que lhes garantia unidade era o seu “domínio de 

intervenção”, que correspondia às “classes menos favorecidas” e, mais especialmente, às suas 
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crianças, tanto na condição de “crianças em perigo” – na medida em que não tinham podido 

contar com condições adequadas ao seu desenvolvimento -  como em seu potencial para se 

tornarem “crianças perigosas” ou delinquentes. (1986, p.91-92) A importância do aparecimento 

desses trabalhadores da área social para a compreensão das condições que permitiram o 

surgimento da expressão “criança-problema”, como uma categoria distinta da “criança anormal”, 

reside, por um lado, na recusa desses profissionais em aceitar as antigas formas de repressão ou de 

caridade, em sua aposta na educação como forma de prevenção e recuperação das crianças. Por 

outro lado, importa sublinhar o interesse desses especialistas pelo estudo da criança, suas 

características e sua história, para estabelecer as relações entre as condições sociais e familiares 

vividas pelos infratores e os seus crimes. O objetivo desses estudos, não era apenas de recuperar 

os delinquentes, mas de   encontrar regularidades que permitissem identificar indivíduos em 

situação de pré-delinquência, ou seja, crianças em risco de se tornarem ameaçadoras, de maneira 

que fosse possível atuar preventivamente. 

“Partindo de uma vontade de reduzir o recurso ao judiciário, ao penal, o trabalho social se apoiará num saber 

psiquiátrico, sociológico, psicanalítico, para antecipar o drama, a ação policial, substituindo o braço secular da 

lei pela mão estendida do educador.” 

(Donzelot, 1986, p. 92) 

Como o próprio autor explicita, no entanto, a esta idéia de que o trabalho social veio 

substituir a ação judicial, empregando meios menos repressivos, é possível contrapor uma outra, a 

de que os agentes sociais apenas prolongam o judiciário, ampliando o seu alcance para além das 

cortes e permitindo-lhe atuar antes mesmo que qualquer infração tenha sido cometida. Pois, como 

o autor declara, 

“Como continuar a pretender que a prevenção nada mais tem a ver com o exercício de um poder repressivo, 

quando ela é mandatada judicialmente para penetrar no santuário familiar, podendo mobilizar, se necessário, 

a força policial? Mas também como denunciar a inflação de procedimentos de controle e de prevenção sem, 

com isso, legitimar um outro arbítrio, às vezes infinitamente mais perigoso, o da família que, no interior de 

seus muros, pode maltratar seus filhos e prejudicar gravemente seu futuro?” 

(Donzelot, 1986, p. 93) 

É possível formular questões análogas para pensar sobre o surgimento da expressão que 

me ocupa: Como continuar a pretender que a invenção do termo “criança-problema” não é mais 

do que a ampliação do alcance da categoria ‘anormal’, de modo que ela passe a incorporar uma 

grande quantidade de indivíduos anteriormente considerados normais (e com isso ampliar o 

universo de atuação dos especialistas dedicados a corrigir ou pelo menos atenuar os defeitos)? Por 

outro lado, como denunciar a inflação de procedimentos de controle sem, com isso, legitimar um 

outro arbítrio, às vezes infinitamente mais perigoso, o da família que, no interior de seus muros, 

pode desqualificar seus filhos de maneira ainda mais prejudicial, porque ignorante, desinformada? 

Ou ainda pode simplesmente ignorar necessidades prementes das crianças, deixando de atendê-las 
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e prejudicando gravemente seu futuro? Para Donzelot, nos termos em que está proposta, a questão 

não se resolve. Por isso mesmo, ele considera mais fértil o esforço de verificar as maneiras como 

operaram em suas diversas formas os trabalhos sociais e os seus efeitos, levando em consideração 

suas transformações e seus objetivos em cada momento (Donzelot, 1986, p. 94). 

No livro que se está considerando, o autor examina as características dos tribunais de 

menores e as transformações nas instituições de assistência e reforma na França a partir do início 

do século XX. Nas cortes juvenis, a ênfase do processo deixava de ser no delito praticado e 

passava a ser no exame do caráter do menor. Neste contexto, a oposição entre o promotor e o 

advogado de defesa, central nos tribunais adultos, perde o sentido, já que o que está em causa não 

é o julgamento de um crime, mas o estudo da personalidade de uma criança ou um adolescente. 

Ganham destaque as súplicas da mãe do infrator e as considerações feitas pelo educador, muitas 

vezes o autor da acusação. Por sua vez, o juiz assume um papel apenas simbólico, já que o seu 

veredicto não é resultado do seu julgamento, baseado no confronto entre o promotor e o 

advogado, mas apenas a oficialização do parecer do especialista. E a decisão final será cada vez 

mais pela liberdade vigiada no próprio ambiente familiar e cada vez menos pelo internamento do 

menor em instituições correcionais. No entanto, mesmo nesses estabelecimentos de reforma são 

visíveis as transformações. Não se trata mais de punir os infratores, mas de proporcionar espaços 

em que fosse possível estudar os menores e recuperá-los, empregando-se para isso medidas 

educacionais. O estudo do menor nas instituições ou por meio de “observação em meio aberto” 

deveria produzir um inquérito sobre o indivíduo e sua família e era conduzido por uma série de 

especialistas: educadores, psicólogos, assistentes sociais. Depois de terminado o diagnóstico, 

cabia aos mesmos especialistas intervir no ambiente familiar e depois fornecer aos juízes suas 

impressões sobre o andamento dos casos e sugerir mudanças nas medidas prescritas. Donzelot 

sublinha o fato de que à desconsideração pelo delito e à falta da punição, no sentido estrito do 

termo, corresponde a quase impossibilidade de recorrer da decisão do juiz. 

“Pois, como protestar contra decisões que retêm a aplicação de uma pena, estritamente falando? E quem 

poderia fazê-lo, já que a questão litigiosa (o delito, o problema de direito) é desativada em proveito do 

comportamento, da norma, do problema da adaptação e passa a ser questão de especialistas? 

(Donzelot, 1986, p. 104) 

Progressivamente, os especialistas assumem a função de indicar a distribuição dos 

menores pelas instituições, de acordo com a gravidade dos problemas: desde a separação dos 

alunos indisciplinados em salas especiais, passando pelo encaminhamento às clínicas de hábitos, 

dispensários ou serviços de aconselhamento anexos às escolas primárias e em seguida pelos 

serviços de assistência à infância e chegando finalmente às instituições de internamento. Donzelot 

explica que o tribunal de menores ocupa uma posição intermediária entre “uma instância 
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retribuidora de delitos (a justiça comum) e um conjunto composto por instâncias distribuidoras 

de norma” (1986, p. 105). Por um lado, a justiça de menores confere autoridade e poder de 

coerção às instituições de educação e assistência para que possam realizar seu trabalho. Por outro 

lado, quando esse trabalho de normalização não dá os resultados desejados, o tribunal conduz os 

delinquentes ao sistema penal. Os indivíduos têm, portanto, duas opções: submeter-se à 

normalização em uma daquelas instâncias ou então enveredar quase irremediavelmente para uma 

vida de delinquência.  

A análise de Donzelot sobre os tribunais de menores na França nos ajuda a compreender a 

maneira como questões semelhantes foram pensadas pelas autoridades brasileiras no mesmo 

período. Embora o objeto desta tese não seja propriamente a delinquência infantil, as 

transformações nas maneiras de se propor o tratamento do menor infrator em nosso país 

constituem um aspecto importante do contexto no qual se tornaram possíveis as discussões acerca 

da “criança-problema”. A seguir, examinam-se documentos da legislação federal do Brasil que 

mostram como, entre nós, se passou da prática da punição dos  menores infratores à defesa da sua 

recuperação, com base no estudo de sua personalidade e na recomendação de medidas educativas. 
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CAPÍTULO 1 

A Infância como problema no Brasil 
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Este capítulo da tese é dedicado ao exame de alguns aspectos vividos pela infância e a 

educação brasileira, os quais me parecem fundamentais para compreender as práticas de 

classificação e de identificação das “crianças-problema”. Inicialmente, apresenta-se uma análise 

das determinações oficiais sobre a infância considerada perigosa, com base no exame da 

legislação federal brasileira sobre o tema e a partir de textos de Donzelot e François Ewald. O 

objetivo é mostrar como as recomendações sobre o tratamento que deveria ser dispensado às 

crianças e aos adolescentes infratores transformou-se ao longo das décadas iniciais do século XX. 

Nesse período,  a investigação do delito praticado pelos infratores, mediante a determinação da 

culpa, o estabelecimento da gravidade do crime e a decisão sobre a punição correspondente, foi 

sendo substituída pelo estudo da personalidade do indivíduo e a prescrição de medidas de 

recuperação. 

Em seguida, descrevem-se em linhas gerais as bases da assistência social à infância 

caracterizada como vivendo “em perigo”, novamente pelo exame dos documentos legislativos e 

com base no trabalho de outros pesquisadores contemporâneos que se dedicaram ao tema. 

Procura-se mostrar como a assistência, anteriormente praticada quase exclusivamente por 

instituições filantrópicas privadas, geralmente de caráter religioso, foi sendo aos poucos 

incorporada pelo Estado, na mesma medida em que se procurou praticar uma assistência cada vez 

mais científica, ou seja, fundamentada no estudo dos indivíduos e das populações empreendidos 

no âmbito da medicina, da higiene mental, da psicologia etc.  

Neste ponto, é preciso fazer um breve esclarecimento a respeito do emprego da legislação 

como fonte. Tendo em vista as considerações apresentadas na introdução sobre o conceito da 

governamentalidade, considera-se as leis como uma estratégia de governo entre outras na 

“condução da conduta” das famílias e das crianças. Entende-se ainda que o Estado foi apenas uma 

das diversas organizações  que procuraram proteger a infância e as famílias desamparadas, dentre 

as quais é preciso contar ainda as associações filantrópicas privadas e as instituições religiosas, 

que continuaram atuando. Além disso, as questões que se procura responder com base no estudo 

da legislação não pretendem descrever os fatos ocorridos, mas reconhecer as preocupações e as 

orientações formuladas pelas autoridades sobre o problema da infância e das famílias 

desprotegidas. A esse respeito, Nikolas Rose explica que os estudos sobre a governamentalidade, 

em vez de se iniciarem a partir das questões “O que aconteceu e por que?”, partem de outras 

interrogações, tais como: “O que os diversos tipos de autoridades queriam que acontecesse, em 

relação a problemas definidos de que maneira, em busca de que objetivos e mediante o emprego 

de que técnicas e estratégias?” (1998, p.20) Não se trata de investigar preferencialmente idéias, 

em vez de eventos, mas de compreender uma dimensão específica da nossa história, composta 
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pela “invenção, contestação, operacionalização e transformação de esquemas, programas, 

técnicas e aparelhos mais ou menos racionais cujo objeto é a conformação da conduta para 

atingir certos fins”.(idem).  

 No final deste capítulo, caracterizam-se dois princípios educacionais básicos, que 

fundamentaram o pensamento educacional no Brasil e no mundo desde, pelo menos, a passagem 

do século XIX para o século XX, e representaram condições importantes para o surgimento da 

“criança-problema”. O primeiro deles diz que a educação básica é um direito de todos os 

cidadãos. Esse princípio exige que se faça alguma coisa para ajudar as crianças que encontram 

dificuldades na escola, pois todas devem ter acesso à educação escolar. O segundo afirma que o 

ensino deve adaptar-se às características infantis e respeitar as individualidades dos alunos. De 

acordo com esse princípio, é possível ajustar o ensino à criança, desde que se obtenham 

suficientes informações sobre as suas deficiências e as suas capacidades. 

 

As crianças perigosas no Brasil
17

 

 

No artigo “The return of Descarte’s Malicious Demon: An outline of a Philosophy of 

Precaution”, François Ewald (2002) examina a maneira como, desde o século XIX, cada época 

enfrentou a questão da segurança, em termos dos acidentes, dos riscos e das perdas enfrentadas 

pelos indivíduos. Embora a preocupação do autor não seja com as crianças infratoras, suas idéias 

sobre atribuição de responsabilidade, risco e segurança social nos ajudam a pensar nas diferentes 

formulações sobre a assistência e a correção dos menores no Brasil, tal como configuradas pela 

legislação federal. 

Ewald caracteriza três “paradigmas” distintos, tendo em vista as obrigações sociais 

relativas à segurança dos indivíduos e a filosofia política relacionada à segurança, desde o século 

XIX até o fim do século XX. Interessa-nos particularmente a transformação ocorrida no início do 

século XX na maneira de pensar sobre a segurança social. Para o autor, no século XIX verificou-

se a predominância do paradigma da responsabilidade. Este princípio estava associado ao 

liberalismo e procurava fazer com que as pessoas, em vez de viverem só o presente, se 

preocupassem com o futuro, procurando precaver-se contra acidentes e outros problemas. De 

acordo com esta concepção, não era possível atribuir aos outros as responsabilidades pelos 

problemas enfrentados por cada um, a responsabilidade era individual e estava associada à culpa. 

                                                
17 Uma versão preliminar desta parte do texto foi apresentada sob o título “Medidas Oficiais para a proteção e a 

correção das crianças ‘em risco’: O “Código de Menores’ (1927) e outros documentos da legislação federal” na XXV 

International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), em colaboração com Flávia Sílvia 

Rodrigues. São Paulo, julho, 2003. 
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Mesmo no caso de fenômenos da natureza, como enchentes e outras tragédias do gênero, o 

indivíduo deveria admitir: “Fui eu que não entendi as leis da natureza ou fui incapaz de utilizá-

las”, “A culpa é minha”. (p. 275) Neste sentido, a segurança não era um direito, mas uma 

obrigação do indivíduo e cada um deveria planejar-se para evitar acidentes e estar preparado para 

compensar eventuais perdas. Nas palavras do autor, a: 

 Previdência é a grande virtude do século XIX. É a instauração da responsabilidade no sentido convencional 

do termo e proíbe culpar o outro por aquilo que acontece a você. (a não ser nos casos em que de fato o seu 

problema foi causado pela culpa de outra pessoa).  

(2002, p.276). 

Nestes casos, era preciso identificar o culpado e puni-lo. Os princípios organizadores deste 

período, no que se refere à segurança social eram, portanto, os da responsabilidade, da culpa e 

da previdência. 

Já no século XX, houve uma transformação importante, e o paradigma passou a ser o da 

solidariedade. Nas considerações sobre o problema da segurança, em vez da culpa do indivíduo, 

passava-se a enfatizar o risco. A noção de risco está associada com análises de situações baseadas 

em estatísticas e probabilidades e o problema específico que permitiu esta transformação foi o dos 

acidentes de trabalho nas fábricas. Mediante o exame do problema dos acidentes nas fábricas, 

percebeu-se que a culpa dos indivíduos não interferia na realidade estatística da empresa. A partir 

de análises estatísticas concluiu-se que a regularidade do risco era independente da conduta 

individual. A partir deste momento, a reparação das perdas tornou-se mais importante do que a 

identificação dos responsáveis.  

Na medida em que se passou a admitir que o risco de acidente existia na fábrica, 

independentemente da culpa dos trabalhadores, o problema passou a ser o de encontrar uma 

maneira de compensar o trabalhador pelos danos sofridos. Em vez de se responsabilizar o 

indivíduo pelos prejuízos, começou-se a buscar uma forma justa de lidar com o risco. Esta 

maneira foi encontrada no “seguro social”, em que os riscos e os danos são distribuídos entre o 

conjunto dos indivíduos da fábrica, de maneira que aquele infeliz que é vítima de um acidente não 

precise arcar sozinho com as conseqüências do seu infortúnio e receba um tipo de compensação. 

Esta idéia se generaliza e faz com que a sociedade deixe de ser vista apenas como uma somatória 

de indivíduos, mas passe a ser entendida como totalidade, sendo que o bem e o mal de cada 

indivíduo dependem de todos os outros. Ewald afirma ainda que além dos princípios da 

solidariedade e da compensação, nessa época o princípio da previdência, que era relacionado à 

responsabilidade do indivíduo em proteger-se, é substituído pelo da prevenção, que passa a ser 

entendido em termos de conhecimentos (know how) científicos que passam a ser empregados com 

o objetivo de diminuir os riscos. (op. cit.) 
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Mediante o exame da legislação federal sobre as crianças em risco desde o fim do século 

XIX até a década de sessenta do século XX é possível afirmar que, também em relação ao 

problema da delinqüência infantil e juvenil, o trinômio responsabilidade-culpa-punição, que 

caracterizava o pensamento sobre a segurança no século XIX foi sendo substituído no século XX 

pelo trinômio solidariedade-risco-prevenção, o que se tornou possível, em parte, pela 

proliferação dos conhecimentos nas áreas das ciências humanas e, em parte, pelo surgimento de 

diversos tipos de profissionais dedicados às questões sociais, especialmente aos problemas da 

infância em perigo e da infância perigosa.  

No artigo 27 do Código Penal brasileiro promulgado em 1890, lê-se: “Não são 

considerados criminosos os menores de 9 anos completos, e os maiores de 9 e menores de 14, que 

obrarem sem discernimento.” (Decreto nº 847/ 11 de outubro de 1890). De acordo com o 

documento, essas crianças deveriam ser recolhidas e enviadas para estabelecimentos de detenção 

para aguardar a ocasião de serem julgadas. Posteriormente, eram enviadas a instituições como o 

Asilo da Mendicidade da Corte ou o Asilo de Meninos Desvalidos, entre outras. Já aqueles que 

haviam obrado “com discernimento” deviam ser colocados em instituições de caráter industrial, 

nas quais o trabalho constituiria o principal recurso utilizado na sua recuperação. Segundo Marco 

Antonio Cabral dos Santos (2000), devido à dificuldade de se chegar a um consenso sobre o 

significado de “obrar com discernimento”, o conhecimento jurídico procurava oferecer aos 

profissionais da área a descrição de situações que exemplificavam a presença ou a ausência de 

discernimento. Por exemplo, se ficasse constatado que o jovem autor da infração tentara esconder 

as provas de seu ato, concluía-se que ele tinha consciência de que sua ação era reprovável e, 

portanto, que agira com discernimento. Esse critério não era utilizado apenas no Brasil. Conforme 

Donzelot, na França, desde a criação da justiça de menores, em 1992, era comum que os juízes 

encomendassem um exame médico ao psiquiatra, para averiguar a presença ou a ausência do 

discernimento no  menor. Nesse caso, o diagnóstico era feito por especialistas e servia ao juiz para 

decidir encaminhar o infrator a uma instituição correcional ou educativa. 

Quase quatro décadas depois do Código Penal brasileiro surgiu o “Código de Menores”, 

que consolidava as leis de assistência aos menores (12 de outubro de 1927, o Decreto nº 17.943-

A) e constituiu o principal documento da legislação federal referente ao tratamento dado pelo 

governo às crianças e aos jovens infratores até os anos sessenta do século XX. Neste documento, 

estabelecia-se que a criança que tivesse sido encontrada praticando atos ilícitos deveria ser 

entregue a pessoa idônea ou a um instituto de ensino ou de caridade. Se isso não fosse possível, o 

menor poderia ser “recolhido a estabelecimento que, não sendo destinado a prisão, queira, 

todavia, prestar-se a isso” ou ainda ser “guardado preventivamente em algum compartimento da 
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prisão comum, separado, entretanto, dos presos comuns.” (Decreto n. 17943-A, parágrafos 2o. e 

3o., LEX: Legislação Federal e Marginália, p.489). Determinava-se ainda que as autoridades 

públicas encarregadas de oferecer proteção aos menores deveriam investigar as instituições para 

menores e visitar as famílias suspeitas de violarem o direito das crianças à proteção física e moral 

(Godinho-Lima; Rodrigues, 2003).  

Ainda em 1927 publicou-se a tese de livre docência do jurista Noé de Azevedo, intitulada 

A Socialização do Direito Penal: o tratamento de menores delinquentes e abandonados. Neste 

trabalho, o autor analisava o tratamento dado aos menores no estado de São Paulo e preocupava-

se com a detenção de crianças em prisões comuns, medida corriqueira na época.  

“O pequeno delinquente é conduzido até a repartição central, desde o lugar da acção criminosa, atravessando 

as ruas ladeado pelos agentes fardados, nada sendo feito para evitar-lhe a mortificação e a vergonha, que 

assim acaba por não sentir(...) Não há nada que mais contribua para a degradação de um menor do que 

abater-lhe o amor próprio.” 

(Azevedo, 1927, p. 93) 

O autor sustentava ainda que juízes comuns não possuíam o preparo ou a competência 

para tratar das causas da delinquência do menor e considerava necessário um juiz especializado, 

cuja função seria a de proteger e educar os menores desvalidos. O advogado defendia a criação de 

um tribunal para menores que não impusesse penas ou castigos para vingar um mal passado, mas 

prescrevesse medidas educativas para recuperar o menor criminoso, evitando-se assim um mal 

futuro. Essa instituição teria um alcance muito mais abrangente do que indica a sua denominação, 

deveria abarcar, no entender do autor, toda a obra de assistência à infância, não apenas às crianças 

infratoras, mas também às abandonadas e em outras situações de perigo. Além disso, não se 

tratava apenas de decidir sobre o encaminhamento de cada caso, mas de promover o estudo dos 

menores: 

“ Afirmava-se que a principal missão dos tribunais consistia em uma espécie de laboratório para o estudo do 

menor, de sua personalidade e de seu ambiente, e em adotar, tendo por base esses conhecimentos, a medida 

mais adequada para sua salvação moral e social. Apesar do nome, esses organismos não deveriam julgar, 

mas analisar o caso particular, como o médico examina o enfermo para aplicar o remédio mais apropriado.” 

(Zuquim, 2002, p. 137).  

Portanto, é possível afirmar que, também no Brasil, desde a década de 1920, os discursos 

sobre o problema dos menores infratores já afirmavam a necessidade de uma estrutura de 

profissionais especializados para investigar as razões pelas quais os menores eram levados a 

cometer infrações e a legislação começava a ser pensada não apenas em termos de punição, mas 

também em termos de proteção. A partir dos anos quarenta começaram a surgir propostas para a 

revisão e mesmo a substituição do Código de Menores que, no entanto, permaneceu em vigor até 

1979. No Brasil, em 1943, após a elaboração do novo Código Penal, uma comissão formada por 

um desembargador, um juiz e cinco professores propôs o Decreto-lei n.6026, que constituía um 
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anteprojeto para a renovação do Código de Menores. O objetivo deste documento era adequar a 

legislação de crianças e adolescentes ao Código Penal mais recente, que declarara a 

irresponsabilidade dos menores de 18 anos e que superara a antiga distinção entre menor 

abandonado e menor delinqüente. Uma das preocupações do anteprojeto, que se evidenciava na 

“Exposição de motivos do Decreto-Lei n.6026” (1943) era com o tratamento que seria dispensado 

aos jovens entre 14 e 18 anos autores de infrações. Para a decisão do destino desses menores, 

propunha-se a adoção do critério da periculosidade. 

“Deste modo, ao mesmo tempo que se respeita a irresponsabilidade do menor, assiste-lhe o juiz com os 

remédios convenientes, propiciando-lhe os ambientes compatíveis com o grau de periculosidade que 

apresente.” 
(LEX: Legislação Federal e Marginália, 1943, p.186). 

Vale a pena refletir sobre o emprego dos critérios de “discernimento” e da 

“periculosidade” nas decisões sobre o futuro do menor. Quando se procurava saber se o menor 

havia ou não obrado com discernimento, o problema que se tinha em vista era decidir se a punição 

era ou não aplicável, pois só fazia sentido castigar o infrator que agira de maneira “consciente”. Já 

a idéia da periculosidade parece revelar uma preocupação distinta. Não se tratava mais de saber se 

o autor da infração merecia ou não ser castigado, mas sim de proteger a sociedade contra o perigo, 

contra o menor “perigoso”, tivesse ele obrado com discernimento ou não. Observa-se claramente, 

portanto, a passagem do princípio da “responsabilidade”, baseado na verificação da “culpa” para o 

princípio da “prevenção”, com base na determinação do “risco”. 

Os critérios que permitiam decidir sobre a “periculosidade” do menor não eram claramente 

revelados, mas dependiam de uma avaliação do juiz. Aqueles entre os 14 e os 18 anos que não 

fossem perigosos poderiam ser entregues aos pais ou responsáveis. Já aqueles que se revelassem 

perigosos deveriam ser internados até que, mediante nova avaliação, ficasse constatada a 

“cessação da periculosidade”. Previa-se ainda que, em “casos excepcionais”, a internação poderia 

ocorrer em uma seção separada dos adultos, em uma prisão comum. Para as crianças com menos 

de 14 anos, o governo deveria oferecer proteção e assistência, de acordo com as condições do 

menor e as características do ato praticado. Os menores de 18 anos que deixavam de ser tratados 

como responsáveis pelas infrações praticadas não seriam mais punidos, mas deveriam ser 

recuperados em estabelecimentos próprios para este fim. Além disso, o decreto determinava 

ainda: 

Art.10. O juiz estudará a personalidade do menor, sobretudo em seu ambiente familiar e social, mandando 

proceder reservadamente as perícias e inquéritos necessários à individualização do tratamento e da educação. 

(LEX: Legislação Federal e Marginália, 1943, p.503). 

O juiz deveria examinar o parecer dos “técnicos ou dos funcionários” que tivessem 

observado o menor e, quando houvesse a necessidade de tratamento especial, essa deveria ser 
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levada em conta na escolha do estabelecimento para o qual a criança seria encaminhada. Não se 

tratava mais, portanto, de investigar a infração, mas sim de estudar minuciosamente a 

personalidade do menor. O próprio critério da “periculosidade” era entendido como uma 

característica do indivíduo, o qual precisava passar por um tratamento que o libertasse dessa 

condição que punha em risco a tranqüilidade social. 

Mais de 20 anos depois da elaboração do anteprojeto para o novo Código de Menores, e já 

sob o regime militar, a Lei n.5258, de 10 de abril de 1967 veio estabelecer, baseada no documento 

de 1943, novas medidas para adequar o Código de Menores de 1927, que continuaria em vigor, ao 

Código Penal. Assim como no decreto de 1943, a lei de 1967 determinava que os menores de 14 

anos contariam com a assistência e a proteção do governo, de acordo com suas condições e as 

características do ato praticado. No entanto, o destino dos menores que tivessem entre 14 e 18 

anos seria decidido não mais em função do critério de “periculosidade”, mas sim a partir da 

penalidade prevista para os adultos para a infração praticada. O menor poderia ser internado em 

estabelecimento de reeducação, a critério do juiz, por pelo menos seis meses e até, no máximo a 

idade de 21 anos ou então poderia ser entregue à família ou responsável mediante condições 

determinadas pelo juiz, as quais deveriam ser cumpridas, sob pena de internação do menor. 

Quando a punição prevista fosse de reclusão, o infrator seria internado em instituição adequada à 

sua reeducação. Em caso de grande periculosidade ou na ausência de estabelecimentos próprios, o 

internamento seria feito em seções especiais de instituições para adultos. O período de internação 

seria de pelo menos 2/3 do mínimo  e no máximo por 2/3 do tempo maior previsto para a reclusão 

de adultos. Voltava-se, portanto, a enfatizar a infração e a punição correspondente. Mesmo assim, 

a lei levava em conta a periculosidade, ao exigir a separação dos menores e a dos que fossem 

particularmente “pervertidos ou perigosos”, dos outros. Quanto ao tratamento dos menores nas 

instituições, estabelecia-se que: 

“(...) nos estabelecimentos de internação os menores serão sujeitos a trabalho e instrução adequados, de 

acordo com os respectivos regulamentos. Ser-lhes-á ministrada a educação moral, permitida a religiosa.” 

(LEX: Legislação Federal e Marginália, 1967, p.1116). 

Esperava-se, portanto, operar uma transformação não apenas na conduta dos internos, mas 

também em sua alma, mediante a formação de hábitos de trabalho e educação moral e religiosa. O 

governo dessas crianças e adolescentes irregulares, portanto, não tinha como objetivo apenas 

preservar a sociedade do risco que eles representavam, mas pretendia também salvá-los de si 

mesmos, de suas próprias tendências perigosas,  transformando-os em indivíduos sãos e 

produtivos. 

Na nova lei determinava-se que, caso ficasse constatada a insanidade mental do menor, 

este deveria ser encaminhado ao manicômio judiciário ou casa de custódia por pelo menos um 
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ano, levando-se em conta as necessidades do tratamento e a falta praticada. Aqui, portanto, a idéia 

da ausência de discernimento era substituída pela de insanidade mental. No entanto, se na época 

do Código Penal de 1890, a criança que obrara sem discernimento era preservada da punição, de 

acordo com a lei de 1967, o destino desta criança acabava sendo semelhante ao daquela que agira 

com consciência: ambas seriam internadas, apenas que em instituições cujos objetivos expressos 

eram diferentes. Ampliava-se, portanto, o alcance da lei, mediante a sua associação com a 

educação e a medicina, e suas instituições próprias. Tratava-se da necessidade de resolver o 

problema que o menor representava para a sociedade, do esforço conjunto para recuperá-lo, fosse 

pela via “educacional” ou pela via “médica”. 

No ano seguinte, mediante a promulgação da Lei n.5439, de 22 de maio de 1968, voltava-

se a privilegiar o critério da “periculosidade” do menor na definição do seu destino, retomando-se 

a idéia do anteprojeto de 1943 e substituindo-se o critério da pena prevista para a infração 

praticada, conforme estabelecera a lei de 1967. A novidade de lei n. 5439, em relação ao projeto 

de 1943, era que os menores de 14 anos também deveriam ser avaliados como perigosos ou não. 

Mais uma vez, ampliava-se o alcance da lei, que passava a submeter uma população maior à 

classificação. 

Assim como no caso das crianças infratoras, a população das crianças que frequentavam as 

escolas regulares também passaria a ser objeto de investigações cada vez mais detalhadas por 

parte de diversos especialistas, os quais buscavam identificar as causas, biológicas ou sociais, dos 

problemas infantis. Nos próximos capítulos, procura-se compreender especialmente o papel dos 

psicólogos no processo de expansão das classificações e terapias destinadas a tratar as “crianças-

problema” na escola pública brasileira. Antes disso, porém, é preciso caracterizar, ainda que em 

linhas muito gerais, o funcionamento da assistência social à infância e do próprio sistema 

educacional brasileiro no mesmo período. 

 

Assistência social às famílias e às crianças brasileiras 

 

Ao examinar as políticas públicas destinadas à infância e à família nos Estados Unidos, no 

início do século XX, Popkewitz e Bloch (2000) identificam a associação entre os “registos de 

administração social” e os “registos de liberdade” e mostram como, naquele país, a defesa das 

liberdades individuais não ameaçava o poder político, ao contrário, teve como efeito o seu 

fortalecimento, ao favorecer a identificação  dos indivíduos com os valores defendidos pelo 

Estado democrático-liberal. Na época, além da criação de variadas formas de assistência social e 

econômica para famílias “anormais”, surgiram novas áreas de conhecimento e especialistas 
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encarregados de avaliar os “padrões de crescimento, de desenvolvimento e de ‘saúde mental’”. 

(p. 40) Esses sistemas de conhecimento geravam normas que permitiam associar a organização 

política às orientações científicas, as quais passavam a reger as ações dos indivíduos, tanto em 

relação a si próprios como nas ligações que estabeleciam com o mundo ao seu redor.  

“Paralelamente, e com espantosa rapidez, as ciências sociais tornaram-se parte integrante das estratégias de 

administração social. Pensava-se que seria possível intervir no mundo social, à semelhança do que sucedia no 

mundo natural, de modo a alterar o curso dos acontecimentos por intermédio de práticas científicas. Em 

países muito diferentes entre si, como é o caso da Finlândia, Portugal ou os EUA, acreditava-se que a ciência 

seria capaz de fornecer respostas sistemáticas às necessidades de progresso individual e social por intermédio 

de políticas sociais coerentes e de formas de governação racionalizadas.” 
(Popkewitz, Bloch, 2000, p. 41) 

No Brasil, a passagem do regime imperial para o republicano deu-se no contexto da adesão 

dos políticos e intelectuais da época ao ideário democrático-liberal importado dos países 

europeus. A propósito da influência exercida pela cultura européia sobre a elite intelectual 

brasileira durante toda a Primeira República, Maria Helena Souza Patto considera que 

“O afã de andar no passo da cultura européia ainda estava presente na maior parte dos intelectuais da 

Primeira República e dava continuidade ao quadro de reações  miméticas de amplas proporções que se viu no 

Império. Ambições aristocráticas continuavam a tomar conta da elite agrária brasileira, e a Europa, 

especialmente a França, ainda era espelho da burguesia nacional. Pouco antes da mudança do regime, a 

Marselhesa era o canto de guerra republicano e o 14 de julho considerado feriado até 1930. As justificativas 

das propostas modernizantes começavam invariavelmente com a informação do que existia na Europa.” 

(Patto, 1999, p. 179) 

No entanto, embora o movimento republicano e a Constituição de 1891 estivessem 

pautados pelos valores democráticos e liberais, a política brasileira da Primeira República 

caracterizou-se ainda pela oligarquia, sustentada por “arranjos de bastidores” e fraudes no 

processo eleitoral. De acordo com a autora, “numa sociedade baseada no tripé latifúndio-

monocultura-escravidão, o ideário liberal não podia passar de mera retórica, alheia à realidade 

social sobre a qual pretendia dispor” (1990, p. 55). Assim, por um lado, os discursos políticos e 

sociais defendiam princípios liberais, embora esses princípios estivessem muito distanciados do 

contexto escravocrata e oligárquico que ainda dominava o país. Por outro lado, no plano cultural, 

as teorias raciais introduzidas no país na década de 1870, as quais afirmavam a inferioridade dos 

negros em relação aos brancos e viam com pessimismo o futuro das nações miscigenadas, 

permaneciam dando o tom das interpretações que se fazia do caráter do povo brasileiro. Nesse 

contexto, coube aos discursos científicos a tarefa de procurar conciliar o irreconciliável, 

associando liberalismo e racismo, numa composição original, feita de encomenda para justificar a 

inferioridade social e econômica dos não-brancos mesmo depois da abolição. 

“Ao cientificismo do século XIX coube a tarefa de compatibilizar liberalismo e racismo. No período imperial, 

uma antropologia filosófica evolucionista aparentemente provava a inferioridade das raças não-brancas, 

justificando, assim, sua sujeição nacional ao branco. Com a abolição do trabalho escravo e a instalação do 

Estado republicano, ela continuou proclamando esta inferioridade, agora para justificar o lugar subalterno, 

mas formalmente livre, que negros, índios e mestiços passaram a ocupar na estrutura social.” 

(Patto, 1990, p. 66) 
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 Sílvio Romero foi um, entre outros intelectuais importantes da época, que tornou 

compatíveis os princípios liberais e as teorias racistas em sua obra. Bacharel formado na 

Faculdade de Direito de Recife, este autor assumia o pessimismo europeu em relação à 

constituição étnica dos povos mestiços, mas, ainda assim, acreditava que havia uma saída para o 

Brasil, a qual consistia no progressivo branqueamento da população, mediante o contato com os 

imigrantes estrangeiros. No campo da medicina, Raimundo Nina Rodrigues foi um dos 

pesquisadores influenciados pelos trabalhos de Sílvio Romero. Professor de Medicina Legal da 

Faculdade de Medicina da Bahia, leitor da obra de Spencer e adepto do darwinismo social, 

dedicou-se em suas investigações a tentar demonstrar a inferioridade dos negros, aos quais 

atribuía como característica predominante a mentalidade infantil. Por essa razão, entendia que os 

negros deveriam receber um tratamento diferenciado no Código Penal e não acreditava na 

possibilidade de sua ascensão social (Patto, 1990, p. 66-68). Nina Rodrigues também tornou-se 

uma influência decisiva na formação de toda uma geração de intelectuais brasileiros, dentre os 

quais Arthur Ramos, autor de A Criança Problema: a higiene mental na escola primária (1939), 

que se tratará de examinar mais adiante.  

Diversas análises contemporâneas sobre da história da infância no Brasil permitem afirmar 

que, durante o primeiro período republicano, o problema do governo da família foi proposto 

principalmente em termos de um modelo higiênico, o qual pretendeu substituir a caridade 

religiosa praticada no país desde o século XVI. Já a partir dos anos trinta, admite-se que se passou 

a privilegiar a responsabilidade social do Estado, mediante a centralização das normas e da 

fiscalização das instituições de assistência no âmbito do governo federal. No entanto, é preciso 

esclarecer que, desde o início do século XX, o tema das famílias e das crianças necessitadas foi 

considerado como um problema social, objeto de estudos e intervenções por parte de diversas 

autoridades e especialistas. No que se refere ao pensamento dominante e à atuação dos cientistas 

presentes nas instituições médicas brasileiras no período entre 1870 e 1930, Lilia Schwarcz afirma 

que, para a medicina da época, estava reservada aos higienistas a missão revolucionária de atuar 

sobre toda a coletividade de maneira preventiva, procurando evitar o surgimento das doenças. Por 

um lado, cabia aos higienistas pesquisarem e intervirem em ações cotidianas de prevenção às 

epidemias que ameaçavam a saúde da população. Por outro lado, os sanitaristas cuidariam da 

implementação de grandes projetos públicos de saneamento, de alcance mais geral (1993, p. 206). 

Conforme Cynthia Pereira de Sousa, os esforços da medicina durante as primeiras décadas do 

século XX foram orientados exatamente para as questões sociais: 

“O meio social constitui-se, portanto, no objeto de análise por excelência da medicina social. A preocupação 

com o espaço social onde se desenvolve a vida dos indivíduos e as influências negativas que ele pode causar, 

é característica marcante no discurso dos alienistas, higienistas e eugenistas nas primeiras décadas do século 
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XX: o alcoolismo, as doenças venéreas, as psicopatias, a loucura em todos os seus graus, as taras e as 

degenerações configuram ‘vícios’, ‘venenos sociais’, que é preciso atacar e exterminar em benefício de toda a 

sociedade”. 

(Sousa, 1993, p. 82) 

Desde as últimas décadas do século XIX, o denominado movimento higienista procurou 

reverter o quadro desolador da mortalidade infantil, mediante a divulgação de medidas profiláticas 

e saneadoras, tais como a esterilização do leite e a adoção de procedimentos de higiene. A 

influência dos médicos que protagonizaram esse movimento foi decisiva, tanto na organização das 

instituições de assistência que foram criadas desde então, como em diversas outras áreas e espaços 

sociais. 

“Assim, o movimento higienista teve forte repercussão não apenas em áreas como as da saúde e da nutrição, 

com as quais estaria diretamente relacionado, mas também projetou-se em áreas tão variadas como as da 

educação, da arquitetura, da engenharia, do urbanismo, da moral e mesmo da moda. Buscava determinar 

desde, por exemplo, como deveriam situar-se as janelas e portas para proporcionarem boa ventilação, a fim 

de evitar a umidade, até como as roupas poderiam oferecer mais conforto ao corpo, prevenindo doenças” 

(Merisse, 1996, p. 34) 

O Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ) foi uma 

entidade importante criada nesta época. Fundado pelo médico e filantropo Arthur Moncorvo 

Filho, em 24 de março de 1899, em 1909 foi reconhecido de utilidade pública municipal e nos 

anos seguintes recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais.  No ano de 1929, o Instituto 

já possuía 22 filiais em todo o país, 11 delas com creche (Kuhlmann Jr., 1998). Entre os objetivos 

dessa instituição estava o de proteger as crianças pobres, doentes, defeituosas, mal tratadas e 

moralmente abandonadas. Kuhlmann Jr. informa que o lema da instituição era “Infantes tuendo 

pro Pátria Laboramus (Quem ampara a infância trabalha pela pátria)” (1998, p. 96). O IPAI 

também se dedicava a difundir noções de higiene infantil às famílias pobres e prestava assistência 

às mulheres grávidas, além de incentivar o aleitamento materno e a vacinação das crianças. O 

instituto chegou inclusive a organizar concursos de robustez infantil, premiando as mães que 

amamentavam seus filhos. As “Gotas de Leite”, instituições que, diariamente, distribuíam leite às 

mães para que essas alimentassem os seus filhos da maneira considerada mais saudável, também 

são exemplares da proteção praticada nesse período. 

No início do século XX surgiu ainda o Patronato de Menores, associação criada pelo 

jurista brasileiro Ataulpho de Paiva em 1906, no Distrito Federal. A instituição teve seus estatutos 

aprovados em 1908 e no mesmo ano inaugurou a Creche Central que, segundo Kuhlmann Jr. 

(1998) levava este nome porque deveria tornar-se um modelo para a criação de instituições 

análogas nas regiões periféricas da cidade. O Patronato de Menores apresentava-se como uma 

instituição que deveria atuar de maneira abrangente e registrava em seus estatutos uma grande 

diversidade de objetivos: fundar creches e jardins da infância; proporcionar aos menores pobres 
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recursos para o ensino primário; estimular as famílias pobres a valorizarem a educação; auxiliar 

os juízes de órfãos no amparo e proteção aos menores, material e moralmente abandonados; 

combater o trabalho dos menores como vendedores nas ruas; estabelecer os motivos que deveriam 

acarretar na perda do pátrio poder; criar depósitos separados para a internação de meninos e 

meninas, buscando evitar a promiscuidade; reformar as prisões de menores e, finalmente, buscar 

garantir a fiscalização de todas as instituições de assistência oficiais e particulares. Moysés 

Kuhlmann Jr. observa que, ao contrário do que se poderia supor, os juristas organizadores do 

Patronato de Menores não abdicaram completamente da orientação religiosa, como evidenciava a 

existência de uma capela para ofícios religiosos na instituição. Da mesma maneira, embora alguns 

médicos defendessem a organização científica da assistência, esse posicionamento não chegou a 

representar uma verdadeira ruptura com a Igreja.  

Em 1923 foi promulgado o “Regulamento de Proteção aos Menores Abandonados e 

Delinquentes”. Neste documento, determinava-se os tipos de encaminhamentos a serem dados aos 

menores abandonados e delinquentes, os quais podiam ser: devolução aos pais ou responsáveis, 

com ou sem a imposição de condições; entrega da criança a pessoa idônea ou seu internamento 

em hospitais, asilos, instituições educativas ou de reforma, ou ainda oficinas; prescrição de 

tratamentos aos portadores de doenças físicas ou mentais; destituição do pátrio poder ou da tutela 

(Decreto n. 16.272, 20/12/1923 in LEX: Legislação Federal e Marginália, 1923). O regulamento 

criava o Juízo de Menores no Distrito Federal, conferindo diversas atribuições ao juiz, incluindo a 

de  estudar a situação física, mental, moral e social do menor, bem como as condições de seus pais 

ou responsáveis, a de fiscalizar os estabelecimentos de preservação e reforma e a de preparar 

anualmente uma estatística que desse conta do movimento do juízo para ser enviada ao Ministro 

da Justiça. No mesmo decreto criava-se ainda e o Abrigo de Menores, para receber em caráter 

provisório, os menores abandonados e delinquentes. Nessa instituição, haveria seções específicas 

para meninas e meninos, as quais por sua vez seriam subdivididas em menores “abandonados” e 

“delinquentes”. Além dessas, outras divisões seriam providenciadas para separar as crianças 

conforme o motivo do recolhimento, a idade e o “grau de perversão”. No abrigo, os menores 

deveriam ocupar-se “em exercícios de leitura, escrita e contas, lições de coisas e desenho, em 

trabalhos manuais, ginástica e jogos desportivos” (op. cit., p. 377). Previa-se ainda a criação de 

uma escola de preservação para meninas entre sete e dezoito anos, onde lhes seria fornecida 

“educação física, moral, profissional e literária” e aprenderiam os seguintes ofícios: “costura e 

trabalhos de agulha, lavagem de roupa, engomagem, cozinha, manufatura de chapéus, 

datilografia, jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves” (LEX: Legislação Federal 

e Marginália, 1923, p. 378). O Regulamento instituía o “Conselho de Assistência e Proteção aos 
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Menores” que, entre outras atribuições, tinha o dever de visitar e fiscalizar estabelecimentos de 

educação de menores, fábricas e oficinas, denunciando ao Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores as irregularidades e abusos cometidos.  

* 

*          * 

Embora as questões sociais tenham sido objeto da atenção dos cientistas e homens 

públicos desde a Primeira República, as iniciativas nessa área permaneceram dispersas nesse 

período, sendo recorrente a idéia de que, para os oligarcas da República Velha, os problemas 

sociais eram um “caso de polícia”, mais do que de política (Sousa, 1992, p. 47) Esse panorama se 

transformaria nos anos trinta, quando o governo de Getúlio Vargas elegeu o domínio social como 

“área de interesse prioritário”. Essa preocupação se traduziria em uma série de leis e 

determinações criadas com o objetivo de proteger os direitos dos trabalhadores e defender a 

organização familiar (op. cit.). A partir da década de 1930, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde, o governo federal  assumiu mais explicitamente sua responsabilidade em 

relação à infância desamparada. Em diversos eventos realizados no Brasil, começava-se a destacar 

a precariedade das condições vividas pela maior parte das famílias brasileiras e solicitava-se a 

atenção dos médicos, da justiça e do Estado para esse problema. Em 1933, realizou-se no Rio de 

Janeiro a Conferência Nacional de Proteção à Infância
18

, à qual compareceram representantes de 

todas as entidades relacionadas com o tema. As discussões ocorridas durante esta conferência 

resultaram, no ano seguinte, na criação da Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, que 

veio substituir a antiga Inspetoria de Higiene Infantil
19

. Além disso, conforme o estudo realizado 

por Greive e Faria Filho sobre a assistência à infância no estado de Minas Gerais, ainda no final 

da década de trinta as “paradas de robustez infantil” demonstravam a permanência da 

preocupação com o aperfeiçoamento da raça. Tratava-se de concursos em que se exibiam 

criancinhas brancas, bem tratadas e nutridas, como exemplos de boa constituição eugênica e de 

cuidados higiênicos adequados. (1997, p. 31-32) 

A atuação dos médicos-psicólogos
20

 - denominação empregada por Maria Helena Souza 

Patto para referir-se aos primeiros psicólogos, que realizaram trabalhos expressivos na área 

educacional a partir da década de trinta do século XX – foi importante nesse período, pois esses 

profissionais influenciaram o pensamento sobre os problemas da infância no país e ajudaram a 

                                                
18 Durante a Primeira República, no ano de 1922, realizara-se no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Proteção 

à Infância, em que se definiu o dia 12 de outubro como o Dia da Criança. (Khulmann Jr., 1998). 
19 A Inspetoria de Higiene Infantil da Saúde Pública havia sido criada pelo Decreto n.16.300, de 23/12/1923. 
20 De acordo com a autora, a psicologia inicia-se, no Brasil, associada à medicina, tanto que os primeiros cursos de 

psicologia foram ministrados por médicos nas faculdades de medicina. (1990, p. 76-77) 
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definir estratégias de atendimento para as crianças carentes, participando de encontros; 

elaborando publicações; lecionando em escolas normais e nos primeiros cursos de psicologia 

criados no Brasil; exercendo cargos públicos; criando instituições. Além disso, eram médicos os 

profissionais a experimentar, pela primeira vez no Brasil, os testes de inteligência de Binet. 

Considerando a importância da atuação desses especialistas, a autora chama atenção para a 

peculiaridade de sua formação: 

“É importante salientar que estes médicos-psicólogos tão atuantes a partir da década de trinta, formaram-se 

pessoal e profissionalmente no início do século, na mesma época, portanto, em que circulavam, com grande 

prestígio, as teorias racistas em suas formulações brasileiras e quando se esboçavam os primeiros ‘retratos 

psicológicos do brasileiro, que tinham como pano de fundo os pressupostos da superioridade da cultura 

européia e da raça branca.” 

(Patto, 1990, p. 78) 

No período do Estado Novo, atenção especial foi dada à família que, desde a Constituição 

de 1934, havia sido colocada sob a “proteção especial do estado.” Começaram a surgir na 

legislação federal uma série de incentivos ao casamento e aos nascimentos, bem como diversas 

medidas de proteção à infância e à família. Cynthia Pereira de Sousa, ao examinar as relações 

entre o Estado, a igreja e a família (1992) afirma que a política familiar implementada nessa época 

atendia aos interesses da igreja que procurava proteger a organização familiar tradicional, 

ameaçada pela “secularização crescente  de amplos setores da vida nacional”, e especialmente 

pela prática do divórcio e da “restrição artificial dos nascimentos”. (op. cit., p.48). Para o Estado, 

proteger a família significava investir na “base do edifício nacional” para construir um “estado 

nacional forte e organizado”.  

“Esta nova ordem social era reivindicada em nome dos princípios da ordem, hierarquia, disciplina, respeito à 

família e às instituições, cumprimento dos deveres cívicos e amor à pátria forte e coesa, em clara oposição 

aos postulados do liberalismo democrático, considerado de triste memória e cuja experiência se revelara aos 

olhos de católicos, políticos e militares, com poucas exceções, um verdadeiro fracasso na Primeira República, 

atribuindo-se-lhe a responsabilidade pelo desvirtuamento dos propósitos fundamentais que tinham sido a 

razão de ser da Revolução de 30.” 

(Sousa, 1992, p. 47) 

Além da proteção às famílias, o governo pretendia promover o “aumento quantitativo da 

taxa populacional”, entendido como um “meio eficaz de engrandecimento e fortalecimento da 

Nação”. Acreditava-se que “Uma população numericamente elevada garantiria ao Brasil o 

poder político e militar, o respeito e o reconhecimento das outras nações.” (Sousa, 1992, p. 52). 

O aumento da população era, portanto, a meta do governo e a família o recurso que deveria ser 

mobilizado para a conquista dessa meta. Em 1939, foi criada a Comissão Nacional de Proteção à 

Família, com o compromisso de elaborar projetos de leis de proteção à família e o “Estatuto da 

Família”, documento que passaria a regular os casamentos, instituir o ‘abono familiar’ e criar 

outras formar de incentivo e de proteção às famílias (Decreto-lei n.1764, de 10/11/1939). No ano 

seguinte, o Decreto-lei n. 2024, de 17/02/1940 “Fixa as bases de proteção à maternidade, à 
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infância e à adolescência em todo o país” e cria, no âmbito do Ministério da Educação e da 

Saúde, o Departamento Nacional da Criança, como “supremo órgão de coordenação de todas as 

atividades nacionais relativas à proteção à maternidade, à infância e à adolescência.” (LEX: 

Legislação Federal e Marginália, 1940, p.74) e com as seguintes atribuições: realizar pesquisas e 

inquéritos sobre a situação da maternidade e da infância em todo o país, divulgar os 

conhecimentos produzidos de modo a formar uma consciência pública atenta a essas questões, 

cooperar com as instituições estaduais e municipais, públicas e privadas e realizar a fiscalização 

das instituições de proteção e assistência. A organização do DNCr demonstra claramente uma 

tendência que se tornou muito comum na época, a de se procurar sempre estabelecer órgãos de 

pesquisa associados às instituições de execução das medidas de assistência, o que demonstra a 

preocupação crescente em realizar um governo informado sobre as condições da população, 

recorrendo-se aos inquéritos e às técnicas estatísticas. De acordo com Antonio Merisse (1996), o 

Departamento Nacional da Criança  foi o principal órgão elaborador da política oficial 

direcionada às crianças durante quase trinta anos, tendo enfatizado ao longo deste período a 

dimensão médica e preventiva da assistência social às crianças e suas famílias. 

A direção do novo departamento foi entregue ao professor Olinto de Oliveira, que em 

1937 viajara para a Europa “com o objetivo de colher, em instituições públicas e particulares, 

informações sobre leis e regulamentos em vigor, métodos de trabalho e tipos de relação entre os 

diversos setores da administração interessados no assunto” (Sousa, 2000, p. 224). Outros 

responsáveis que atuavam no mesmo departamento também visitaram instituições direcionadas à 

maternidade e à infância em países estrangeiros, seguindo o costume da época de ir buscar no 

exterior referências para os projetos de intervenção social que seriam propostos no Brasil. Merisse 

afirma que Oliveira, bem como seus auxiliares, importaram da Europa a valorização da família 

nuclear, em cuja organização era a mãe a principal responsável pelo cuidado e a educação dos 

filhos, assim como a convicção de que “Havia uma responsabilidade oficial a ser cumprida no 

atendimento materno-infantil, a exemplo da maioria dos países europeus que, para enfrentar os 

problemas decorrentes da II Guerra Mundial, haviam desenvolvido políticas estatais nesse 

âmbito.” (1996, p. 40) 

Oliveira precisou enfrentar dificuldades tais como a falta de verbas e o atraso na escrita do 

regimento do órgão, que foi regulamentado apenas em Decreto-lei de 30 de outubro de 1941. De 

acordo com este decreto, o Departamento seria composto por: “Divisão de Cooperação Federal, 

Serviço de Administração, Divisão de Proteção Social da Infância e Instituto Nacional de 

Puericultura”, tendo sido este último órgão recriado com a incumbência de “fornecer subsídios 

ao ensino de puericultura e clínica da primeira infância da Faculdade de Medicina da 
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Universidade do Brasil” (Sousa, 2000,  p. 236). A partir de 1942, o diretor conseguiu, finalmente, 

dar início às atividades do departamento, organizando uma “Campanha de Alimentação da 

Criança”. Além de iniciativas como essa, organizou-se no Departamento Nacional da Criança um 

curso de puericultura e administração de serviços de amparo à maternidade e à adolescência, 

destinado a médicos.  

Apesar de ter assumido a responsabilidade de organizar e fiscalizar a assistência no Brasil 

nessa época, a atuação do governo não pretendeu dispensar a contribuição das associações 

religiosas, organizações leigas e as atividades de assistência praticadas por médicos e educadores 

em geral. Ao contrário, procurava-se estimular a participação das entidades privadas e outros 

setores da sociedade, com os quais o governo estava dispoto a dividir os custos da assistência, 

embora procurasse centralizar a vigilância sobre as atividades de proteção. De acordo com Lívia 

Vieira (1988), no que se refere às creches, o Departamento Nacional da Criança era na verdade 

um “repassador de recursos financeiros às obras assistenciais de caráter privado e a 

congregações religiosas” e, embora não tenha criado creches, “procurou difundir normas e 

conceitos para seu funcionamento adequado, segundo as concepções da puericultura e das 

propostas educativas baseadas na recreação” (p. 5). O recurso aos especialistas e aos 

conhecimentos ditos científicos sobre o desenvolvimento da criança permitia ao Estado, portanto, 

efetuar um “governo a distância”, mediante a tradução das normas higiênicas e dos 

conhecimentos psicológicos no campo da assistência social. 

Outra instituição importante criada na década de quarenta foi a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), fruto da iniciativa da Primeira Dama Darcy Vargas, em 1942 (LBA/Ato do 

Governo Federal n. 6013). No início, a LBA orientou-se sobretudo para a assistência às famílias 

dos convocados para a Segunda Guerra Mundial, que estava em curso, mas desde a sua criação 

seus objetivos já eram mais amplos. De acordo com Irene Rizzini 

“A LBA surgiu com o objetivo de socorrer as famílias dos brasileiros convocados na guerra; contudo, previa 

estender o amparo (‘serviços de assistência social’) aos mais variados alvos, conforme rezava o artigo 2º. De 

seu Estatuto: ‘desenvolver esforços em favor do levantamento do nível de vida dos trabalhadores...’; 

‘incentivar a educação popular’; ‘proteger a maternidade e a infância’; ‘contribuir para a melhoria da saúde 
do povo brasileiro, atendendo particularmente ao problema alimentar e da habitação’; ‘favorecer o 

reajustamento das pessoas, moral ou economicamente desajustadas’, entre outros.” 

(1995, p. 138) 

Mais tarde, a partir de 1946, a organização assume um papel de destaque na formulação da 

política governamental de assistência à maternidade e à infância em geral. A LBA chegou 

inclusive a criar serviços próprios de atendimento, mas sua atuação esteve ligada principalmente à 

concessão de subsídios financeiros e assessoria técnica para o desenvolvimento de centros de 
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assistência no âmbito dos estados, municípios e outras entidades, cujo número aumentava 

significativamente por todo o país. (Merisse, 1996, p.42) 

No âmbito de instituições como o Departamento Nacional da Criança e a Legião Brasileira 

de Assistência, entendia-se que o melhor ambiente para as crianças era o lar, supervisionado pela 

mãe. (Lívia Vieira, 1988). No entanto, tendo em vista que muitas mulheres eram obrigadas a 

deixar suas casas para trabalhar fora, a creche, instituição que abrigava durante o dia os filhos das 

mulheres trabalhadoras, era vista como uma alternativa necessária e preferível às criadeiras, um 

mal menor. 

“Indispensáveis (as creches) porque seriam alternativa higiênica à criadeira ou tomadora de conta, mulher 

do povo que tomava a seu cuidado crianças para criar. Pelas suas condições de vida, pelos hábitos incorretos 

adotados no cuidado com as crianças, pela sua índole e caráter, a criadeira era vista como uma das 

principais responsáveis pela elevada mortalidade infantil.” 

(Vieira, 1988, p. 4) 

O artigo intitulado “Ser mulher, mãe e pobre”, de Cláudia Fonseca (1997) revela as 

difíceis condições vividas pelas mulheres pobres nos centros urbanos nas décadas iniciais do 

século XX. A autora mostra como, apesar de viverem numa sociedade onde o trabalho feminino 

fora de casa era muito mal visto, grande parte das mulheres da classe operária se via obrigada a 

trabalhar para se sustentar, fosse pelo abandono do marido ou porque os homens também eram 

mal remunerados e, muitas vezes, não contavam com uma renda fixa que fosse suficiente para 

sustentar a família. 

“A mulher pobre, cercada por uma moralidade oficial completamente desligada de sua realidade, vivia entre 

a cruz e a espada. O salário minguado e regular de seu marido chegaria a suprir as necessidades domésticas 

só por um milagre. Mas a dona de casa, que tentava escapar à miséria por seu próprio trabalho, arriscava 

sofrer o pejo da ‘mulher pública’”. 

(Fonseca, 1997, p. 516) 

A primeira creche brasileira foi criada em 1889, no Rio de Janeiro, pela Fábrica de Fiação 

e Tecidos Corcovado. Em São Paulo, apenas em 1918 foi criado um estabelecimento análogo, 

como resultado das reivindicações por benefícios sociais do movimento operário. De acordo com 

Kishimoto, as primeiras dessas instituições, como as instaladas por Anália Franco na cidade de 

São Paulo no início da República, funcionavam principalmente como orfanatos, para abrigar em 

segurança os pequenos órfãos e abandonados, em vez de cuidar de crianças cujas mães 

trabalhavam fora de casa. Destinavam-se a crianças de dois a cinco anos e, embora sua 

idealizadora buscasse atribuir-lhes um caráter pedagógico, predominava a função de guarda dos 

pequenos. 

“Paralelamente às creches mantidas por Anália, proliferam estabelecimentos com péssimas condições de 

higiene, que funcionam como verdadeiros depósitos, nos quais se cobram pequenas taxas para albergar 

crianças durante o dia.” 

(Kishimoto, 1988, p. 25) 
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Antonio Merisse afirma que, durante a Primeira República, as creches no Brasil foram 

criadas e mantidas por particulares, sendo a maioria delas resultado da iniciativa de associações 

filantrópicas ou religiosas e apenas algumas vinculadas a empresas. Mais tarde, a partir da década 

de vinte, novas creches são criadas, de acordo com o modelo europeu: instituições beneficentes e 

gratuitas para atender “por um período prolongado, mas não em regime de internação” aos bebês 

e às crianças pequenas de mães pobres, obrigadas a trabalhar fora (Merisse, 1996, p. 36). 

Esperava-se que, dispondo desses estabelecimentos, as mulheres pobres deixassem de abandonar 

seus filhos ou de entregá-los aos cuidados das criadeiras. Essas instituições começaram a receber 

uma atenção maior do governo apenas a partir da criação do DNCr e da LBA, na década de 1940. 

Nessa época, a grande preocupação do Estado em relação às crianças era a sua saúde, devido 

ainda aos altos índices de mortalidade infantil. Assim, a atuação do DNCr foi sobretudo orientada 

para a elaboração de rígidas normas higiênicas para a instalação e o funcionamento das creches. 

Já a partir da década de sessenta, o rigor higiênico começou a diminuir, em função das 

recomendações recebidas pelos países do Terceiro Mundo das organizações internacionais – o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o fundo das Nações Unidas para a 

Alimentação (FAO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de 

Saúde – as quais passaram a defender a adoção de  “propostas simplificadas de atendimento com 

a participação da comunidade”, que pudessem atender a uma população maior. (Vieira, 1988, p. 

5) 

No que se refere à educação das crianças pequenas, para o Departamento Nacional da 

Criança, a idade limite da creche deveria ser de dois anos. A partir daí, as crianças de até quatro 

anos deveriam ser educadas nas escolas maternais e, dos quatro aos seis, nos jardins-de-infância. 

No entanto, um inquérito sobre as creches realizado pelo próprio DNCr entre 1942 e 1946 

verificara que as creches atendiam crianças cujas idades variavam entre os 0 e os 12 anos (Veira, 

1988, p. 12). Além disso, como se verá a seguir, os jardins-de-infância que surgiram no Brasil nas 

últimas décadas do século XIX destinavam-se a outra clientela. 

As creches eram, em sua maioria, dirigidas por médicos e estavam ligadas, portanto, à área 

da saúde e da assistência social. Sendo assim, geralmente, não contavam com a presença de 

professores e sua função educativa restringia-se à tentativa de incutir bons hábitos nas crianças. 

Por outro lado, os jardins-de-infância surgiram no meio educacional. Tratava-se de instituições de 

ensino voltadas para as crianças de três a seis anos das camadas médias e altas da sociedade, e 

eram inspirados pelas propostas pedagógicas de Froebel e Pestalozzi (Merisse, 1996, p. 35). O 

primeiro jardim-de-infância público do país foi criado em São Paulo, em 1896, anexo à Escola 

Normal do Estado. Kuhlmann Jr. (1998) explica que, sendo esse jardim uma instituição modelo, 
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reservava-se para os filhos da elite paulistana na época. O autor analisa a proposta pedagógica do 

estabelecimento, que se caracterizava pela minuciosa distribuição das atividades no tempo e pela 

variedade dos materiais oferecidos às crianças. 

No que se refere às crianças desprotegidas, criou-se no Rio de Janeiro, vinculado ao Juízo 

de Menores do Ministério da Justiça, o Serviço de Assistência a Menores (SAM), com o objetivo 

de “sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e delinquentes, 

internados em estabelecimentos oficiais e particulares”. (Decreto-lei n.3799, de 5 de novembro 

de 1941). Mais de uma década depois de sua criação, sentiu-se a necessidade de tornar mais 

efetiva a atação do SAM nos outros estados do território nacional. Em 10 de junho de 1953, a 

portaria n. 125 do Ministério da Justiça e Negócios Interiores criava oito inspetorias regionais, 

sediadas nas seguintes cidades: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Niterói, São Paulo, Belo 

Horizonte e Porto Alegre. Cada inspetoria seria integrada por agências situadas nas capitais dos 

estados que não fossem sedes de região e poderia haver ainda sub-agências em municípios do 

interior dos estados. Dentre as funções atribuídas às inspetorias estavam: contatar os 

estabelecimentos públicos e privados que mantinham os menores internados, promover a 

internação dos menores desvalidos, “registrar o movimento de entrada, saída e transferência de 

menores”, manter registros relativos aos menores internados, “manter dados atualizados sobre as 

possibilidades profissionais dos menores em vias de desligamento”; cuidar da inserção civil e 

profissional dos menores, quando saíssem da instituição onde estavam internados e fiscalizar o 

funcionamento das instituições que abrigavam menores. (Portaria n.125 de 10 de junho de 1953 in 

LEX: Legislação Federal e Marginália, 1953, p. 159-161). A partir de agosto do ano seguinte, 

passaria a haver uma inspetoria sediada na capital de cada estado, que poderia integrar agências 

situadas em cidades do interior. (Portaria n. 247, de 4 de agosto de 1954 in LEX: Legislação 

Federal e Marginália, p. 237-240). Dessa maneira, o SAM foi se tornando cada vez mais presente 

em todo o território nacional. Ainda em 1954, o SAM cria a Superintendência de Assistência 

Domiciliar e Preventiva (SADOP), buscando assim constituir um órgão específico para a 

prevenção do abandono e da delinquência. Na portaria que dava origem à SADOP, considerava-se 

que a melhor forma de se prestar assistência aos menores abandonados ou infratores era oferecer 

condições para que esses pudessem permanecer junto das suas famílias. O documento registrava 

da seguinte maneira as funções do novo órgão: 

“Art 2º. Incumbe à SADOP realizar, na área do Distrito Federal, junto das famílias, a assistência dos 

menores que, por condições de desajustamento de qualquer natureza, estejam na iminência de ficar em 

abandono ou de se transviarem; 

“Art 3º. A ação da SADOP desenvolver-se-á no sentido de promover o reajustamento da família necessitada, e 

o socorro do menor, através de todos os atos, providências e práticas aconselháveis, inclusive da concessão 

direta dos auxílios em natureza, ou mesmo financeiros em casos especiais.” 
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(Portaria n. 14, de 11 de Fevereiro de 1954 in LEX: Legislação Federal e Marginália, 1954, p. 68-70) 

Nesse documento, importa sublinhar a preocupação em criar um órgão com uma função 

especificamente preventiva e encarregado de atuar no sentido de promover o reajustamento 

familiar. Mais uma vez, a família era o meio de que o governo deveria ocupar-se para atingir o 

seu objetivo, neste caso, reduzir a população de menores abandonados e delinquentes. 

De acordo com Irene Rizzini, desde 1948 as falhas e as deficiências dos serviços prestados 

pelo SAM começaram a ser constatadas e, apesar das medidas tomadas no sentido de revitalizar a 

organização nos anos cinquenta, já no final desse decênio começava-se a pensar na extinção do 

serviço. Dentre os fatores que contribuíam para isso estava a divulgação de notícias sobre o 

aumento da violência e da criminalidade envolvendo menores, a incapacidade do SAM de 

equacionar o problema e ainda diversos debates ocorridos nacional e internacionalmente sobre a 

questão do menor. Essas discussões passaram a enfatizar os direitos especiais do menor e 

favoreceram o surgimento de diversas propostas alternativas sobre como o governo deveria lidar 

com o problema.Um documento importante surgido nessa época foi a “Declaração dos Direitos da 

Criança”, que em 1959 foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Ao caracterizar as 

preocupações com a questão dos menores na passagem da década de 1950 para a de 1960, Rizzini 

considera: 

“(...) a passagem dos anos 50 para os 60 trouxe a certeza de que era definitivamente agonizante a tentativa 

pleiteada desde os tempos de Mello Mattos21 de salvar o país ao se salvar a criança. O clima reinante era de 

que salvar a criança era por si um desafio por demais complexo. A década de 60 é inaugurada com a 

convicção de que era preciso enterrar o SAM sem perda de tempo. Mas o que colocar no lugar?” 
(1995, p. 149) 

No ano de 1964, já sob a vigência do regime militar no Brasil, o SAM é substituído, no 

âmbito do governo federal, pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 

instituição sobre a qual já foram produzidas diversas teses e dissertações.
22

 Nos estados, foram 

criadas as FEBEMs (Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor), existentes até hoje. A 

                                                
21 Mello Mattos ficou dez anos à frente do Juízo de Menores, de 1924 a 1934, “período em que organizou o 

aparelhamento assistencial da instituição, criando e reformando vários estabelecimentos de recolhimento de 

menores e exercendo a ‘repressão à vadiagem, à mendicância e a frequencia de menores nas zonas de baixo-

meretrício’”. (Gusmão, 1944, p. 16 apud Rizzini, 1995, p.135) 
22 Ver, entre outros: Adorno, Sérgio “A experiência precoce da punição” in Martins, José de Souza O Massacre dos 

Inocentes São Paulo, Hucitec, 1991; Guirado, M. A criança e a Febem São Paulo, Perspectiva, 1980; Fonseca, 

Cláudia (s.d.) “O internato do pobre: Febem e a organização doméstica em um grupo porto-alegrense de baixa renda” 

in Temas Imesc, sociedade, direito e saúde, 4 (1):21-39, São Paulo; Violante, Maria Lucia V. Dilema do decente 

malandro: a questão da identidade do menor-febem São Paulo, Cortez, 1983; Marin, Isabel da Silva Kahn FEBEM, 

família e identidade São Paulo, Ed. Babel Cultural, 1988; Vilhena, Maria do Carmo Janot Estudo de alguns 

aspectos do relacionamento inspetor-menor institucionalizado na febem dissertação de mestrado, São Paulo, 

Instituto de Psicologia da USP, 1988; Alves, Hilana Reis de Arruda Álbum de Família: a trama das representações 
sociais de adolescentes abandonados. Disseração de Mestrado, São Paulo, Escola de Comunicação e Artes da USP, 

1993; Silva, Roberto da. Trajetória de institucionalização de uma geração de ex-menores: o processo de 

constituição da identidade delinqüente em crianças órfãs e abandonadas. Dissertação de mestrado, São Paulo, 

Faculdade de Educação da Usp, 1996. 
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FUNABEM foi criada com o objetivo de “formular e implantar a política nacional do bem-estar 

do menor”, buscar informações referentes ao problema da infância para a elaboração de propostas 

e coordenar, fiscalizar e dar orientação às entidades assistenciais. (Lei n. 4513 de 1 de dezembro 

de 1964 in LEX: Legislação Federal e Marginália, 1964, p. 1283-1288). Pretendendo garantir a 

proteção, a recuperação e a reintegração do menor à sociedade, as descrições sobre o cotidiano 

nas unidades da FEBEM indicam, no entanto, a predominância do internamento dos menores em 

instituições fechadas e violentas.  

As considerações anteriores tiveram o objetivo de indicar muito sucintamente como se 

procurou, desde  o primeiro período republicano, proteger a população infantil, mediante a criação 

de diversas formas de intervenção no espaço familiar, considerado como a unidade social básica 

na construção do país. Verificou-se ainda como a produção de conhecimentos sobre a 

maternidade, a infância e a adolescência tornou-se uma questão de governo, aparecendo como 

objetivo explícito na criação das novas instituições e conferindo um papel fundamental aos 

cientistas dedicados ao estudo desses temas, entendidos como questões sociais. A idéia de que era 

preciso conhecer a população para bem governá-la foi se tornando cada vez mais forte e presente 

na legislação federal. Finalmente, observou-se a ênfase nas providências de caráter preventivo, o 

que também se tornou possível na medida em que as técnicas estatísticas e os saberes produzidos 

pelas ciências humanas permitiram estudar os problemas sociais de uma maneira que tornou 

possível atuar sobre suas causas, portanto, antecipadamente às suas manifestações. 

Antes de concluir esta longa introdução ao estudo da “criança-problema”, é preciso ainda 

considerar um outro aspecto fundamental no quadro das iniciativas de atendimento à infância no 

Brasil desde o início do período republicano, ao qual até agora nos referimos apenas de passagem: 

trata-se da estruturação do sistema escolar. A seguir, procura-se caracterizar, ainda que em linhas 

muito gerais, as condições vividas pelo ensino público primário em nosso país desde os anos 

finais do século XIX até meados do século XX. 

 

A escola de massas e o ensino republicano no Brasil 

 

“O desenvolvimento da escola de massas faz parte de uma dinâmica transnacional que inscreve nos diversos 
contextos nacionais racionalidades e tecnologias de progresso difundidas a nível mundial. Fixa-se então uma 

espécie de gramática do ensino, que marca – uma vez que constrói e organiza – a nossa forma de ver a 

escola: alunos agrupados em classes graduadas, com uma composição homogénea e um número de efectivos 

pouco variável; professores actuando sempre a título individual, com perfil de generalistas (ensino primário) 

ou de especialistas (ensino secundário); espaços estruturados de acção escolar, induzindo uma pedagogia 

centrada essencialmente na sala de aula; horários escolares rigidamente estabelecidos, que põem em prática 

um controlo social do tempo escolar; saberes organizados em disciplinas escolares, que são as referências 

estruturantes do ensino e do trabalho pedagógico.” 

(Nóvoa, 1996, p. 20) 
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Embora tenha ocorrido segundo as condições particulares vividas em nosso país, a 

estruturação das redes de ensino público no Brasil pode ser considerada como parte de um 

processo mundial de difusão da escola de massas, que se baseou numa série de princípios 

norteadores e de estratégias comuns, como demonstra a passagem do texto de António Nóvoa 

citada anteriormente. No início desta seção, antes de indicar alguns dos fatores específicos que 

contribuíram para a conformação do ensino republicano brasileiro, recorre-se a análises da escola 

pública e da pedagogia em Ian Hunter e Thomas Popkewitz, com o objetivo de indicar 

implicações importantes do conceito de governamentalidade na análise desse fenômeno 

internacional, a constituição da escola de massas. 

No texto “Assembling the school”(1996), Ian Hunter rejeita a idéia de que a escola tem 

como função primordial desenvolver plenamente as capacidades dos indivíduos. 

Simultaneamente, o autor contesta outra visão recorrente, a qual contradiz essa anterior e acusa a 

escola de ser um instrumento de que a classe dominante dispõe para submeter as classes 

desfavorecidas. De maneira alternativa e recorrendo ao exame da instituição escolar empreendido 

por Foucault em Vigiar e Punir (1997), Hunter entende que a escola pública constitui apenas o 

resultado contingente da necessidade do Estado de criar soluções para problemas específicos, 

empregando para isso as condições materiais, as estratégias e as concepções morais disponíveis 

no século XIX. Para este autor a escola, tal como se apresenta, tem uma origem dupla: por um 

lado, é fruto da necessidade dos Estados governamentalizados de promover o “treinamento moral 

em massa” da população, de maneira a aumentar a prosperidade do Estado e o próprio bem-estar 

dos cidadãos. Por outro lado, o Estado não inventou ab initio os procedimentos necessários à 

realização dessa tarefa, mas emprestou das antigas instituições e práticas pastorais da Igreja 

católica os procedimentos de escolarização, conferindo-lhes uma feição renovada, laica e 

científica. 

“O sistema escolar, eu sugiro, não é burocrático e disciplinar por defeito, tendo traído sua missão de 

promover a auto-realização humana por causa de um Estado repressivo ou de uma economia voraz. É 

positivamente e irrevocavelmente burocrático e disciplinar, emergindo como emerge das exigências do 

governo social e das disciplinas pastorais com que o Estado procurou cumprir essas exigências. Isto não 
significa que o sistema escolar seja inimigo do objetivo da auto-realização. Ao contrário, uma das 

características mais distintivas da escola popular moderna – aquela que torna tão difícil para os seus teóricos 

críticos compreenderem – é que, adaptando os meios pastorais para os seus próprios usos, a escola pública 

transformou a auto-realização em seu objetivo disciplinar central.” 

(Hunter, 1996, p. 149) 

Baseado no mesmo autor e sintetizando seu ponto de vista, Jorge Ramos do Ó assinala que 

“A moderna escola de massas é fruto da combinação entre o modo cristão de organização da 

conduta pessoal e as formas de governo desencadeadas pela burocracia estatal” (2003, p. 111). 

Nestes termos, Ramos do Ó afirma que as escolas populares cristãs criadas na Europa nos séculos 
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XVI e XVII, com o propósito de aprofundar a “direção pastoral das consciências”, constituem 

um dos ancestrais da escola pública moderna. O mesmo se passa com as instituições de reforma 

para as crianças perigosas surgidas no século XIX, as quais funcionavam como locais propícios ao 

desenvolvimento de um aparato pedagógico destinado a  intensificar o “treino moral das crianças 

e jovens marginais” (Ramos do Ó, 2003, p. 105). 

Examinando contextos tão distintos quanto os estados absolutistas da Prússia e da Áustria 

e a democracia australiana, Hunter identifica uma concepção comum da escola pública, a de que 

“a educação corresponde a uma transformação cultural da população levada a efeito pelo 

interesse do Estado”, para aumentar a sua riqueza e sua força e, dessa maneira, promover mais 

amplamente o bem-estar dos cidadãos. (Hunter, 1996, p. 151).  Por sua vez, Nóvoa afirma que 

“Ao longo do século XIX, em paralelo com a emergência de novos modos de governo e a 

afirmação dos Estados-Nação, a escola transforma-se num elemento central no processo de 

homogeneização cultural  e de invenção de uma cidadania nacional.” (1996, p. 20) 

Partindo do mesmo ponto de vista, mas focalizando os conhecimentos pedagógicos e as 

reformas educacionais, Thomas Popkewitz, no artigo intitulado “A Administração da Liberdade: 

A cultura redentora das ciências educacionais”, identifica quatro pressupostos das pesquisas e 

reformas contemporâneas, os quais já eram identificáveis na passagem do século XIX para o 

século XX. Em primeiro lugar, a associação entre as racionalidades políticas da democracia 

liberal às medidas capazes de resolver problemas pedagógicos. Em segundo lugar, a vinculação da 

educação a uma idéia de progresso. Em terceiro lugar, a cultura redentora que reveste as ciências 

sociais e educacionais. Finalmente, o populismo que permeia o conhecimento científico social. A 

respeito do último pressuposto, o autor escreve 

“Espera-se, deste modo, que a pesquisa científica social se conforme a princípios retóricos que vinculam a 

pesquisa a promessas de autonomia, fortalecimento e emancipação. Embora esta retórica populista possa 

parecer democrática, serviu, de fato, para consolidar e esconder relações de poder num campo de jogo 

desigual” 

(Popkewitz, 1998, p. 148) 

Para o autor, nas sociedades que se afirmavam como democrático-liberais, o Estado 

constituía-se de estratégias que visavam administrar socialmente a liberdade dos indivíduos. Se, 

por um lado, a defesa das liberdades individuais pretendia limitar a atuação do Estado, ao 

considerar que cidadãos racionais são capazes de se auto-governar; por outro lado, o consenso de 

que o Estado devia zelar pelo bem-estar dos cidadãos exigia que a identidade de cada pessoa 

estivesse conectada aos princípios administrativos vigentes na sociedade. A construção de uma 

“cultura de redenção” associava os saberes especializados às idéias de progresso social, as quais 

eram transferidas para o interior dos indivíduos, transformando-se em princípios de autocontrole 

individual. Assim,  vinculavam-se as “racionalidades políticas sobre o progresso às disposições, 
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sensibilidades e consciência através dos quais os indivíduos participam e agem” (Popkewitz, 

1998, p. 149). Dessa maneira, o progresso social era identificado com a realização pessoal e isso 

justificava a necessidade do exame criterioso das pessoas e também o auto-exame que cada um 

deveria operar sobre si próprio, como uma herança transformada do antigo exame de consciência 

cristão. 

“A administração social de ‘si mesmo’, tal como sustentam Foucault (1985) e mais recentemente Rose (1989), 

reordenava interesses iniciais da Igreja de resgatar a ‘alma’ através de discursos científicos. Concepções 

anteriores da Igreja sobre a revelação foram transferidas para estratégias que produziam a auto-reflexão 

pessoal e o desenvolvimento moral interior auto-guiado do indivíduo.” 

(Popkewitz, 1998, p. 151) 

As crianças, consideradas como cidadãos em processo formativo, tornaram-se o alvo 

preferencial das medidas administrativas e uma série de instituições foram postas a funcionar para 

permitir integrá-las adequadamente à sociedade. 

“Um complexo aparato de instituições que tinha por alvo a criança, a escola, o sistema de bem-estar, os 

sistemas judiciários e a família passaram a preocupar-se com a produção de uma mentalidade através da qual 

o novo cidadão/indivíduo agia e participava, aquilo que Norbert Elias (1978) chamou de ‘o processo 

civilizador’ e Foucault (1979) de ‘governamentalidade’.”  

(Popkewitz, 1998, p. 149) 

Concomitantemente, os saberes especializados produzidos no âmbito dos novos 

domínios sociais e pedagógicos destinavam-se a desvendar e a transformar a alma dos 

indivíduos. Os estudos sobre o desenvolvimento da criança pautavam-se por critérios de 

normalidade, que diferenciavam e classificavam as formas de pensar, agir e sentir da criança, a 

partir de múltiplas estratégias de avaliação. A psicologia tornou-se uma disciplina cada vez mais 

influente a informar a educação  e contribuiu para criar na pedagogia “um sentido terapêutico 

do indivíduo, cuja vida podia ser normalizada e transformada em construtiva e produtiva” 

(Popkewitz, 1998, p. 152). O próprio ensino e as ocupações relacionadas com o bem-estar social 

abriram-se para as investigações e formas de planejamento científicas.  

* 

*          * 

Tendo em vista as considerações anteriores sobre os significados da expansão da escola 

primária internacionalmente, procura-se indicar a seguir alguns aspectos importantes da 

estruturação dos sistemas de ensino público no Brasil, da Primeira República ao Estado Novo, 

para que se possa delinear um dos principais cenários de manifestação dos problemas infantis, 

segundo os especialistas da época. Como já se afirmou anteriormente, as dificuldades das crianças 

eram interpretadas, em grande parte dos casos, como falhas de adaptação ou “ajustamento” à 

escola pública primária. 
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Desde a Independência do Brasil, já proclamada de acordo com os princípios liberais e 

democráticos inspirados no pensamento europeu, defendia-se a difusão da instrução popular e “a 

organização de um sistema de ensino a cujos diferentes níveis pudessem aceder todos os cidadãos 

na exclusiva medida de suas capacidades” (Haidar; Tanuri, 1998, p. 61). No entanto, por diversas 

razões, desde a dispersão da população nas províncias à falta de formação e de condições de 

trabalho adequadas para os professores, o ensino primário era ainda irrisório no que se referia à 

abrangência e extremamente precário quanto à qualidade, de maneira que uma ínfima parcela da 

população pôde retirar benefícios da educação pública no período Imperial (Haidar; Tanuri, 1998, 

p. 68). Jorge Nagle afirma que houve, no final do Império, discussões vigorosas sobre a educação 

e apesar das diferentes ideologias professadas, havia um consenso em torno da idéia de que a 

república, a democracia e a educação constituíam elementos fundamentais para o progresso do 

país. Portanto, a República brasileira herdou do período anterior um grande interesse pelas 

questões educacionais. No entanto, segundo o autor, esse interesse foi arrefecendo nos anos 

iniciais da República e as mudanças e reformas educacionais passaram a constituir iniciativas 

isoladas.  

A partir de 1915 iniciou-se um amplo movimento em defesa da educação, levado a efeito 

no nível dos estados e orientado para a escola primária, a escola popular. Nagle considera que 

houve nesse momento uma recuperação parcial dos princípios defendidos anteriormente. Tratava-

se, enfim, de resgatar os valores republicanos que ainda não haviam sido concretizados. Um dos 

aspectos importantes desse movimento foi a tentativa de preservar a unidade nacional, que se 

considerava ameaçada pelos imigrantes estrangeiros, os quais viviam no Brasil mas permaneciam 

fortemente apegados às culturas dos seus países de origem. Fundaram-se nessa época as “Ligas 

Nacionalistas” e defendeu-se a difusão da escola primária brasileira, com vistas a alfabetizar o 

povo e difundir a cultura nacional, especialmente mediante o ensino da “língua pátria”,  da 

história e a geografia do país. A Liga Nacionalista de São Paulo, por exemplo, teve como seu foco 

principal o combate ao analfabetismo, que impedia grande parte da população de votar. Dizia-se 

que, por causa do analfabetismo, a “vontade nacional se substitui pela vontade de uma minoria 

insignificante que fala, vota e determina”. (Nagle, 1977, p. 263). Nessa fase, a bandeira dos 

defensores da educação ditava que “No Brasil só há um problema nacional: a educação do 

povo”. (idem). Entendia-se que a educação tem o poder de transformar o homem e, portanto, 

também a sociedade. Assim, acreditava-se que os problemas sociais e econômicos poderiam ser 

solucionados via educação. Essa concepção, designada por Nagle como “entusiasmo pela 

educação” deu origem a diversas reformas educacionais empreendidas em vários estados 

brasileiros na década de 1920. Educadores importantes como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 
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Francisco Campos e Fernando de Azevedo empreenderam reformas no ensino primário e normal 

na Bahia, em Pernambuco e São Paulo, em Minas Gerais e no Distrito Federal. A partir dessas 

reformas foi possível ampliar a rede de escolas e, portanto, também a população escolarizada. 

Foi também na década de 1920 que surgiram os primeiros especialistas em educação, ou 

seja, pessoas dedicadas especialmente à atividade educacional. Nagle afirma que, antes disso, “a 

escolarização era tratada por homens públicos e por intelectuais que, ao mesmo tempo, eram 

‘educadores’” (1977, p. 101-102), mas ainda não era estudada por profissionais especializados, 

como ocorreria dos anos vinte em diante. Além disso, aumentou o número e a qualidade das 

publicações voltadas para as questões educacionais, mediante o surgimento de coleções de livros 

especializados e novas revistas sobre o ensino. A coleção “Biblioteca de Educação”, organizada 

por Lourenço Filho, foi iniciada em 1927 e em 1931 surgiu a “Atualidades Pedagógicas”, no 

âmbito da “Biblioteca Pedagógica Brasileira”, criada por Fernando de Azevedo
23

. Por tudo isso, 

Nagle sustenta que, a partir dos anos trinta, as questões educacionais passaram a ser tratadas com 

base numa perspectiva cada vez mais interna ao campo pedagógico, distanciando-se, dessa 

maneira, de outros problemas sociais. 

Nessa época, merece destaque ainda a criação dos grupos escolares. No texto intitulado 

“Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da escola primária no 

Brasil”, Diana Vidal e Luciano Faria Filho referem-se aos grupos escolares criados a partir do 

final do século XIX em São Paulo e, posteriormente, em outros estados, como “escolas 

monumento”, sublinhando a importância dos novos edifícios na concretização e divulgação do 

projeto educacional republicano. Os edifícios eram construídos nos centros das cidades, 

grandiosos para se destacarem na paisagem urbana e serem facilmente identificados como 

realizações do novo governo. Esperava-se que as novas escolas rompessem com o obscurantismo 

atribuído ao período imperial e anunciassem o futuro do povo e da nação, reunidos num projeto 

comum de conquista da ordem e do progresso. Na obra Templos de Civilização: a implantação 

da escola primária graduada no estado de São Paulo (1890-1910), Rosa Fátima de Souza sublinha 

o impacto dessas novas escolas republicanas, tanto no espaço urbano como na organização do 

ensino. 

“Na arquitetura escolar encontram-se inscritas, portanto, dimensões simbólicas e pedagógicas. O espaço 

escolar passa a exercer uma ação educativa dentro e fora dos seus contornos. Ele exige determinadas pautas 

de comportamento e influencia na percepção e representação que as pessoas fazem dele, as quais se 

vinculam, por sua vez, tanto à percepção da disposição material quanto de sua dimensão simbólica (Frago, 

                                                
23 A respeito de “Atualidades Pedagógicas” , ver Toledo, Maria Rita de Almeida Coleção Atualidades Pedagógicas: 

do projeto político ao projeto editorial (1931-1981) tese de doutorado, São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2001. 
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1994, p, 27). Por entre salas de aula, corredores, pátios e jardins a criança incorpora uma ética e uma 

corporeidade inscritas no espaço escolar.” 

(1998, p. 124) 

 

 

 

FIGURA 1 

 

Os grupos escolares foram construídos para permitir o ensino seriado e simultâneo. 

Abrigavam de quatro a dez salas de aula, além de espaços para biblioteca e museu escolares, sala 

dos professores e administração. Havia alas separadas para meninos e meninas, com entradas 

diferentes para os sexos. Dentro das classes, as mesas fixas no assoalho definiam o lugar dos 

alunos, deixando a posição central para ser ocupada pela professora. No pátio externo 

desenvolviam-se as atividades de ginástica e canto. Assim, a própria organização dos grupos 

escolares era um elemento central no processo de transformação da criança em aluno pois, como 

afirmam Vidal e Faria Filho, “A rígida divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços 
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individuais na sala de aula e o controle dos movimentos do corpo na hora do recreio 

conformavam uma economia gestual e motora que distinguia o aluno escolarizado da criança 

sem escola.” (2000, p. 25). Essa constatação já nos oferece uma pista importante sobre a prática - 

que se tornaria cada vez mais comum - de identificar certas crianças como sendo “desajustadas”. 

Embora durante as décadas iniciais do século XX as províncias tenham se esforçado para 

estruturar os sistemas públicos de ensino e oferecer instrução a uma parcela maior da população, 

durante todo o primeiro período republicano a grande maioria das crianças em idade escolar 

permanecia ainda fora da escola. Dos anos trinta em diante, houve um novo esforço para ampliar 

o acesso da população brasileira à escola pública. A própria centralização do poder político no 

âmbito do governo federal e a criação do MEC favoreceu a implementação de uma política 

nacional de educação, válida para todo o país. Otaíza Romanelli sublinha a expressiva expansão 

do acesso ao ensino nesse período. Enquanto na década de vinte a 

“taxa de escolarização da faixa de 5 a 19 anos era, praticamente, de 9% apenas, em 1940 ela já era de 

21,43% e, em 1970, chegou a 53,72%. É evidente a insuficiência dessa expansão, de vez que, em 1970, ainda 

46,28% da população escolarizável estavam fora da escola. Mas é evidente também o progresso alcançado, 

desde 1920, quando mais de 90% da população escolarizável não frequentavam a escola.” 

(Romanelli, 1998, p. 64) 

O aspecto que nos interessa destacar no processo de democratização do acesso ao ensino 

básico durante este período foi a incorporação ao sistema escolar de amplas parcelas da população 

anteriormente excluídas de qualquer tipo de instrução formal. Como se pode imaginar, as crianças 

cujos pais nunca haviam frequentado a escola e eram provavelmente analfabetos, deviam 

encontrar maiores dificuldades em se adaptar ao regime escolar do que aquelas que vinham de 

famílias escolarizadas, para as quais a leitura era uma prática habitual. Os professores, 

representantes da classe média instruída, estavam acostumados a lecionar para crianças do mesmo 

extrato social a que pertenciam e começaram a se deparar com uma diversidade inédita de alunos 

em suas classes, crianças que estranhavam as práticas escolares e provocavam estranheza em seus 

mestres. Não é difícil adivinhar, nesse contexto, quais crianças seriam mais frequentemente 

consideradas difíceis ou “problemas”. 

 

A Escola Nova e o aluno como centro do processo educativo 

 

Se até o início da década de 1920 prevaleceu o que Nagle chamou de “entusiasmo pela 

educação”, a partir do final dos anos vinte e início dos trinta, verificou-se no pensamento 

educacional brasileiro uma outra tendência, designada pelo autor como “otimismo pedagógico”. 

A partir de então, a preocupação dos educadores já não estava mais voltada apenas para a 

ampliação das oportunidades educacionais, mas também para a reforma do modelo educacional, 



 94 

de acordo com os princípios da Escola Nova, importados da Europa e dos Estados Unidos. 

Simultaneamente à defesa desses princípios, os educadores começaram a cobrar a participação do 

governo federal no campo da educação. Ao se referir às mudanças no campo educacional 

ocorridas na passagem da década de vinte à década de trinta, Nagle escreve: 

“(...) de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das instituições escolares, da disseminação da 

educação escolar, será possível incorporar grandes camadas da população na senda do progresso nacional, e 

colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe a crença de que 

determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização indicam o caminho para a verdadeira formação 

do novo homem brasileiro (escolanovismo). A partir de determinado momento, as formulações se integram: da 

proclamação de que o Brasil, especialmente no decênio dos anos vinte, vive uma hora decisiva, que está a 
exigir outros padrões de relações e de convivências humanas, imediatamente decorre a crença na 

possibilidade de reformar a sociedade pela reforma do homem, para o que a escolarização tem um papel 

insubstituível, pois é interpretada como o mais decisivo instrumento de aceleração histórica.” 

(Nagle, 1977, p. 100) 

No que se refere a organização dos tempos e dos espaços, a escola idealizada a partir de 

então foi designada por Vidal e Faria Filho como uma “escola funcional”. A nova perspectiva 

baseava-se na constatação de que o número de escolas existentes era muito inferior à quantidade 

necessária, tendo em vista a proposta de democratizar o acesso ao ensino primário. Desse período 

em diante, criticava-se o investimento vultoso na construção de uns poucos grupos escolares 

suntuosos. “Os prédios monumentais passaram, nesse momento, a significar a elitização da 

educação e o desprezo para com a educação dos mais pobres.” (2000, p. 29) Cumpria, portanto, 

projetar as novas construções escolares com base nos princípios da funcionalidade, racionalidade 

e economia, empregando-se materiais regionais e respeitando-se as condições climáticas e a 

cultura local. A extinção da separação entre as alas para meninos e meninas, as carteiras móveis, 

que permitiam diversos arranjos dos alunos nas classes e a flexibilidade dos horários escolares, 

para atender ao “tempo psicológico do interesse” infantil representavam conquistas dos 

educadores da Escola Nova. Os autores ressaltam ainda a importância que adquiria na época o 

estudo científico do desenvolvimento infantil, que se refletia inclusive nas propostas de ampliação 

do tempo escolar: 

“As novas construções escolares pretendiam um ensino em tempo integral, oferecendo oportunidade para que 

a escola realizasse um dos ideais caros aos educadores renovados: a escola-laboratório. Abrindo-se para 

teste das propostas no exterior, permitiu a observação e a sistematização do comportamento infantil, a 
experimentação de novos métodos e práticas pedagógicas enraizados na realidade brasileira, a construção de 

escalas e medidas, possibilitando a elaboração de parâmetros científicos do desenvolvimento dos novos 

hábitos sociais e sua avaliação em padrões brasileiros, bem como a visibilidade das mudanças implementadas  

pela ação dos educadores novos no Brasil. A proposta de uma ciência da criança brasileira encontrava no 

alargamento do tempo escolar dedicado diariamente ao ensino e à aprendizagem algumas das condições de 

possibilidade para ampliação de seus resultados.” 

(Faria Filho; Vidal, 2000, p. 30) 

Entre os valores fundamentais defendidos pelos representantes do movimento 

escolanovista, destacava-se a idéia de que era preciso tornar a criança o centro da atividade 

pedagógica, o que quer dizer que a escola deveria transformar sua metodologia de ensino, de 
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modo a atender às motivações infantis e proporcionar aos alunos a possibilidade de aprender 

observando, agindo e experimentando. Enfatizavam-se os conhecimentos científicos e práticos e 

valorizava-se as atividades cooperativas na escola, com vistas à formação de indivíduos 

responsáveis e autônomos, portanto capazes de contribuir para a organização de uma sociedade 

democrática. Assim, os educadores que iniciaram o movimento da Escola Nova estavam 

interessados numa transformação da escola que permitisse atender às necessidades da infância e 

que pudesse preparar as novas gerações para o mundo moderno.  

No que se refere à disciplina escolar, acreditava-se que o “manejo da classe” deveria 

atender aos princípios democráticos, alicerçando-se no princípio da cooperação e na garantia da 

participação de todos no processo de elaboração das regras escolares. Como já havia sido possível 

constatar no trabalho De Como Ensinar o Aluno a Obedecer (Um estudo dos discursos sobre a 

disciplina escolar entre 1944 e 1965), havia na época duas concepções distintas de 

democratização do ensino: uma de natureza marcadamente política, que reivindicava as mesmas 

oportunidades educacionais para todos e a outra de caráter pedagógico, que solicitava a adoção de 

um regime disciplinar democrático no interior da escola, como condição para a formação de 

indivíduos que, posteriormente, poderiam participar numa sociedade democrática (Godinho-Lima, 

1999, p. 83-84). A dissertação fazia referência a José Mário Pires Azanha, autor que examinou 

cuidadosamente essas duas concepções de ensino democrático no artigo “Democratização do 

Ensino: vicissitudes da idéia no ensino paulista” (1987). Para o autor, essa segunda visão de 

ensino democrático, cujo princípio não é a ampliação do acesso às oportunidades educacionais à 

toda a população, mas a democratização das práticas escolares no interior das instituições de 

ensino, baseia-se numa idéia equivocada, a de que basta educar todos os indivíduos em escolas 

“democratizadas” para que a sociedade como um todo se torne democrática. O autor afirma que 

“Esta aspiração – não obstante a simpatia e o entusiasmo que desperta – repousa numa idéia 

simplista da sociedade política concebida como sendo mero reflexo de características dos 

indivíduos que a compõem.” Azanha  entende, porém, que a democracia depende de fatores 

sociais, políticos e econômicos. Nesse sentido, a mera reunião de indivíduos democráticos não é 

suficiente à concretização de um regime político democrático. Mostra ainda que não há 

fundamento histórico para essa esperança: “Desde a Grécia Antiga – onde a democratização 

educacional decorreu da democratização política – até nossos dias, a emergência histórica de 

regimes democráticos nunca foi precedida de esforços democratizantes na esfera do ensino” 

(1987, p. 38).  

Sem discordar do autor, gostaria de propor aqui, no entanto, uma outra maneira de pensar 

a questão. Evocando novamente o conceito de governamentalidade, atualmente considero possível 
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pensar nas duas concepções de democratização do ensino como sendo não simplesmente distintas, 

mas também complementares. De fato, ambas atendem ao objetivo comum do Estado de 

transformar os indivíduos em cidadãos úteis, auto-governados e comprometidos com os valores de 

uma sociedade democrática. Pois, para isso, é tão necessário ampliar o alcance da escolarização à 

maior população possível, como é importante fazer com que essa educação tranforme os alunos de 

acordo com os valores desejados para a sociedade como um todo. Nesse sentido, a 

democratização do ensino no interior das escolas não corresponde apenas a uma opção 

pedagógica, mas diz respeito a uma decisão política, a uma opção de governo, que transfere para o 

interior dos indivíduos o controle sobre a própria conduta, tornando desnecessária uma regulação 

externa intensiva. Como mostramos no início desta seção, recorrendo a Ian Hunter e Thomas 

Popkewitz, a autonomia, a responsabilidade e uma noção de realização individual associada à 

idéia de progresso da nação, são alguns dos princípios norteadores da escola pública cujo modelo 

difundiu-se internacionalmente desde o final do século XIX. 

No plano internacional, os nomes de Montessori, Dewey, Claparède, Decroly, Ferrière 

davam continuidade e atualizavam uma visão da criança e da educação cujas bases haviam sido 

fornecidas por Rousseau e a seguir por Pestalozzi e Froebel. Os princípios e o poder das idéias 

desses educadores foi sintetizado com clareza no início da década de trinta por Alexandre Gali, 

secretário do Conselho de Pedagogia de Barcelona, em artigo publicado na revista Escola Nova 

“Nenhum pedagogo, nenhuma idéia nova tem repercussão no mundo pedagógico, nem acolhimento nos 

manuais de pedagogia, se não estão aliados ou em conexão com a mencionada corrente o que Rousseau 

determinava nos seus dois célebres princípios: Respeitar a criança; estudar a criança, é o que, no fundo, 

deseja ser o grande invento da pedagogia moderna. Deslocar-se deste campo representa, atualmente, uma 

heresia pedagógica e o desejo voluntário de chegar rapidamente à insignificância ou ao esquecimento.” (grifo 

do autor) 

(“Conceito de Medida do Trabalho Escolar” in Escola Nova, v.2, n. 3-4, mar./abr., 1931, p. 260) 

A constatação do autor certamente valia para o Brasil, como é possível verificar com 

facilidade nas listas dos autores e títulos dos artigos publicados nas revistas de ensino e dos livros 

que compõem as coleções pedagógicas mais importantes do período: a “Biblioteca de Educação”, 

organizada por Lourenço Filho e a “Atualidades Pedagógicas”, editada por Fernando de Azevedo. 

Para descrever as características mais marcantes da Escola Nova, Jorge Ramos do Ó afirma que 

suas bases podem ser localizadas num período relativamente curto, que se estende da década de 

1880 à de 1920. Este intervalo pode ainda ser dividido em duas fases distintas, embora seja difícil 

precisar a fronteira entre ambas. A primeira dedicou-se sobretudo à tentativa de firmar o estatuto 

científico da educação, “no quadro de aprofundamento teórico de uma moral laica” (2003, p. 

113). A segunda concentrou-se no estudo experimental das crianças. O autor empresta de Nanine 

Charbonnel (1988 apud Ramos do Ó, 2003, p. 113) a designação e os marcos temporais que 
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distinguem o primeiro período ou o “Momento Compayré”, inciado com a publicação da obra 

Histoire critique des doctrines de l’education en France, de Gabriel Compayré e encerrado no 

ano de 1911, quando se dá a publicação dos artigos “Educación” e “Pedagogie”, de Durkheim no 

Nouveau dictionnarie de pédagogie, de Fernand Buisson. Para o segundo momento, o autor 

emprega a designação “Momento da Pedagogia Experimental”, também utilizada por António 

Nóvoa (1991 e 1997, p. 147-185 apud Ramos do Ó, 2003, p. 113). 

“O segundo Momento originou-se nas investigações – e muitas delas iniciadas iniciadas ainda nos últimos 

anos do século XIX – que foram dissecando o corpo e a alma da criança, até a constituir como um actor social 

distinto e individualmente diferenciado. Foram exatamente esses estudos da pedologia de cunho experimental 

que estiveram na origem de todos os movimentos aparecidos durante a I Guerra Mundial em favor de uma 

Escola Nova, tendo como princípio o aluno e como desiderato a promoção de sua autonomia” 

(Ramos do Ó, 2003, p. 113) 

A distinção entre os dois momentos mencionados anteriormente pode ser compreendida 

em termos de uma diferença na concepção e no emprego dos saberes especializados, em particular 

daqueles produzidos no âmbito das ciências humanas, para se pensar as questões educacionais. No 

primeiro momento, tratava-se de dar objetividade ao conhecimento pedagógico, de declarar a 

existência de uma ciência da educação como uma “arte prática”, voltada para os fatos e distante 

dos saberes livrescos. De acordo com o autor português Ferreira-Deusdado, a pedagogia seria 

orientada simultaneamente pela psicologia e pela moral. A primeira daria indicações sobre o 

funcionamento natural do intelecto e a segunda contribuiria para desvendar os sentimentos, 

permitindo integrar as duas funções básicas de educação: cuidar do físico e da alma dos 

indivíduos. 

“E verificamos como um enunciado na aparência inocente, porque centrado apenas no plano da matriz 

epistemológica de uma disciplina, deixa perceber muito bem o exercício de formas de regulação social 

específicas. A pedagogia ou a ciência da educação tomara-se da ambição de agir sobre o espírito e o corpo 

das crianças e dos jovens. Surgiu pois como mais uma versão do bio-poder. O seu método, reafirmaram-no os 

vários investigadores da época, consistia tão só em observar os factos da vida física e moral do homem.” 

(Ramos do Ó, 2003, p. 114) 

Para representar o ensino, a metáfora da orquestra afinada, em que o professor exercia o 

papel de maestro a dirigir o conjunto foi substituída pela do jardineiro, que apenas oferecia às 

plantas as condições de que essas necessitavam para crescer por si mesmas. O ensino precisava, 

portanto, ser renovado para adequar-se ao aluno. As crianças já não eram vistas apenas como 

adultos incompletos em tamanho reduzido. Estava-se diante de seres com atributos próprios, os 

quais manifestavam uma maneira especial de entender o mundo e de aprender, que era preciso 

observar e respeitar. Nesse momento, a adaptação dos processos educativos referia-se às 

características da infância como um todo e não às diferenças individuais.  

No segundo momento, o da “Pedagogia Experimental”, as diferenças individuais se 

tornariam o eixo em torno do qual gravitaria o pensamento educacional. O desenvolvimento dos 
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testes de inteligência e outros estudos sobre a personalidade dos indivíduos no âmbito da 

psicologia experimental fez com que o processo de adequação do ensino aos alunos se tornasse 

ainda mais sofisticado. Não bastava mais apenas adaptar as aulas às condições gerais da infância, 

mas chegara-se à conclusão de que cada criança era única, revelava um potencial e uma 

personalidade distintos, os quais precisavam também ser levados em consideração. A partir daí, os 

professores deveriam ser investigadores dos temperamentos e das aptidões dos seus alunos. 

Esperava-se que se tornassem capazes de individualizar o ensino, oferecendo a cada um os 

ensinamentos que lhe fossem mais importantes e necessários. Para isso, pesquisariam a história 

dos seus alunos e buscariam identificar as razões de suas dificuldades, para que pudessem ajudá-

los a superá-las. Informações a respeito das condições sócio-econômicas, culturais e familiares 

dos alunos deveriam ser recolhidas e registradas, bem como as suas condições físicas, mentais e 

afetivas. Todos os dados sobre a vida do aluno dentro e fora da escola deveriam ser devidamente 

documentados e levados em consideração pelos educadores, os quais se tornavam ainda os 

responsáveis por orientar o aluno para a profissão que estivesse mais de acordo com o seu 

potencial e a sua personalidade. No conjunto dos estudos sobre as aptidões e as personalidades 

infantis, a seleção das “crianças-problema” ocupava uma posição importante. José Geraldo 

Silveira Bueno, em estudo sobre a identidade social do deficiente no Brasil, apresenta três 

momentos importantes para a educação especial no país, que acompanham um movimento mais 

geral, ocorrido nos países ditos desenvolvidos desde o fim da revolução industrial: “1) o da 

criação de instituições de internação; 2) o da disseminação do atendimento, com conflito entre as 

instituições de internação e a escola diária; 3) a integração do deficiente na rede regular de 

ensino.” (1997, p. 169-170) 

Na primeira fase, o atendimento aos deficientes foi prestado sobretudo em instituições de 

internamento, as quais surgiram no Brasil na segunda metade do século XIX para receber 

deficientes auditivos e visuais. Os internatos funcionaram como instituições exclusivas para a 

assistência aos portadores de deficiências até a década de 1930, quando foram criadas no país as 

primeiras classes especiais nas escolas comuns. Mesmo assim, criaram-se pouquíssimas 

instituições do gênero no país até os anos vinte, o que fazia com que conseguir vaga num 

internato especializado se tornasse um grande privilégio. Para Bueno, a segunda fase inicia-se 

com o século XX e estende-se por cerca de 50 anos. 

“O segundo momento da educação especial no Brasil, que pode ser delimitado basicamente entre o início 

deste século e a década de 50, se caracteriza, por um lado, pela disseminação de instituições de educação 

especial pelo país, e, por outro, pela preocupação da escola regular em detectar ‘alunos-problema’ para, 

mediante a homogeneização das classes, aumentar a produtividade escolar, o que parece não diferir muito do 

movimento ocorrido na Europa e nos Estados Unidos.” 

(Bueno, 1997, p. 172) 
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O autor informa que uma das primeiras classes especiais para o atendimento de crianças 

“débeis mentais” foi instalada no ano de 1933, na Escola Primária José de Andrada. (Januzzi, 

1985, p. 62 apud Bueno, 1997, p. 170). Portanto, até a década de 1930, a identificação das 

crianças deficientes funcionava de maneira relativamente simples e a essas era vedada a matrícula 

nas escolas regulares, ponto final. Às vezes, essas conseguiam ser educadas nas raras instituições 

especializadas que havia, mas na maioria dos casos, simplesmente ficavam em casa, afastadas do 

convívio social. Por outro lado, conforme já se explicitou, com o processo de ampliação das vagas 

nas escolas públicas, crianças das camadas populares, cujos pais não haviam frequentado a escola, 

começaram a ser integradas na rede de ensino. Muitos desses alunos, os quais não eram anormais 

mas que, em muitos sentidos também não pareciam muito normais, pelo menos na escola, 

começaram a ser designados como “crianças-problema” sempre que revelavam dificuldades para 

aprender e se “ajustar” ao ambiente escolar ou quando dificultavam o trabalho dos professores. O 

tema das investigações sobre as diferenças individuais e a seleção dos alunos nas escolas será 

retomado no próximo capítulo, dedicado ao estudo da “criança-problema” no âmbito da 

psicologia experimental. 
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CAPÍTULO 2 

 A Criança como objeto de estudo da Psicologia Experimental 



 101 

Testes variados de inteligência, de personalidade, de aptidões e pedagógicos, foram 

recursos amplamente divulgados e defendidos nas décadas de 1930 e 1940 para a identificação de 

problemas nos alunos. Ao lado das observações dos professores e dos estudos de caso, que 

deveriam ser levados a efeito com base em mútiplos registros contendo todo tipo de informações 

sobre a história da criança e suas condições, os testes figuravam como uma tecnologia chave para 

as práticas de classificação, seleção e identificação das patologias mais diversas nas crianças. 

Neste capítulo, desenvolvem-se as considerações a respeito do estudo das características 

infantis e das aptidões individuais por meio dos testes, levados a efeito no âmbito da Psicologia 

Experimental. Com base em Michel Foucault, Mitchell Dean, Nikolas Rose e Jacques Donzelot, e 

na revisão da bibliografia disponível na época sobre os testes, entende-se que a Psicologia 

Experimental funcionou como uma versão do bio-poder, a qual encontrou nos testes um recurso 

privilegiado para administrar as capacidades das crianças e os problemas que parte da população 

infantil enfrentava na escola. Para iniciar essas considerações a respeito da utilização dos testes na 

identificação das capacidades das crianças e no diagnóstico daquelas consideradas problemáticas, 

vale retomar a definição de bio-política proposta por Mitchell Dean: 

“é uma política que diz respeito à administração da vida, particularmente como essa se manifesta no nível das 

populações. É um empreendimento  iniciado no século XVIII para racionalizar problemas que se 
apresentavam à prática governamental pelo fenômeno característico de um grupo de seres humanos vivos 

constituídos como uma população: saúde, saneamento, taxa de natalidade, longevidade, raça. A bio-política 

se preocupa com aspectos da vida e da morte, com o nascimento e a propagação, com a saúde e a doença, 

tanto física quanto mental e com os processos que sustentam ou retardam a otimização da vida de uma 

população. Então a bio-política também se preocupa com as condições sociais, culturais,  ambientais,  

econômicas e geográficas nas quais os humanos vivem, procriam, adoecem, mantém a saúde ou se tornam 

saudáveis e morrem. Dessa perspectiva, a bio-política se preocupa com a família, a administração da casa, as 

condições de vida e de trabalho, com o que chamamos de estilo de vida, com questões de saúde pública, 

padrões de migração, níveis de crescimento econômico e padrões de vida. Preocupa-se com a biosfera que os 

humanos habitam.”  

(1999, p. 99) 

O emprego dos testes nas escolas será examinado, portanto, como um recurso inventado e 

utilizado para acessar condições específicas do aluno como parte de uma população, cujas 

características gerais era possível conhecer mediante o emprego da razão estatística. Todo um 

campo de estudos ditos científicos se configuraria a partir do surgimento dos testes. A 

possibilidade de medir as condições internas do indivíduo, tais como a inteligência, o caráter, a 

maturidade e as aptidões especiais que porventura revelasse ter para uma arte ou profissão, tudo 

isso permitiu sonhar com uma sociedade harmônica, na qual cada pessoa estaria perfeitamente 

adaptada à sua função, exercendo o ofício mais condizente com a sua natureza, bastando para isso 

que fosse submetida a um conjunto de testes que definiria o seu perfil. Além disso, tornara-se 

possível vislumbrar  estudos que esclarecessem as condições necessárias à mais perfeita 

estruturação do trabalho, mediante o ajustamento do ritmo imposto ao trabalhador, a definição 



 102 

ótima da frequência e duração das pausas etc., de modo a aumentar-se a produtividade e a 

evitarem-se os acidentes e o desperdício. (Wallon, 1935). O mesmo raciocínio foi empregado para 

se pensar a organização das escolas, mediante a seleção e a avaliação do desempenho de 

indivíduos e populações. Procurou-se criar alternativas para tornar o ensino mais racional e 

eficiente, de maneira que, com menos esforço dos professores e dos alunos, fosse possível 

aprender mais e melhor. Isso incluía, já se pode adiantar, a separação dos “anormais” e dos alunos 

“difíceis”, que perturbavam o andamento regular das aulas e requeriam uma educação 

especializada, orientada para objetivos mais práticos e menos ambiciosos. 

A seguir, apresentam-se informações sobre o desenvolvimento da psicologia experimental 

e o emprego dos testes no Brasil, com base em investigações de autores contemporâneos e em 

livros e artigos publicados entre meados da década de 1920 e os anos trinta. Posteriormente, a 

análise se detém no livro Testes ABC para a verificação da maturidade necessária à 

aprendizagem da leitura e  da escrita, de Lourenço Filho, em que o autor propõe um recurso 

para a seleção dos alunos da primeira série primária, que eram considerados como uma população 

problemática, por uma série de motivos que se tratará de explicitar.  

 

* 

*          * 

 

Conforme a conhecida constatação de Foucault a respeito dos regimes de visibilidade, 

tradicionalmente era privilégio dos poderosos serem vistos e terem suas vidas acompanhadas e 

documentadas. Já a partir do século XIX, esta tendência inverteu-se e tornaram-se visíveis os 

indivíduos que ocupam o outro extremo das relações de poder: os criminosos, os loucos, os pobres 

e também as crianças.  

“É o fato de ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém sujeito o indivíduo disciplinar. E o 

exame é a técnica pela qual o poder, em vez de emitir os sinais de seu poderio, em vez de impor sua marca a 
seus súditos, capta-os num mecanismo de objetivação.” 

(Foucault, 1997, p. 156) 

Os psicólogos foram os especialistas que reivindicaram para si a competência para 

administrar a infância e suas peculiaridades e dedicaram-se a classificar as crianças e a medir suas 

aptidões. Ainda de acordo com Foucault, as disciplinas fabricam indivíduos a partir de uma série 

de procedimentos relativamente simples, levados a efeito em instituições que reúnem em massa os 

individuos, permitindo simultaneamente a identificação de cada um como sendo semelhante e 

distinto de todos os outros. A organização disciplinar de instituições tais como a fábrica, a escola 
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e o hospital, com suas suas práticas de observação e registro das diferenças humanas foram 

imprescindíveis para a transformação das pessoas em indivíduos e objetos de conhecimento.   

“O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ da sociedade; mas é também  

uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama a ‘disciplina’. Temos que 

deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele ‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, 

‘censura’, ‘abstrai’, mascara’, ‘esconde’. Na verdade o poder produz, ele produz realidade, produz campos de 

objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção” 

(Foucault, Vigiar e Punir, 1997, p. 161) 

Essas instituições funcionam com o objetivo de promover determinados comportamentos e 

inibir outros e  suas técnicas foram difundidas em outros espaços, sobretudo naqueles interessados 

em aumentar a eficácia dos indivíduos. No século XIX, diversas formas de registro sobre os 

internos e suas vidas cotidianas tornaram-se parte da rotina dos asilos, prisões, hospitais, escolas 

etc. Dessa maneira, passou a haver uma correspondência biunívoca entre os indivíduos e seus 

dossiês, constituídos por múltiplos documentos. Segundo Rose, foi dessa forma mundana e não 

graças a um movimento de inspiração filosófica, que o indivíduo se tornou objeto de 

conhecimento. 

“As ciências de individualização tomaram dessas rotinas técnicas de registro, utilizando-as transformando-as 

em recursos sistemáticos para a inscrição da identidade, técnicas que poderiam traduzir as propriedades, 

capacidades, energias da alma humana em formas materiais – fotografias, quadros, diagramas, medidas.” 

(Rose, 1999b, p. 137) 

Rose afirma que em instituições tais como os tribunais, o sistema escolar nascente, no 

mercado de trabalho, no exército e nas fábricas dois tipos de problemas presentes no início do 

século XX foram enfrentados com o auxílio da psicologia: em primeiro lugar, a necessidade de se 

dispor de um tipo de classificação dos indivíduos que permitisse descobrir o lugar mais indicado 

para cada um, questão inicialmente associada às preocupações com os delinquentes, os retardados 

e os pobres e mais tarde ao tema da orientação vocacional; em segundo lugar, o interesse em 

sugestões que permitissem organizar de maneira mais produtiva a atividade dos indivíduos, fosse 

na fábrica ou no exército, evitando-se obstáculos como os acidentes de trabalho, a fadiga, a 

insubordinação etc. A psicologia pôde consolidar-se como disciplina e assumir definitivamente 

sua missão social porque forneceu os recursos técnicos para a observação e o registro das diversas 

características humanas, em suma, permitiu inscrever e individualizar as pessoas. 

No estudo das diferenças humanas, começou-se a partir da observação e mensuração dos 

corpos, em busca de explicações para as patologias do espírito. Associavam-se diversas formas de 

representação das características corporais a descrições de condições internas. Mesmo as 

descrições científicas em palavras rapidamente eram substituídas ou ao menos se faziam 

acompanhar por outras formas de registro tais como imagens, gráficos e números, que podiam ser 

manejados – comparados, transportados, combinados e recombinados -  com mais facilidade. 
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“Inscrições devem transformar fenômenos efêmeros em formas estáveis que possam ser 

repetidamente examinadas e acumuladas ao longo do tempo” (Rose, 1999b, p. 138). 

“Como Sandor Gilman apontou, a ligação dessas representações pictóricas com estudos de casos nos livros-

textos sobre insanidade e psicopatologia através do século XIX exerceu uma função cognitiva vital, ao 

conectar o teórico e o observável, materializando a teoria e idealizando o objeto, instruindo a mente a partir 

da educação do olhar.” 

(Rose, 1999b, p. 138) 

Na frenologia e na antropologia criminal, os sistemas de explicação das características 

individuais baseadas no aspecto físico eram rapidamente substituídos por outros, não por causa 

das suas inconsistências internas e nem devido às críticas teóricas, mas porque não se mostravam 

capazes de atender à demanda por uma tecnologia de individualização que permitisse perceber 

condições internas que não eram perceptíveis na superfície corporal. Ao criar o teste de 

inteligência, portanto, a psicologia ofereceu uma contribuição preciosa para esse projeto de 

individualização, uma vez que tornou possível identificar diferenças individuais internas de uma 

maneira idependente da observação dos aspectos físicos dos indivíduos. O problema para o qual o 

teste de inteligência se apresentou como solução foi o das crianças “retardadas”, no contexto do 

processo de escolarização de massas na Inglaterra e na França. Os pequenos “retardados” eram 

considerados pelos eugenistas como um aspecto central do problema social mais amplo da 

deterioração da raça. Eram considerados como integrantes do grupo dos degenerados, em que 

também se situavam as prostitutas, os loucos, os desempregados, os vagabundos. Os retardados 

causavam apreensão porque eram tidos como impermeáveis à ação civilizadora e propensos à 

promiscuidade, procriando mais rapidamente do que a população saudável, o que levava a prever 

que no futuro a população dos degenerados ultrapassaria a dos cidadãos respeitáveis. Urgia 

detectá-los precocemente e impor medidas que restringissem a sua multiplicação. Mais do que 

isso, era preciso proporcionar-lhes tratamento adequado. Por um lado, sua manutenção nas escolas 

regulares constituía um enorme desperdício de recursos, por outro lado, desde que fossem 

submetidos a um treinamento específico, os “retardados” podiam ser aproveitados em atividades 

produtivas, oferecendo sua modesta contribuição à indústria ou à agricultura. Finalmente, era 

preciso monitorá-los para que não se tornassem alvo fácil de exploradores, que poderiam envolvê-

los em atividades criminosas, tornando ainda mais séria a ameaça social. 

Rose explica que foi o problema das crianças retardadas, o qual se tornou evidente nas 

escolas, o que favoreceu a invenção dos testes de inteligência. O agrupamento de um grande 

número de crianças numa instituição que tinha por missão transformar o seu comportamento de 

acordo com um padrão desejável, permitiu identificar crianças que, muito embora não 

apresentassem nenhuma deficiência física visível, não conseguiam aprender. Permaneciam nos 

graus inferiores, sem conseguir avançar, constituindo uma preocupação para os que consideravam 
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a escola como um aparelho de moralização e uma frustração para os que desejavam ver a 

escolarização cumprir-se como um direito de todos.  

“O problema era encontrar um modo de identificar essas crianças retardadas de uma maneira rigorosa e 

consistente, para que elas pudessem ser separadas do restante da população escolar e segregadas em 

instituições especializadas, onde se procuraria despertar sua sensibilidade moral e aumentar a sua resistência 

às tentações do vício e do crime.” 

(Rose, 1999b, p. 140) 

Donzelot afirma que já em 1890, a Diretoria do Ensino Primário, em vista das dificuldades 

dos professores solicita a um alienista especializado no tratamento de crianças anormais 

orientações para a realização de observações, diagnóstico e tratamento dos alunos desajustados. 

“Tornando-se a escola gratuita e obrigatória, ela passa a ser povoada por uma massa de indivíduos 

insubmissos ou pouco preparados para a disciplina escolar. Suas manifestações de indisciplina, as inaptidões 

declaradas à aquisição escolar colocam, para os professores, problemas insuperáveis. Quais precisariam ser 
eliminados? Como reconhecer um idiota, um débil, uma criança que nunca poderá se adaptar à escola ou, ao 

contrário, uma outra, à qual seria suficiente um pouco de tempo e de atenção especial?” 

(Donzelot, 1986, p. 118) 

O autor considera que a psiquiatria infantil não tem origem no interesse por problemas que 

são específicos da criança. Ao contrário, do que se trata é de identificar na criança a fonte dos 

problemas posteriores do adulto. A psiquiatria infantil se torna, portanto, a maneira que os 

especialistas encontraram de sair dos asilos e atuar preventivamente no corpo social. Essa ação 

preventiva irá se apoiar em duas práticas fundamentais: 1. identificar os desajustamentos num 

estágio precoce, e a escola passa a ser vista potencialmente como um “laboratório de observação 

das tendências anti-sociais” (Heuyer apud Donzelot, 1986, p. 121); 2. atribuir a responsabilidade 

pelos desvios às famílias. Procuraremos aqui examinar a primeira dessas práticas. O último 

capítulo da tese tem como núcleo a segunda. 

Rose afirma que o surgimento do teste de inteligência foi possível devido ao encontro de 

dois projetos de individualização distintos. Não surgiram prontos na cabeça de Francis Galton e 

outros eugenistas interessados em realizar medidas das capacidades mentais, como Charles 

Spearman, Lewis Terman ou Cyril Burt. Nem foram simplesmente “inventados” por Alfred Binet. 

A primeira condição que favoreceu a sua emergência foi o emprego da curva normal, traço bi-

dimensional e estável em que Galton pôde visualizar e inscrever as variações humanas, com base 

no conceito da média para uma população. A partir daí, a capacidade de qualquer indivíduo podia 

ser facilmente detectada, bastava identificar sua localização na curva. 

“A distribuição normal foi uma fusão visual e conceitual das leis de variabilidade das qualidades, as leis dos 

grandes números e das normas das expectativas sociais. Produziu um novo modo de percepção social da 

variabilidade, um meio de disciplinar a diferença e torná-la socialmente utilizável.” 

(Rose, 1999b, p. 141) 
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FIGURA 2 

 

Os eugenistas procuravam uma maneira de poder relacionar características mentais, as 

quais eram consideradas como biológicas e herdadas com critérios de valor social. Os 

psicólogos eugenistas ingleses Galton, Cattel, Pearson e Spearman mediam capacidades 

sensoriais, distribuíam-nas de acordo com a curva normal e relacionavam-nas com critérios 

sociais, como “intelecto”. Na escola, porém, a identificação das crianças “retardadas” parecia 

não coincidir totalmente com as medidas criadas para avaliar a capacidade de discriminação 

auditiva ou de comparar pesos, fornecidas pelos especialistas ingleses. Continuava sendo 

preciso criar uma forma de identificar com segurança essas crianças para matriculá-las em 

escolas especiais.  

 

O surgimento dos testes de Q.I. 

 

De acordo com Stephen Jay Gould (1991), em seus primeiros estudos sobre a inteligência, 

Binet acreditava na tese amplamente aceita em sua época de que o tamanho da inteligência das 

pessoas podia ser conhecido a partir das medidas de suas cabeças. Acreditava-se firmemente que 

as pessoas mais inteligentes possuíam cérebros maiores e, com base nesse princípio, fazia-se de 

tudo para demonstrar a superioridade mental dos homens sobre as mulheres e da raça branca sobre 

a raça negra. As primeiras pesquisas de Binet a esse respeito foram feitas com grupos de 

estudantes considerados estúpidos e grupos tidos como excelentes por seus professores. Binet, 

auxiliado por Simon, dedicou-se a medir as cabeças desses alunos para comprovar a diferença, 

mas não conseguiu chegar a nenhum resultado seguro, o que o levou a por em dúvida os estudos 

da craniometria. Assim, o cientista decidiu abandonar os processos médicos e os sinais físicos da 

inteligência e começou a se dedicar ao estudo psicológico dessa faculdade.  
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No ano de 1904, o Ministério da Educação Pública na França solicitou a Binet que 

desenvolvesse um recurso que permitisse identificar rapidamente as crianças que teriam 

dificuldades em acompanhar o ensino regular e que exigiriam ensino especializado para não 

fracassarem. Para atender a essa demanda, Binet organizou uma série de provas que, 

supostamente, não pressupunham aprendizagem escolar, como a leitura, mas que consistiam em 

tarefas da vida cotidiana que exigiam capacidades variadas, tais como ordenar, compreender, 

inventar e criticar. As provas foram ordenadas de acordo com o seu grau de dificuldade e foram 

aplicadas às crianças individualmente, por examinadores treinados. O objetivo não era avaliar 

uma capacidade específica, mas descobrir o potencial global da criança para a aprendizagem, daí 

a necessidade de se submeter o examinando a tarefas variadas. O seu inventor chegou a afirmar 

“Quase poderíamos dizer que pouco importa quais são os testes, contanto que sejam 

numerosos.” (Binet apud Gould, 1991, p. 152) 

O próprio Binet elaborou duas revisões de seus testes antes de morrer. Na primeira versão, 

datada de 1905 o ordenamento das provas era estabelecido apenas pelo grau de dificuldade. Na 

segunda versão, de 1908, o autor fez corresponder a cada grupo de provas, a idade em que 

normalmente as crianças conseguiam executá-las com sucesso. Assim, tornava-se possível avaliar 

a “idade mental” da criança, bastando-se para isso verificar em que ponto da avaliação a criança 

se tornava incapaz de responder corretamente. A idade mental da criança era dada pelas questões 

mais difíceis que ela era capaz de resolver. Para se calcular o seu nível intelectual, bastava 

subtrair da idade mental da idade cronológica. A substituição da subtração pela divisão foi 

proposta em 1912 pelo psicólogo alemão W. Stern, dando origem ao quociente intelectual ou Q.I.  

Rose sublinha o fato de que Binet empregou o critério da idade e procurou acessar 

diretamente os comportamentos a partir de padrões educacionais estabelecidos, em vez de ir em 

busca de características psicológicas internas. Seu teste media o grau de adaptação das crianças 

tendo por parâmetro simplesmente o que se esperava delas. “A despeito das variações entre os 

indivíduos, normas de performance podiam ser estabelecidas para crianças em idades 

específicas. E as crianças com deficiências podiam ser vistas como sendo muito semelhantes às 

crianças alguns anos mais novas.” (Rose, 1999b, p. 142) 

“Binet não precisava se comprometer com uma visão do retardamento como interrupção do desenvolvimento 

para agrupar essas crianças de acordo com uma única medida, o nível mental, que poderia ser combinado à 

idade cronológica para produzir uma indicação simples do grau de deficiência. E isso, é claro, era tudo que 

se requeria para promover uma identificação inicial da criança, para propósitos administrativos.” 
(Rose, 1999b, p. 142) 

De acordo com Jay Gould, Binet foi cauteloso ao afirmar que seus testes mediam a 

inteligência. O cientista tinha consciência de que o número que representava o resultado do Q.I. 

consistia apenas numa média de vários testes. Acreditava que a inteligência não era algo que 
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podia ser medido como a altura de uma pessoa, mas que era composta por elementos diferentes, 

os quais não podiam ser sobrepostos. Assim, ele sabia que dizer que uma criança de oito anos 

tinha uma inteligência de sete anos constituía uma simplificação. Sua intenção era a de criar uma 

solução para um problema muito específico, o de saber se uma criança conseguiria bons 

resultados na escola comum ou se precisaria ser encaminhada a um atendimento especial. Seu 

interesse era identificar as crianças que precisavam de ajuda e ele se preocupava com a 

possibilidade de o Q.I. se tornar um rótulo indelével aplicado às crianças. Além desse perigo, 

havia o de que os professores desenvolvessem uma atitude cômoda diante dos alunos que 

consideravam difíceis ou, pior ainda, que o Q.I. se transformasse em uma profecia auto-

realizadora, pois “um rótulo rígido pode condicionar a atitude do professor e, a longo prazo, 

desviar o comportamento da criança para o caminho previsto.” (Gould, 1991, p. 155). Binet 

discordava da idéia de hierarquizar as crianças nas escolas segundo o seu nível intelectual e 

também nunca procurou identificar as causas dos “atrasos”, as quais, por sinal, seus testes não 

permitiam identificar. Para ele, não importava saber se a dificuldade era congênita ou adquirida, 

não interessava encontrar no passado da criança as causas de seu retardamento e nem era o caso 

de se fazer previsões sobre o seu futuro, a não ser esta: a de que todas as crianças poderiam 

melhorar, desde que recebessem uma educação adequada. Para ele, portanto, não havia qualquer 

evidência de que a inteligência de um indivíduo era algo fixo, imutável e a única coisa que ele 

acreditava que seus testes podiam provar era o estado “presente” da inteligência do examinado. 

Binet também tinha a firme convicção de que o processo educativo deveria ser ajustado às 

características e às aptidões individuais. Gould explica que a principal diferença entre os 

hereditaristas e os seus oponentes não se referem a existência ou inexistência de diferenças 

individuais. A divergência se dá no plano das decisões sociais e educativas. 

“Para os hereditaristas, suas medições de inteligência indicam certas limitações permanentes, inatas. As 
crianças assim rotuladas devem ser objeto de uma seleção para receber um tipo de instrução adequado à sua 

herança e uma formação profissional adequada às suas possibilidades biológicas. A aplicação dos testes 

mentais converte-se assim numa teoria de limitações. Contrariamente, os adversários do hereditarismo, como 

Binet, aplicam os testes com fins de identificação e assistência.” 

(Gould, 1991, p. 156) 

Nos dois casos, está claro que se trata do governo dos indivíduos, sempre no âmbito de 

uma relação determinada pelo par saber/poder a que Foucault tanto se dedicou, como bem 

demonstra a expressão “ortopedia mental” que designava os programa pedagógico especial 

recomendado por Binet para a melhorar a atenção, a vontade e a disciplina das crianças atrasadas. 

(Gould, 1991, p. 157). Por outro lado, também é evidente que os efeitos de uma ou de outra 

perspectiva são distintos. Enquanto a tese hereditarista não propunha muitas alternativas a não ser 

a exclusão dos limitados, seus adversários acreditavam na possibilidade de transformação das 
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capacidades dos indivíduos, a partir de medidas educativas. Havia, contudo, formas originais de 

associar as duas possiblidades, a partir de modalidades educativas que, se não excluíam desde o 

princípio, estabeleciam, porém, destinos diferentes para os indivíduos, conforme suas capacidades 

inatas e imutáveis. No Brasil, os educadores que escreveram sobre os testes de inteligência nas 

décadas de 1930 e 1940, influenciados por Claparède e pelo desenvolvimento da psicologia 

experimental norte-americana, tendiam claramente à posição hereditarista, o que significa que não 

acreditavam na possibilidade de transformar pela educação ou por qualquer outro tipo de 

intervenção a capacidade mental inata dos indivíduos. Por outro lado, atribuíam à educação o 

importante papel de fazer render o máximo possível o potencial presente em cada um. Defendiam 

a necessidade de identificar as características inatas das crianças, tanto em relação à inteligência 

geral como no que dizia respeito às aptidões específicas e à personalidade, para orientá-las para a 

carreira mais indicada às suas condições, a qual, na maioria das vezes, tinha uma correspondência 

direta com a sua condição social. Embora a inteligência fosse considerada uma característica 

hereditária, acreditava-se na possibilidade de transformar para melhor a maneira como os alunos 

iriam aproveitá-la e imaginava-se que a maior contribuição da escola nesse sentido seria orientar 

as crianças de acordo com as aptidões específicas que revelassem ter para uma profissão. 

Para Gould, o uso desvirtuado dos testes deve-se não apenas à tese hereditarista, mas 

também à reificação da inteligência, como uma entidade real localizada na cabeça das pessoas. O 

problema do hereditarismo não é o de acreditar que o Q.I. é, em alguma medida, herdável. Gould 

mesmo afirma “De minha parte, não duvido que o seja, se bem que os hereditaristas mais 

veementes tenham, sem dúvida, exagerado a importância da hereditariedade” (1991, p. 159). O 

problema maior, contudo, consiste em considerar que, sendo herdável, é imutável. Outra tese falsa 

defendida pelos hereditaristas é a de que é possível relacionar a hereditariedade no interior de um 

mesmo grupo à hereditariedade em grupos diferentes. Gould assevera que “Não existem ligações 

de probabilidade crescente entre a hereditariedade intragrupal e a intergrupal quando a 

hereditariedade aumenta dentro de cada grupo e as diferenças aumentam entre os grupos. Trata-

se, simplesmente, de dois fenômenos separados” (1991, p. 161). O autor demonstra que a teoria 

do Q.I. hereditário, a qual incorreu nesses erros, além de ter reificado a inteligência, foi uma 

invenção norte-americana e três cientistas contribuíram para difundir seus efeitos perversos:  

“H. H. Goddard, que introduziu no país a escala de Binet e reificou os seus resultados, atribuindo-lhes o valor 

de inteligência inata; L. M. Terman, que elaborou a escala de Stanford-Binet, e sonhou com uma sociedade 

racional onde a profissão de cada pessoa seria decidida com base no seu Q.I.; e R. M. Yerkes, que convenceu 

o exército a submeter 1.750.000 homens a um teste de inteligência na Primeira Guerra Mundial, justificando 

assim a suposta objetividade de dados que afirmavam a hereditariedade do Q.I., base da Lei de Restrição da 

Imigração promulgada em 1924, através da qual se restringia o acesso aos Estados Unidos de pessoas 

provenientes de regiões geneticamente desfavorecidas.” 
(Gould, 1991, p. 161) 
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No texto “A ideologia das aptidões naturais”, Noelle Bisseret investiga os diferentes usos 

e significados da palavra “aptidão”, na França, desde o século XVIII até o século XX. A autora 

mostra como o termo “aptidão” começou a merecer a atenção de cientistas das áreas da 

antropometria, desde a primeira metade do século XIX, da biologia, na segunda metade do século 

e das ciências humanas a partir do final do século XIX, com o fim de identificação das diferenças 

naturais entre os indivíduos. Bisseret sublinha, no entanto, que os procedimentos científicos de 

aferição das “aptidões naturais”, como os testes, foram empregados num contexto muito 

particular, o da psicologia especificamente voltada para a seleção e a orientação profissional. As 

avaliações passaram a ser elaboradas com o objetivo de dimensionar, no nível das aptidões, 

diferenças já estabelecidas a priori, a partir de atributos biológicos: crianças são diferentes de 

adultos, homens são diferentes de mulheres, pretos são diferentes de brancos. Assim, basta 

verificar em que aspectos e em que medida as aptidões desses grupos são desiguais. No âmbito 

educacional, essas investigações permitem explicar a existência de desigualdades na escola, 

apesar da defesa das mesmas oportunidades e do ensino igual para todos, exigida pelo princípio 

liberal. Quando se recorre à identificação das aptidões naturais dos indivíduos, a diferença de 

desempenho justifica-se em função do mérito. Além disso, a partir da classificação das suas 

tendências naturais, procura-se orientá-los para as profissões mais indicadas, tendo em vista suas 

características. É assim que 

“progressivamente, as crianças das classes pobres, com aptidões presumidamente menos ‘complexas’ e mais 

‘práticas’, ver-se-ão inscritas em fileiras (escolas técnicas, ciclos de curta duração do secundário, seção 

moderna) que diminuem suas oportunidades objetivas de futuro escolar e suas possibilidades de escolha.” 

(Bisseret, 1979, p. 49) 

Conforme a constatação de Nikolas Rose, não foi à toa que os testes de inteligência se 

tornaram a tecnologia mais importante da psicologia para o estudo das diferenças humanas na 

primeira metade do século XX. Dispensaram as observações dos indivíduos por longos períodos e 

a comparação de um grande número de pessoas, matematizou e codificou as diferenças, tornando 

sua identificação simples e rápida. Por isso, os testes se tornaram um recurso imprescindível a 

qualquer programa de governo dos indivíduos. A possibilidade de se expressar o resultado dos 

testes em números, em quocientes que podem ser acumulados e comparados torna-os 

particularmente adequados para a composição de dossiês que documentam as características de 

cada pessoa. Tornou-se possível, enfim, uma “ciência geral do indivíduo”, na medida em que a 

individualidade tornou-se cientificamente aquilatável. Uma consequência importante desse novo 

domínio de conhecimento foi a substituição do julgamento das ações praticadas pelo 

julgamento do ser. Provavelmente de forma inédita, uma “ciência da alma” foi combinada com 

o governo dos indivíduos. (Rose, 1999b, p. 144) 
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Embora a praticidade do emprego dos testes tenha colaborado para a sua ampla 

divulgação, inclusive entre os leigos, que passaram a ter acesso a manuais que instruíam sobre 

como identificar o próprio QI, os especialistas continuaram exercendo um papel de destaque no 

pronunciamento dos diagnósticos, assim como os administradores continuaram sendo os 

responsáveis por tomar as decisões e alocar institucionalmente os indivíduos. Quanto aos 

psicometristas, esses logo se envolveriam em outros processos de normalização da infância e 

contribuiriam para difundir, entre outros, o conceito fundamental de “desenvolvimento”. 

“Parece perverso sugerir que antes do início do século XX as crianças não se desenvolviam. Evidentemente 

seu crescimento da infância à maturidade sempre foi óbvio para qualquer um com olhos para ver. No entanto, 

não era de maneira nenhuma evidente que um conhecimento sistemático da infância deveria ser baseado na 
noção de que seus atributos estavam ligados a uma dimensão temporal, numa sequência unificada.” 

(Rose, 1999b, p. 144) 

Foi no final do século XIX e início do XX que se começou a pensar na criança a partir de 

uma perspectiva “evolutiva” e passou-se associar o processo de desenvolvimento de cada criança 

à trajetória evolutiva de toda a humanidade. Entendia-se que a observação do comportamento das 

crianças permitiria esclarecer essa trajetória, bem como evidenciar as características tipicamente 

humanas, que nos distinguem dos animais. A possibilidade de observar diversas crianças da 

mesma faixa etária em situações controladas, fez das clínicas, creches e jardins da infância os 

locais ideais para as investigações dos especialistas dedicados à psicologia do desenvolvimento. 

Mais uma vez, os estudos baseavam-se na identificação daquilo que era normal nas crianças de 

determinada faixa etária. A partir disso, bastava comparar qualquer criança à norma estabelecida 

para identificá-la como normal ou anormal. Rose oferece como exemplo da atuação dos 

especialistas nesse domínio, o trabalho levado a efeito pelo Dr. Arnold Gesell na psico-clínica de 

Yale, aberta em 1911 para a identificação e o tratamento de crianças com dificuldades escolares. 

O autor mostra como os cientistas observavam e registravam as características individuais, 

acumulando informações que pudessem ser utilizadas em diversas formas de comparação. Ele 

insiste no significado dos mecanismos de inscrição para a produção do conhecimento sobre os 

indivíduos. 

“Para o psicólogo, como para os outros cientistas, inscrições tem várias vantagens em relação aos sujeitos a 

que se referem. Algumas dessas são imediatamente aparentes no trabalho do próprio Gesell. Crianças são 

difíceis de acumular em grande número. Salas grandes e um trabalho considerável é requerido para colocá-

las lado a lado, para identificar semelhanças e diferenças. Elas mudam com o tempo. Uma vez dispersadas do 

laboratório, pode ser impossível reuni-las novamente para exames adicionais. Apenas um número limitado de 

observadores pode vê-las e assim serem convencidos do valor daquilo que o psicólogo tem a dizer sobre elas. 

Elas são um material instável para a ciência trabalhar. 
“Gesell resolveu esse problema com a fotografia. Os filmes eram analisados quadro a quadro e fotografias 

estáticas eram produzidas. Essas podiam ser comparadas e contrastadas, colocadas lado a lado e examinadas 

à vontade, no plano bi-dimensional e estável da escrivaninha, melhor do que no espaço tri-dimensional e 

mutável da sala de brinquedos ou do laboratório ”. 

(Rose, 1999b, p. 147) 
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O tratamento das fotografias também previa a exclusão das “estranhas” ou pouco 

representativas, ou seja, as próprias imagens eram normalizadas, de maneira a constituir um 

conjunto coerente de dados sobre os quais se poderia discorrer em diversos tipos de textos 

especializados. No entanto, mesmo a seleção das fotografias não garantia que o observador 

prestasse atenção aos aspectos relevantes. Acrescentavam-se legendas que indicavam o que 

deveria ser visto na imagem, por exemplo, uma determinada ação da criança. Posteriormente, as 

fotografias ainda foram substituídas por ilustrações simplificadas, que eliminavam tudo o que não 

tinha importância e não merecia ser representado, preservando apenas os elementos dignos de 

atenção.  

 

 

FIGURA 3 

 

Nesse novo tipo de inscrição, a norma já estava completamente incorporada no objeto, que 

se tornara perfeitamente dócil. A distância entre as crianças irrequietas e essas representações 

esquemáticas é grande mas, de acordo com Nikolas Rose, não se deve pensar num movimento que 

parte do concreto em direção ao abstrato. Para o autor, trata-se justamente do inverso:  

“As imagens são muito mais concretas, muito mais reais do que a própria criança. Crianças são efêmeras, 

mutáveis, elusivas, mudam diante dos nossos olhos, são díficeis de perceber de uma maneira estável. Essas 
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imagens tornam a criança estável mediante a construção de um sistema perceptual, uma forma de transformar 

a diversidade móvel e confusa do sensível num campo visual legível.” 

(Rose, 1999b, p. 150) 

Os resultados das observações dos comportamentos infantis também eram sistematizados 

em tabelas, que expressavam, para cada idade, a proporção de crianças capazes de realizar 

determinada ação. Dessa maneira, diversas habilidades que se tranformavam ao longo do tempo - 

postura e locomoção, vocabulário, compreensão e conversação, iniciativa, independência -  

puderam ser avaliadas em termos do seu grau de desenvolvimento;  passou-se a calcular em meses 

e anos o adiantamento e o retardamento dessas e outras capacidades infantis. Esses procedimentos 

representaram não apenas formas novas de representar a realidade de uma maneira mais 

conveniente. Rose chama atenção para o fato de que essas tecnologias de visualização e inscrição 

das diferenças individuais transformaram o “universo intelectual dos cientistas” e fizeram com 

que novos domínios da vida se tornassem administráveis. A difusão das escalas de 

desenvolvimento infantil produziram uma alteração na maneira de se perceber e lidar com as 

crianças, não apenas entre os especialistas. Também os educadores, os profissionais da saúde e as 

mães tiveram o seu olhar educado, graças aos conhecimentos veiculados em revistas 

especializadas e de ampla divulgação. Livros sobre bebês, livros didáticos para a formação de 

professores e textos de psicologia começaram a trazer descrições dos estágios de desenvolvimento 

infantil na forma de tabelas e ilustrações que instruíam qualquer pessoa a avaliar uma criança. 

A literatura educacional especializada traduzida e escrita no Brasil a partir de meados da 

década de 1920 demonstra a influência que os conhecimentos produzidos no âmbito da psicologia 

experimental tiveram nos discursos sobre o ensino. A possibilidade de conhecer “objetivamente” 

as características do desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social e moral em cada idade, 

bem como a promessa de interpretar comportamentos e condições individuais à luz da norma 

estabelecida para populações de crianças da mesma faixa etária anunciava uma nova era para a 

educação, em que o ensino passaria a corresponder às necessidades reais de cada grupo de alunos 

e até às demandas individuais. Na maior parte dos casos, as limitações atribuídas ao método dos 

testes, nesssa fase, foi atribuída ao estágio incial em que as pesquisas ainda se encontravam, 

depositando-se grandes esperanças no futuro das investigações. A seguir, explicitam-se 

brevemente as condições de emergência da psicologia experimental no Brasil. Posteriormente,  

procura-se discutir o sentido de sua influência sobre a educação escolar das crianças, tal como 

indicada nos textos pedagógicos escritos por especialistas da área e por educadores e veiculados 

entre os professores a partir da década de 1920. 
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A Psicologia Experimental no Brasil 

 

Antes de passar à análise dos conhecimentos sobre os testes divulgados entre os 

educadores brasileiros na primeira metade do século XX, importa verificar as relações entre os 

conhecimentos produzidos na área da educação e da psicologia e compreender a maneira como 

esses foram utilizados na formulação dos saberes sobre os alunos. Maria Helena Souza Patto, na 

obra A Produção do Fracasso Escolar (1990) caracteriza duas formas de complementaridade 

entre a psicologia e a pedagogia. A autora afirma que a psicologia, do século XVIII a meados do 

século XIX, procurava estudar as pessoas com o objetivo de entender a natureza da mente 

humana. Nessa fase, a disciplina ainda não empreendia investigações acerca das diferenças 

individuais. Por sua vez, os educadores, na fase inicial do movimento da Escola Nova, atribuíam 

as dificuldades encontradas pelos alunos nas escolas aos métodos de ensino e não a defeitos das 

crianças. Acreditava-se que a reformulação das práticas de ensino com base nos conhecimentos da 

psicologia infantil poderia resolver grande parte dos problemas de aprendizagem. 

 “Assim, uma psicologia voltada para a decifração da natureza da mente humana e uma pedagogia que se 

propunha a ensinar levando em conta esta natureza encontraram-se na constituição de uma primeira relação 
de complementaridade entre estas duas áreas da ciência.” 

(Patto, 1990, p. 60-61) 

No decorrer do século XIX, começou a ser defendida a idéia de que os indivíduos 

eram diferentes e o ensino deveria ser adaptado tanto às características infantis, quanto às 

necessidades particulares de cada aluno, o que já indicava a ênfase que posteriormente seria 

conferida por educadores e psicólogos às diferenças individuais. A partir daí, seria estabelecida 

uma nova forma de complementaridade entre a pedagogia e a psicologia, pois os educadores 

passaram a sentir a necessidade de avaliar as capacidades das crianças mediante o emprego das 

teorias e técnicas da psicologia.  

“À medida que a psicologia se constitui como ciência experimental e diferencial, o movimento escolanovista 

passou do objetivo inicial de construir uma pedagogia afinada com as potencialidades da espécie à ênfase na 

importância de afiná-la com as potencialidades dos educandos, concebidos como indivíduos que diferem entre 

si quanto à capacidade para aprender. Como vimos, ao realizar esta passagem os educadores geraram a 

necessidade de avaliar estas potencialidades, criando, assim, uma nova complementaridade entre a pedagogia 

e a psicologia na passagem do século, tanto mais inclinada para o lado da redução psicológica na explicação 
das dificuldades de aprendizagem escolar quanto mais as áreas da psicometria e da higiene mental se 

desenvolveram e se impuseram nos meios educacionais.” 

(Patto, 1990, p. 61-62).  

Segundo a autora, no Brasil, o primeiro tipo de complementaridade entre a psicologia e a 

pedagogia prevaleceu durante as primeiras décadas do século XX, tendo sido suplantado pelo 

segundo tipo, que passou a enfatizar as diferenças individuais, a partir da década de 1930. 

Contudo, já desde a década de 1920, a natureza das relações entre a pedagogia e a psicologia no 

tratamento dado às questões educacionais sofria a influência da difusão do ideário político liberal 
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no país. Os adeptos do liberalismo acreditavam que as condições de vida dependiam em grande 

parte das capacidades individuais de cada um, “independentemente de origem étnica e social”,  

concepção que claramente favorecia a aproximação entre a pedagogia e a psicologia em torno das 

diferenças de aptidões. (Patto, 1990, p. 63) 

Na dissertação intitulada A Ordem e a Medida: Escola e Psicologia em São Paulo 

(1890-1930), Fausto Tavares (1995) examina os principais eventos que marcaram as relações 

entre o conhecimento psicológico e a cultura escolar paulista durante os anos de 1890 a 1930. O 

autor indica quais eram as áreas de conhecimento e os mecanismos associados à psicologia para 

produzir conhecimentos científicos sobre as capacidades físicas e psicológicas dos alunos desde o 

século XIX: 

“Na verdade, um leque muito grande de saberes, ditos científicos, desde meados do século passado já vinham 

demonstrando interesse em se envolver com as questões escolares. A estatística e seus instrumentos de 

controle e análise quantitativa do trabalho escolar, a antropologia e a biologia, naquilo que essas disciplinas 

podiam oferecer em termos do conhecimento corporal do aluno (os preceitos de higiene, a estatura média 

esperada por idade), foram com certeza as grandes companheiras da psicologia no conjunto dos saberes 

pedagógicos divulgados a partir das duas últimas décadas do século passado, sem esquecermos, é claro, das 

contribuições da sociologia e da filosofia, cujos autores nunca esconderam uma certa exaltação frente às tão 

sonhadas possibilidades de transformar a escola numa das principais agências para a regeneração e 

progresso da sociedade.” 

(Tavares, 1995, p. 19) 

No Brasil, já na década de 1910 foi inaugurado o primeiro Laboratório de Pedagogia 

Experimental. De acordo com a descrição de Fausto Tavares, 

“A criação oficial do primeiro Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental no Estado de 

São Paulo remonta às 14 horas do dia 17 de setembro de 1914, quando, durante uma pomposa cerimônia na 

Escola Normal da Capital, o ‘psicologista’ italiano Ugo Pizzoli, assessorado por Oscar Thompson, Clemente 

Quaglio e outros professores normalistas, apresentaram às ‘altas autoridades’ ali presentes as duas salas 

onde se instalaram os aparelhos, mobílias, arquivos e demais objetos necessários para as experiências e 

atividades que o Gabinete se propunha a realizar.” 
(Tavares, 1995, p. 166) 

A iniciativa de criar o Gabinete, bem como de instituir uma cadeira de Psicologia 

Aplicada à Educação, representava o esforço dos educadores da época para promover o 

desenvolvimento científico da pedagogia. As investigações, medições e testes realizados neste 

Laboratório estavam voltados para a descoberta das características infantis e já apresentavam 

interesse pelos estudos de casos. Tavares descreve o modo como era produzida por professores e 

psicólogos a “Biografia Escolar do Aluno” desde o ano de 1914, quando o modelo da “Carteira 

Biográfica Escolar” foi apresentado como anexo à brochura O Laboratório de Pedagogia 

Experimental, publicada em função do curso ministrado pelo professor convidado Ugo Pizzoli, 

Diretor da Escola Normal de Modena e catedrático da universidade da mesma cidade italiana em 

São Paulo. Marta Carvalho, em artigo sobre a “disciplinarização” e a “higienização” promovidas 

pela escola, retoma a questão e descreve a organização do documento proposto por Pizzoli 

“Constando de nove páginas, a Carteira reunia fotografias anuais do aluno e inúmeros registros de 
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mensurações resultantes de ‘observações antropológicas e fisio-psicológicas’, além de anotações registradas 

como ‘dados anamnésticos da família’ e ‘notas anamnésticas’, estas últimas obtidas por exame médico.” 

(Carvalho, 1997, p. 273) 

 

 

 

FIGURA 4 

 

Fausto Tavares afirma ainda que em 1915 o inspetor escolar Aristides José de Castro 

relacionava os conhecimentos exigidos do professor para o correto preenchimento da “Caderneta 

Biográfica” dos alunos, cuja elaboração havia sido determinada pelo governo. Na verdade, 

conforme atesta o autor, já em 1911, Clemente Quaglio, ex-professor primário e Diretor do 

Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental da Escola Normal da Capital, 

em São Paulo, publicara o modelo de uma “Folha Biográfica” dos alunos que, apesar de menos 

detalhada do que a sugerida por Pizzoli, deveria registrar o “exame da vista, audição, estatura, 

peso, força muscular, circunferência toráxica e tipo de memória”. (Tavares, 1995, p. 117) 

A psicologia era, desde então, a área de conhecimento que adquiria maior destaque entre 

os saberes que produziam conhecimentos sobre a criança. De acordo com Oscar Thompson, 

diretor da Escola Normal de São Paulo na época em que se criou o Gabiente, a psicologia era a 

disciplina que poderia orientar a reformulação metodológica do ensino, favorecendo sua 

adaptação às características psicológicas do aluno. Tratava-se ainda da ciência capaz de desvendar 

o crescimento infantil em cada fase, permitindo destinguir a normalidade da anormalidade.  

“Discriminar as crianças normais das anormais ou degeneradas era tarefa que se instalava no âmago da 

pedagogia cientifica que, segundo Thompson, deveria ‘confrontar e distinguir os casos normais dos anormais, 

para cuidar de cada um segundo seu valor exato’. Para tanto, importava não confundir ‘os casos de anomalia 



 117 

simples com os de grave e profunda degeneração’. Pois os primeiros poderm ‘ser compatíveis com a natureza 

e fim da escola’, sendo-lhes facultado ‘frequentar as escolas dos normais’, onde seriam ‘corrigidos e 

modificados por métodos especiais’. Já os ‘degenerados’ devem ser ‘excluídos absolutamente das escolas dos 

normais, seja qual for a forma de seu caráter degenerativo.’” 

(Carvalho, 1997, p. 276-277).  

Muitos dos autores que tiveram seus textos publicados na forma de livros e artigos 

destinados aos professores, nessa época e nas décadas seguintes, expressariam pontos de vista 

semelhantes.  

 

Testes Psicológicos e Pedagógicos: tecnologias de governo 

 

Com o objetivo de compreender como, entre as décadas de 1920 e 1940, foram divulgados 

entre os professores os conhecimentos sobre a psicologia experimental e as recomendações sobre 

o emprego dos testes nas escolas, examinam-se livros sobre o tema e artigos da Revista de 

Educação, que se tornou um periódico importante, tanto pela sua ampla duração e pelo volume de 

textos que veiculou, como pela reconhecida autoridade dos autores cujos textos publicou, como se 

verá adiante. A Revista de Educação constitui um periódico de vida longa, porém acidentada, 

editado entre 1927 e 1961, com diversas interrupções. Essa revista dá continuidade à outra, 

intitulada Revista Escolar, publicada pela Diretoria Geral da Instrução Pública entre 1925 e 1927, 

com o objetivo de promover o “aperfeiçoamento do ensino público paulista”. Em setembro de 

1927 foi publicado o último número da Revista Escolar e, no mês seguinte, surgiu a Revista de 

Educação, com uma advertência para os assinantes sobre a mudança sofrida pelo periódico. 

Tendo em vista o longo ciclo de vida da Revista de Educação, Catani propõe para o 

reconhecimento do seu percurso a sua divisão em fases, de acordo com as transformações 

ocorridas na publicação e as interrupções sofridas. Dessa forma, a autora estabelece as seguintes 

fases: 

“a) de outubro de 1927 a agosto de 1930, quando coexiste a dupla responsabilidade da Diretoria Geral da 

Instrução Pública 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 ‘ 2a. fase da Revista de Educação’ 

; c) de agosto de 1931 (quando ressurge com seu primeiro nome e sem a participação da ‘Sociedade de 

Educação’ a dezembro de 1947: um percurso acidentado, 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.” 

(Catani, 1989, p. 294) 

Foram selecionados 39 artigos dessa revista sobre psicologia experimental, testes, seleção 

dos alunos e homogeneização das classes nas escolas
24

. No ano de 1931, Lourenço Filho 

organizou um volume especial da revista, então intitulada Escola Nova, todo dedicado aos testes, 

em que indicava uma bibliografia com 13 títulos de livros já publicados em português sobre o 

                                                
24 Listagem dos artigos no anexo 1. 
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tema
25

. Desses títulos, examinamos aqueles que se referem aos testes de inteligência aplicados ao 

universo escolar: 

 

1. Medeiros e Albuquerque Tests. Alves, Rio, 1924. 

2. Piéron, Henri. Psicologia Experimental (trad. Lourenço Filho), Melhoramentos, S. Paulo, 1927 

(Biblioteca de Educação). 
3. Binet e Simon Testes para a medida do nível do desenvolvimento da inteligência (trad. de Lourenço 

Filho), Melhoramentos, S. Paulo, 1929. (Biblioteca de Educação); 

4. Alves, Isaías. Os testes e a Reorganização escolar, Nova Graphica, Bahia, 1930. 
5. Claparède, E. Como diagnosticar as aptidões dos escolares. trad. António Leal Júnior. Prefácio de 

Áurea Judite Amaral, ex-aluna do Professor Claparède. Porto, Editora Educação Nacional, 1931. 

(Biblioteca Pedagógica). 

 

Além desses livros, foram considerados nessa análise os seguintes, pertencentes às 

coleções Biblioteca de Educação e Atualidade Pedagógicas: 

 
6.  Claparède, E. A Escola e a Psicologia Experimental. Trad. Lourenço Filho, São Paulo, 

Melhoramentos, 1928 (Biblioteca de Educação, v.2). 

7.  Lourenço Filho, M. B. Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da 

leitura e escrita. São Paulo, Melhoramentos, 1933. (Biblioteca de Educação) 
8.   Wallon, Henri. Princípios de Psicologia Aplicada. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1935 

(Atualidades Pedagógicas).  

9. Nihard, René. O método dos testes: para iniciação dos professores. trad. M. De Campos Lobato. São 
Paulo/ Rio de Janeiro/ Recife/ Bahia/ Pará/ Porto Alegre,  Companhia Editora Nacional, 1946 

(Atualidades Pedagógicas, v. 44). 

 

* 

*          * 

 

Nas primeiras páginas do seu livro de introdução aos Tests (1931), o autor da Academia 

Brasileira, Medeiros e Albuquerque conta que a idéia de escrever um livro sobre o tema havia 

sido motivada pela escassez de textos em português e em francês, que pudessem ser lidos pelos 

educadores brasileiros. O autor afirmava que, apesar de ter sido Binet, um francês, o iniciador da 

aplicação dos testes, não era na França, mas nos Estados Unidos em que o movimento se 

desenvolvia mais aceleradamente. A dificuldade que se apresentava, então, era a seguinte: “Os 

                                                
25 Medeiros e Albuquerque Tests, Alves, Rio, 1924; Baker, C. A. O Movimento dos tests, Imprensa Oficial, Belo 

Horizonte, 1925; Maranhão, Paulo. Testes Pedagógicos, Rio, 1926; Mange, Robert. Notas sobre psicotécnica, S. 

Paulo, 1926; Piéron, Henri. Psicologia Experimental (trad. Lourenço Filho), Melhoramentos, S. Paulo, 1926, 2a. ed., 

1930; Alves, Isaías Test Individual de Inteligência, Off. Da “A Luva”, Bahia, 1927; Bomfim, M. (em colaboração 

com várias professoras da E. de Aplicação do Distrito Federal) O método dos testes, Rio, 1928; Binet e Simon 

Testes para a medida do nível do desenvolvimento da inteligência (trad. de Lourenço Filho), Melhoramentos, S. 

Paulo, 1929; Walther, Léon. Technopsicologia do trabalho industrial (trad. Lourenço Filho), Melhoramentos, S. 
Paulo, 1929; Alves, Isaías. Os testes e a Reorganização escolar, Nova Graphica, Bahia, 1930; Delgado de Carvalho 

Metodologia do Ensino Geográfico, Alves, Rio, 1928; Pernambucano, Ulysses e Paes Barreto, A. Ensaio de 

Aplicação do test das 100 questões de Ballard. Publicação da Liga Brasileira de Higiene Mental, Rio, 1930; 

Claparède, Ed. Como diagnosticar as aptidões dos escolares, (trad. portuguesa da Livr. Educação Nacional, Porto. 

com a indicação “a sair”. In Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931. 
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que desejam estudar o assunto vêem-se, entretanto, embaraçados, porque entre nós, no domínio 

intelectual, nada entra senão vindo da França. E precisamente em francês ainda não existem 

bons livros sobre essa questão”. Em seguida, em nota de rodapé, dava notícia da publicação, em 

língua francesa, do livro de Claparède Comment diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers. 

Explicava que ainda não lera o livro, mas esperava que fosse excelente, como todos os textos da 

autoria do “grande psicólogo e educador suísso.” (p.8) 

Albuquerque já havia proferido uma conferência sobre os testes para os professores 

primários do Distrito Federal e, no ano seguinte, conheceu Henri Pierón, especialista em 

psicologia experimental e professor do Collège de France, que esteve no Rio de Janeiro para 

ministrar um curso de psicologia e outro de psicotécnica. Começou então a escrever sem pressa o 

seu livro, até que a decisão de Carneiro Leão, o Diretor Geral da Instrução Pública, de incluir no 

programa das escolas primárias do Distrito Federal a aplicação dos testes tornou imperiosa a 

publicação de algum material a respeito, o que o fez apressar o término do trabalho. Por outro 

lado, Albuquerque mostrava-se desconcertado com a decisão dos “poderes municipais” de terem 

tornado opcional o ensino da psicologia. Para ele, essa decisão expressava nada menos que 

“um absurdo não só monstruoso como vergonhoso. Chegou-se assim, a este resultado: enquanto há no mundo 

uma escola normal, em que não se faz o ensino de psicologia, o governo de uma grande nação, eminentemente 
prática, como são os Estados Unidos, institui até no seu exército uma divisão psicológica! Não se compreende 

uma escola normal sem um estudo sólido e profundo de psicologia. Isso equivale quase a um curso de 

engenharia sem o conhecimento da resistência dos materiais – indispensável até aos mestres de obras!” 

(Albuquerque, 1931, p. 9-10) 

 Em outro texto, que corresponde à apresentação do livro Psychologia Experimental, de 

Henri Piéron, Lourenço Filho ressaltava, com palavras do próprio autor do livro, o valor científico 

e a objetividade dessa disciplina: 

“Certamente, diz ele, a psicologia deve ser objetiva, para possuir valor científico: o subjetivo é o particular e 

o individual, e não há ciência senão do geral. Isto parecerá um paradoxo aos filósofos que se tenham 

habituado às velhas divisões clássicas, que opunham o domínio da natureza ao domínio do espírito. Mas a 

natureza nos apresenta indivíduos, com natureza objetiva, exteriores em relação a nós, oferecendo-nos 
reações diversas, que ferem os nossos sentidos, e que podemos assim estudar e interpretar, classificar e 

predeterminar.” 

(Piéron, apud Lourenço Filho, 1927, p. 6) 

Este livro constitui o volume inaugural da coleção Biblioteca de Educação, organizada por 

Lourenço Filho. Na literatura especializada sobre os testes publicada nas décadas de 1920 e 1930, 

verifica-se que aquilo que tornava a psicologia mais promissora era a sua contribuição para a 

medida de diversos atributos não corporais dos indivíduos, os quais resistiam às mensurações 

tradicionais que os médicos podiam realizar: a inteligência geral, as aptidões especiais, o caráter e 

a moral. A convicção expressa em vários textos era de que “Tudo que existe, existe em certa 

quantidade. E se assim é, nós devemos poder medir essa quantidade, se queremos pensar e 

refletir sobre o que existe”. (Anísio Teixeira, Prefácio ao livro de Isaías Alves, 1930, p. III) 
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Conhecer era quase sinônimo de medir. No artigo que abre o volume especial da revista Escola 

Nova, todo dedicado aos testes, Lourenço Filho afirmava que se media para conhecer, 

diagnosticar, classificar e prever. “Diagnosticamos. Referimos esse diagnóstico a escalas, que nos 

permitem situar nelas os indivíduos, se não classificá-los de modo perfeito. Do diagnóstico, 

passamos ao prognóstico, dia a dia, mais seguro.” (Escola Nova, v.2, n. 3-4, mar/abr, 1931). Os 

testes eram considerados recursos práticos, objetivos, seguros, os quais permitiam levantar, em 

poucos minutos, informações sobre os indivíduos que, de outra forma, só poderiam ser conhecidas 

ao longo de anos dedicados a sua observação. Permitiam fixar, inscrever e comparar as diferenças 

entre os indivíduos, cada vez mais encorajados a conhecer-se por meio da comparação com a 

média, com os outros e consigo próprios em outros momentos. Eram infalíveis? Decerto que não, 

mas havia um argumento ubíquo nos textos em defesa dos testes que dava conta dessa restrição, 

ao lembrar que os diagnósticos da medicina também eram passíveis de erros, e nem por isso 

deixavam de merecer a consideração dos pacientes.  

A escola primária era vista como um espaço privilegiado para o emprego dos testes, pois, 

reunindo uma grande quantidade de indivíduos da mesma faixa etária, servia de  laboratório. 

Além disso, na escola era possível observar as primeiras manifestações da personalidade infantil, 

as aptidões num estado mais puro, mais próximo da natureza: 

“ninguém melhor do que a professora e a professora primária, que recebe a criança do lar, para encoaminhá-

la para a vida, ningém melhor do que ela pode surpreender  o despertar das tendências infantis e apresentar o 

resultado de suas observações como valiosa contribuição ao exame psicológico dos escolares.” 

(Dr. Plínio Olinto, 1931, p. 109) 

Procurava-se controlar tanto quanto possível as condições de realização dos testes, para 

que fatores externos não viessem perturbar o resultado daquilo que se pretendia medir. 

Estudando-se populações de alunos, era possível obter dados em quantidades suficientes para a 

realização dos procedimentos estatísticos, por meio dos quais estabeleciam-se as normas que 

serviam como parâmetros na avaliação dos indivíduos. Isso era possível porque a variabilidade 

humana se manifestava dentro de certos limites, que o estudo de um número elevado de pessoas 

permitia identificar. Duas condições, portanto, para a elaboração de um estudo confiável: 

repetição em um grande número de indivíduos e controle da situação do teste. “Numa palavra: 

Não há teste, que este nome mereça, sem aferição preliminar, ou padronagem; não há 

padronagem sem fixação da técnica e aplicação do cálculo estatístico. ”(Lourenço Filho. Os 

Testes. Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 256) 

A sedução exercida pelos testes sobre os educadores e autoridades escolares certamente 

devia-se à possibilidade de conhecer os indivíduos num grau até então considerado impossível. 

Mas certamente essa promessa não se tornaria tão encantadora se não viesse acompanhada de uma 
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outra, ainda mais especial: a possibilidade de intervir, de modificar a realidade a partir do 

conhecimento acumulado sobre ela. A psicologia experimental surgia, assim, como uma nova 

versão do bio-poder, que permitiria administrar a população com base no conhecimento das leis 

que regiam o processo psicológico. De fato, será difícil encontrar um texto sobre os testes que não 

se refira desde o princípio ao avanço que o emprego dessa nova tecnologia era capaz de trazer à 

administração do ensino. Eficácia, economia, menos gasto de energia por parte dos professores 

associado a um aprendizado mais sólido por parte dos alunos. Aproveitamento máximo da 

atenção e do interesse, resultando em mínima fadiga ou desperdício de esforços e recursos. O 

doutor Plínio Olinto, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro sintetizava o teor desse 

interesse: “Atualmente, a grande preocupação de todos os povos é obter do indivíduo o máximo 

de rendimento com o mínimo de fadiga, poupando ao mesmo tempo os gastos de seu organismo”. 

(Do valor do exame psico-fisiológico na pesquisa das aptidões. Escola Nova, v. 3, n.1-2, mai/jun, 

1931, p. 110). Crescia a demanda por uma escola sob-medida, na expressão consagrada por 

Claparède, em que as características individuais dos alunos seriam conhecidas e o ensino 

individualizado a tal ponto que cada um receberia os ensinamentos que pudesse assimilar, da 

maneira que melhor lhe conviesse, para que fosse encaminhado para a função social para a qual 

havia sido naturalmente talhado. Buscava-se promover, por meio dos testes e das escolas, o 

ajustamento perfeito do indivíduo à sociedade. E não se tratava apenas do rendimento dos alunos, 

mas dos próprios professores, das escolas. Bastava que se comparassem os resultados obtidos por 

diferentes professores e o rendimento de escolas distintas para que fosse possível reconhecer 

falhas e tratar de saná-las. Os testes interessavam assim, não apenas aos especialistas, mas aos 

professores, aos inspetores, aos diretores e aos administradores do ensino.  

“é com o fim de melhorar seus processos que o mestre se interessa pelo emprego dos testes, porque eles lhe 

hão de permitir individualizar seu ensino, o que deve ser a verdadeira meta de seus esforços. Os problemas 

concernentes aos inspetores e também aos diretores de estabelecimentos são, antes de tudo, os que se referem 

à coordenação de classes e dos ensinos e a apreciação do valor profissional do pessoal; o que lhes interessa é 

menos o escolar tomado individualmente que o conjunto, o que eles devem conhecer são as classes, e aí está a 

razão porque não poderão permanecer indiferentes diante dos processos de medida que se aplicam aos 

grupos. Enquanto aos administradores, é a eles que compete assegurar a boa marcha geral das escolas, entre 

outras tarefas, cabe-lhes a de comparar os resultados obtidos em diversas escolas do mesmo tipo, de se 

informar quanto ao valor dos programas, quanto ao rendimento de sua circunscrição escolar ou duma escola; 

a de estudar o valor comparado dos diversos sistemas de organização, etc. Para a solução de todos esses 
problemas, o emprego dos testes fornece sugestões úteis; mas, para isso, é preciso não perder de vista nem as 

vantagens peculiares aos testes nem suas ‘limitações’, isto é, o alcance exato dos seus resultados.” 

(Sydney L. Pressey; Luella Cole Pressey, 1931, p. 313) 

Recurso, portanto de governo e de auto-governo. Os testes deviam servir a cada um dos 

profissionais do ensino para verificar o resultado da “conduta da conduta” que se operava sobre os 

outros e também como instrumento de auto-avaliação, pelo qual era possível retificar as ações de 

governo: do professor em relação aos alunos, do inspetor em relação aos professores, do 
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administrador em relação às escolas etc. Os testes escolares eram uma estratégia de auto-governo 

particularmente poderosa em relação ao aluno, seu alvo principal. Os estudantes eram incitados a 

viverem medindo a sua capacidade e o seu desempenho, comparando as suas notas com as médias 

para a sua classe e com as suas próprias notas obtidas anteriormente. A cada teste realizado, 

retornava o espectro da irregularidade. O aluno precisava certificar-se de que sua pontuação 

situava-o no âmbito da normalidade para  afastar o perigo temporariamente, até a próxima 

avaliação. No entanto, caso ficasse constatada a sua localização aquém da norma, uma série de 

providências poderiam ser tomadas para corrigir o problema. Dependendo do grau de sua 

deficiência e onde ela se manifestasse, o aluno podia ser simplesmente advertido a empenhar-se 

mais nos estudos ou ser colocado numa classe inferior, cujo rendimento coincidisse com o seu. 

Poderia ainda ser encaminhado ao médico, ao psicólogo ou ao assistente social, profissionais que 

estavam em condições de realizar um diagnóstico mais preciso do problema, identificar suas 

causas e propor as soluções, geralmente no domínio da correção de distúrbios familiares. Era 

provável que se procurasse convencer o aluno e sua família de que ele não revelava aptidão 

suficiente para exercer as profissões mais valorizadas socialmente, e ao mesmo tempo que se 

afirmasse que isso não deveria ser motivo para tristeza, pois seu talento especial para os ofícios 

manuais poderia render-lhe uma ocupação útil, garantir o seu sustento e trazer-lhe felicidade, visto 

que as suas características estariam plenamente adaptadas às exigências do seu trabalho. 

 

Classificação e seleção dos alunos, homogeneização das classes. 

 

A contribuição primordial dos testes ao governo dos escolares era, sem dúvida, a 

possibilidade da discriminação.  Em primeiro lugar, os testes permitiam identificar os retardados e 

os bem-dotados, grupos de alunos que, por um lado, perturbavam a disciplina e o andamento 

normal do ensino quando mantidos nas classes regulares; por outro lado, exigiam atendimento 

especializado, em classes ou instituições especialmente dedicadas às suas características. Era 

preciso identificar desde logo os bem-dotados, para que seus talentos não fossem desperdiçados 

mas, ao contrário, fossem postos a serviço da sociedade. Esta visão era enfaticamente defendida 

pelo psicólogo e filósofo alemão W. Stern, que no início da década de 1930 emigrou para os 

Estados Unidos, tornando-se professor na Vassar College, de Nova York, onde dedicou grande 

parte de suas investigações à psicologia diferencial. (Mora, 1986, p. 3128-3129). No texto 

intitulado “A Seleção dos alunos”, traduzido por Damasco Penna na Revista de Educação, Stern 

declarava: 
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“Os dons não são favores, não são algo com que se possa fazer o que se entenda, que se possa por a perder 

ou utilizar egoisticamente ou com que se possa jogar, senão que são missões a serviço da coletividade e do 

grupo social; e este é argumento com que se vence definitivamente a atitude individualista.” 

(Revista de Educação, v. 8, n. 8, dez., 1934, p. 158) 

Claparède entendia que a escola não vinha cumprindo a sua função no que dizia respeito à 

seleção e à educação das crianças bem-dotadas, já que não lhes destinava qualquer atenção 

especial e obrigava-as a seguirem o ritmo regular dos cursos:  “Agindo desse modo, não 

favorecendo o desenvolvimento dos bem dotados, a escola demonstra que não tem ainda 

consciência exata de seus deveres sociais. A formação de uma minoria seleta é necessária, 

sobretudo nas democracias.” (1928, p. 61) Os retardados também precisavam ser identificados já 

no início de sua vida escolar, de maneira que não se desperdiçassem os esforços dos professores, 

das famílias e do Estado em dar-lhes um nível de educação que não poderiam alcançar. Era 

preciso confiar-lhes a instituições ou pelo menos a classes especiais, onde receberiam ensino 

adaptado às suas limitações e, na medida do possível, seriam treinados em alguma atividade que 

pudesse contribuir para a sua subsistência, tornando-se úteis ao país. Pensando assim, o autor 

francês René Nihard exaltava o emprego de vários tipos de testes para as medidas das aptidões 

individuais: 

“(…) conhecer esse nível mental, cuja significação continua misteriosa, não basta ao educador que se 

preocupa em proporcionar bem-estar ao indivíduo e à sociedade: ele precisa conhecer e avaliar as aptidões 

físicas, psíquicas (atenção, memória etc.) morais e sociais (prudência) daqueles que lhe são confiados, a fim 
de saber como ‘manejá-los’ e também, poder avaliar a sua provável ‘ produção’, se me relevam esta 

expressão um tanto material. Esta necessidade torna-se ainda mais imperiosa quando se trata de anormais, 

débeis mentais, de que é preciso aproveitar até o máximo o tão reduzido potencial mental.” 

(1946, p. 102) 

Conforme a proposta inicial de Binet em seus testes para medir a inteligência, a distinção 

entre a sub-normalidade, a normalidade e a super-normalidade era de natureza quantitativa e, 

sendo assim, podia ser calculada em número de anos de atraso ou adiantamento. Não havia, 

contudo, muita esperança de que a inteligência de um indivíduo pudesse aumentar por meio da 

ação educacional. O professor Rosalvo Florentino, em artigo publicado no início da década de 

1950 associava o desenvolvimento do cérebro ao da capacidade mental nas crianças e afirmava 

que esse processo encerrava-se no final da adolescência, quando o crescimento do órgão se 

completava. Da mesma maneira, o envelhecimento do cérebro era acompanhado da redução de 

sua capacidade funcional (1951, p. 115). O autor mencionava três teorias distintas que 

procuravam explicar o desenvolvimento mental. A primeira atribuía a capacidade mental 

exclusivamente a fatores biológicos, a segunda apenas aos aspectos sociais. Era a terceira, 

designada por biológico-social que parecia mais razoável para o autor: 

“A terceira teoria é mais prudente e conciliatória. É apoiada por Stern e outros. Acha que nosa vida mental 

depende não somente do estado físico em geral, como também do meio em que vivemos. Os dois elementos 
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definem o indivíduo. Muitos fatores influem no desenvolvimento mental, sendo os mais importantes: a) a 

hereditariedade; b) o fator econômico-social; c) a saúde; d) a motivação”. 

(1951, p. 116) 

Essas são palavras do mesmo autor que poucas páginas antes, no mesmo artigo, havia 

declarado a intransponibilidade das barreiras hereditárias, nos seguintes termos: 

“O meio físico ou social influi como estimulante, como despertador, como reativo para essas qualidades 

herdadas pelo indivíduo que solicitado pelo ambiente físico ou social, se mostrará tal como o permitir o 

conjunto das suas heranças biológicas. A hereditariedade é que estabelece os limites além dos quais não 

podemos ultrapassar.” 

(Revista de Educação, v. 37, n. 60-61 set/dez, 1951, p. 113) 

Claparède, por sua vez, comparava a inteligência à altura - justamente as duas “entidades” 

que Binet afirmava serem completamente distintas, sendo a altura dada por uma única dimensão e 

a inteligência por múltiplas, que não podiam ser sobrepostas - na tentativa de demonstrar que a 

quantidade de inteligência não se alterava por meio de ações exteriores: 

“Assim como não se pode acelerar o crescimento corporal com o exercício, e que nunca se transformará por 

ele uma criança de pequena estatura numa de estatura elevada, também pelo exercício não se logrará 
tranformar uma inteligência de tipo medíocre numa de tipo superior” 

(1928, p. 81) 

Essa era também a visão do autor brasileiro Isaías Alves, professor do Ginásio da Bahia, 

comissionado no início dos anos 30 pelo governo do estado para “orientar o professorado 

primário no estudo dos testes mentais e pedagógicos”. Alves expressava-se nos seguintes termos 

no livro Os Testes e a Reorganização Escolar: 

“(…) pode-se fazer idéia do futuro de um menino ou rapaz se nos lembrarmos que o Q.I. se mantém quase o 

mesmo através da idade. 

“Realmente, entre os normais e superiores há diminutas alterações no valor do Q.I. Entre os retardados 

acontecem alterações que não são inteiramente raras, quase todas piorando, com a idade, o Q.I.” 

(Alves, 1930, p. 36) 

Alves apresentava um quadro que estabelecia faixas de Q.I. e classificações da inteligência 

dos indivíduos. Assim, aqueles que apresentavam Q.I. acima de 140 eram considerados gênios ou 

quase-gênios. Com um Q.I. entre 120 e 140, tratava-se de pessoa com uma “inteligência muito 

superior”. Nesse caso, seria lícito esperar que o indivíduo poderia “seguir dignamente, sem 

cansaço nervoso, uma carreira científica ou profissão liberal”. Se, contudo, aos sete anos de 

idade, uma criança obtivesse um Q.I. de 65, na apreciação do autor, “essa criança terá absoluta 

incapacidade, na idade adulta, de assumir posições  em que a responsabilidade lhe imponha 

atividade mental e funções complexas.” (Alves, 1930, p. 36-37). O Q.I. devia funcionar, portanto, 

como um recurso de governo que permitia ajustar o indivíduo à função social, pôr o “homem 

certo no lugar certo”, como se gostava de repetir na época. Se a inteligência parecia uma 

capacidade herdada, biológica e fixa, não era possível aumentá-la. Porém, os autores pareciam 

concordar em que havia diversos meios de fazer a inteligência de cada indivíduo render mais, e 

nisso a educação poderia auxiliar, oferecendo às crianças as condições das quais elas precisavam 
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para aproveitar ao máximo sua inteligência. Em “O Desenvolvimento mental e a inteligência”, 

Henri Pierón expressava o ponto de vista segundo o qual a escola poderia preparar os indivíduos 

de inteligência mais modesta ensinando-lhes a empregar fórmulas prontas para resolver problemas 

que os alunos mais inteligentes poderiam solucionar por meio de sua capacidade mental 

naturalmente superior. 

“A inteligência dá meios de se livrar frequentemente de receitas aprendidas e, por isso, um dos fins essenciais 

da educação é auxiliar o progresso da inteligência; mas em oposição, é também um dos fins da educação 

fornecer, aos indivíduos não bem dotados, um meio de utilizar-se de receitas automaticamente aplicáveis. Há 

processos de cálculo, esquemas para resolver equações cujo manejo repetido permite, hoje, a inteligências 

medíocres a solução de problemas diante dos quais fracassou o gênio de Arquimedes...” 

(1951, p. 15) 

Os autores que escreveram sobre a psicologia experimental na primeira metade do século 

XX embaraçavam-se na tentativa de definir a inteligência. À restrição frequentemente imposta à 

prática de se medir a inteligência, que afinal não se sabia muito bem o que era, costumavam-se 

empregar versões do seguinte argumento, retirado de um texto de Simon, o colaborador de Binet: 

“Resta ainda notar que a palavra inteligência que empregamos correntemente não teria um sentido preciso e, 

assim sendo, como se poderia medir esse poder misterioso que nela se encerra? Não faltam, entretanto, 
coisas, como a eletricidade e o magnetismo, que não conhecemos melhor e todavia medimos.” 

(Testes e Inteligência. Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 355) 

 Frequentemente aludia-se ao episódio em que Binet, ao ser perguntado sobre o que era a 

inteligência que ele procurava medir, respondera: “é o que medimos”. Para Simon, essa aparente 

ironia guardava um significado mais profundo. O autor procurava esclarecê-lo afirmando que “a 

inteligência é aquilo que medimos e, pois, compete aos filósofos partir daí, dessa afirmação de 

fato, para estudar o problema e dele deduzir o que pode ser a inteligência, ela que marca tais 

diferenças entre os indivíduos.” ( Simon, Testes e Inteligência. Escola Nova, v. 2, n. 3-4, 

mar/abr, 1931, p. 356).  

Admitia-se geralmente que a inteligência consistia numa capacidade geral do indivíduo 

para adaptar-se à realidade ou ao meio. Também era comum entender que inteligência significava 

a capacidade maior ou menor dos indivíduos para resolver problemas. Medeiros e Albuquerque 

apresentava a seguinte definição, proposta pelo psicólogo alemão W. Stern: a inteligência é a  

“adaptabilidade geral a novos problemas e condições de vida” (Stern apud Albuquerque, 1931, 

p. 68). Era difícil, contudo, delimitar com clareza os componentes da inteligência. Albuquerque 

conhecia a teoria do psicólogo inglês Spearman, para quem havia uma inteligência geral, 

considerada como um “fundo de energia mental” (apud Albuquerque, 1931, p. 70) e designada de 

“fator g”. Simultaneamente, havia uma série de capacidades especializadas, ou “fatores s” que 

influenciavam o desempenho do indivíduo em atividades específicas. Sendo assim, para prever 

como uma pessoa se sairia numa tarefa qualquer, era preciso conhecer tanto a sua inteligência 
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geral como os fatores específicos. Era possível que uma pessoa com um nível normal de 

inteligência geral revelasse uma grande aptidão para uma atividade em particular, como o desenho 

ou a música. Essas aptidões específicas eram consideradas importantíssimas para a seleção e a 

orientação profissional, mais até do que a inteligência geral, pois considerava-se que eram essas 

capacidades especiais que permitiam prever se um indivíduo poderia adaptar-se e ser bem 

sucedido na realização de um trabalho. No artigo “Do valor do exame psico-fisiológico na 

pesquisa das aptidões”, o doutor Plínio Olinto recomendava que todo jovem se submetesse a uma 

investigação sobre suas aptidões antes de escolher uma profissão: 

“Assim, os jovens que não pretendam perambular pelas profissões que não lhes convém irão por em 

contribuição seus recursos corporais e espirituais, num laboratório de orientação profissional, a fim de saber 

de que maneira lhes será mais fácil ganhar o pão de cada dia e de que maneira melhores serviços poderão 

prestar à sua Pátria”. 

(Olinto, 1931, p. 110-111) 

Por esse processo de ajustamento ganhava o indivíduo, que trabalhava mais satisfeito, 

ganhava a Pátria, que recebia de cada cidadão os seus melhores préstimos. E os autores pareciam 

convencidos de que para cada tipo de tarefa, das mais complexas e nobres às mais modestas, 

haveria sempre algúem talhado a propósito para desempenhá-la. O problema que se tinha em 

vista, no âmbito da orientação profissional, era o de identificar o nível e o tipo de inteligência do 

indivíduo e encontrar o trabalho que lhe permitiria realizar cabalmente o seu potencial. Ainda 

segundo Olinto, 

“O exercício de todas as profissões reclama inteligência, mas o que vale é que há, para isso, inteligência de 

todos os graus e de todos os feitios. Não basta indagar no colégio ou na oficina, do professor ou do mestre se 

o discípulo é inteligente. Quantos terminam o curso vergados ao peso das distinções e fracassam na vida 

profissional? Quantos, medíocres no aprendizado, brilham mais tarde trabalhando por si?” 

(Olinto, 1931, p. 113) 

Na obra A Escola e a Psicologia Experimental, de Claparède, chama atenção a idéia do 

autor de que a escola deveria agir no sentido de reforçar as diferenças entre os alunos, em vez de 

procurar compensá-las. Para ele, os professores deveriam procurar estimular nos alunos o 

aperfeiçoamento das habilidades que eles naturalmente já revelavam. No seu entender, não valia a 

pena procurar incentivar as crianças a realizarem atividades para as quais elas não demonstravam 

aptidão. Cabia à escola identificar os talentos inatos dos alunos e desenvolvê-los. Vale lembrar 

que, para Claparéde, hereditário significava imutável, portanto não adiantava tentar despertar nos 

indivíduos interesses ou aptidões que já não estivessem presentes de início. A “escola sob 

medida” de Claparède era, portanto, uma escola que contribuía para reforçar as diferenças tidas 

como “naturais” entre os indivíduos.  

“Seja como for, as crianças apresentam aptidões diversas e tudo nos leva a pensar que é, em suma, mais 

proveitoso desenvolver as aptidões manifestadas pela criança do que empenhar-se em exercitar nela aptidões 

que não tenha. É sobretudo no sentido de suas aptidões naturais que um indivíduo é educado e delas é que o 

educador deve tirar partido.” (1928, p. 54). 
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Os testes escolares como tecnologia para o governo dos professores. 

 

Outro aspecto muito presente nos textos que se está considerando diz respeito ao estudo 

da disciplina ao uso dos testes como recurso para o governo dos professores. Embora nos textos 

examinados não se defendesse a aplicação de testes de inteligência ou personalidade aos 

professores, procurava-se efetuar transformações na conduta desses profissionais com base nas 

informações e técnicas disponibilizadas pela psicologia experimental. Por um lado, verificara-se 

que as características pessoais dos mestres poderiam favorecer ou prejudicar o ensino. Com 

base nessa constatação, passou-se a defender o auto-exame, que lhes permitissem aperfeiçoar a 

própria personalidade de modo a ajustá-la às necessidades do ofício. Por outro lado, buscava-se 

demonstrar aos professores as deficiências dos julgamentos que faziam dos seus alunos, os 

quais eram contaminados pela qualidade das relações pessoais que tinham com as crianças e por 

suas próprias características individuais. Esperava-se que essa constatação fosse suficiente para 

que abandonassem as formas tradicionais de avaliar os alunos e aderissem ao método dos testes, 

como o recurso mais seguro e eficiente para acessar as condições de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes. 

Em Princípios de Psicologia Aplicada, Wallon mostrava que, assim como a 

distribuição das disciplinas pelos programas, a alternância entre os períodos de concentração e 

fatores como a iluminação e a temperatura na sala de aula, também as características de 

personalidade dos professores exerciam uma influência importante no rendimento dos alunos, a 

qual mereceria ser estudada. 

“A isto se junta a personalidade do professor. As reações que ele é apto para provocar na criança dependem 

do seu temperamento. Ele tem, também, a sua curva individual de trabalho. Ele possui, sobretudo, seus meios 

de influência, dos quais, muito frequentemente, ele não tem consciência. Ele pode ter nascido para estimular 

ou para dominar. Em sua presença, o aluno guarda sua liberdade de espírito e sua espontaneidade, ou então 

se esforça numa aplicação excessiva. A fadiga daí resultante é muito variável, como o demonstram certos 

inquéritos. Feitos sistematicamente, eles permitiriam estabelecer, para cada professor, uma correlação entre 

os progressos e os gastos de sua classe, e atribuir-lhe um índice pessoal de produtividade.” 
(1935, p. 64) 

Uma das razões pelas quais se considerava necessário que os professores estudassem a 

psicologia era para que, além de conhecerem melhor cada um dos seus alunos, passassem a 

conhecer mais profundamente a si mesmos, ou seja, para que se tornasssem capazes de se 

localizar no âmbito das categorias psicológicas, as quais permitiriam que efetuassem sobre si 

próprios, com a ajuda dos psicólogos, as transformações necessárias, fosse no sentido de atenuar 

de um traço negativo da personalidade ou para resolver conflitos íntimos que prejudicavam a 

sua relação com os alunos. Aos professores, portanto, não bastava conhecer os alunos. Era 

preciso que investissem também em seu autoconhecimento. 
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“Com certo espírito, alguém asseverou que quando um professor quer ensinar latim ao aluno João, não lhe 

basta conhecer o latim; precisa também conhecer o aluno João. Conhecê-lo, isto é, saber a sua capacidade de 

apreensão, o seu modo habitual de raciocinar, a sua instrução anterior. 

“Tudo isso é muito justo. Mas Crichton Miller acrescenta que o professor, conhecendo o latim e conhecendo o 

aluno, ainda precisaria mais alguma coisa: conhecer-se a si próprio... E aí, em geral, está o mais difícil…” 

(1931, p. 33) 

Quanto aos testes e sua aplicação, era preciso convencer os professores sobre a 

necessidade de seu emprego na avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, uma vez 

que o julgamento que os professores costumavam fazer dos estudantes mediante as provas 

tradicionais revelava-se altamente subjetivo e impreciso. Era comum que os professores fossem 

muito indulgentes com os alunos, porque os queriam bem e dessem notas que não correspondiam 

aos reais resultados da aprendizagem. Por outro lado, havia os casos de injustiças muito sérias, em 

que a falta de clareza ou mesmo o preconceito do professor impedia o progresso nos estudos de 

alunos capazes. O exemplo mais contundente desse tipo de mestre era dado por Medeiros e 

Albuquerque, que chegava a considerar justificável o homícidio – “Quem assassina o injusto 

assassino do seu futuro nada faz de excessivo” - de professores como o que descrevia : “Lente 

houve, e célebre, na Faculdade de Direito de São Paulo, que formulara claramente esta regra: 

‘Negro não precisa ser doutor’. E sistematicamente reprovava todos os alunos de cor preta.” 

(1931, p. 13). Uma vez que já se dispunha do recurso objetivo dos testes, pelos quais as notas 

obtidas pelos alunos seriam sempre as mesmas, independentemente de quem as corrigisse, não 

seria mais razoável continuar deixando ao arbítrio dos professores as decisões sobre os destinos 

dos alunos, que já podiam ser tomadas com base na ciência. Os autores costumavam dar uma série 

de exemplos de experiências nas quais ficara comprovada a variação na nota atribuída a uma 

mesma prova por professores distintos. E, como costumavam frisar, não era apenas em 

Linguagem que o problema se verificava, mas inclusive em Geometria.  

Uma dificuldade que precisava ser enfrentada, contudo era a falta de domínio da técnica 

estatística por parte dos mestres. Segundo Sydney L. Pressey e Luella Cole Pressey, da 

Universidade de Ohio,  “Muitos professores os consideram (os processos estatísticos) como 

baseados em teorias matemáticas abstrusas que desesperam de jamais compreender” (Técnica do 

Emprego dos Testes. in Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 323). Para esses autores, 

esses obstáculos poderiam ser superados se apenas os professores compreendessem que, afinal, 

“os processos estatísticos são meios cômodos de manejar resultados e de tornar claros os fatos 

que desejam estudar” (idem). No entanto, para diversos autores, dentre os quais Lourenço Filho, 

o emprego da estatística não era mesmo da competência dos mestres. Cabia-lhes apenas aplicarem 

testes já preparados e estalonados por especialistas, seguindo rigorosamente as instruções 
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fornecidas pelo material do exame. Alexandre Gali, secretário do Conselho de Pedagogia de 

Barcelona, assim se expressava a esse respeito:  

“O receio de confundir o mestre com o psicólogo ou o experimentador, não deve preocupar ninguém; já 

passou tal momento. O instrumental de experimentação já foi criado e tem os seus aperfeiçoadores: o mestre 

pode e deve simplesmente fazer sua aplicação.” 

(Conceito de Medida do Trabalho Escolar. in Escola Nova, v.2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 267) 

Dessa maneira, evitava-se o arbítrio dos professores, contra o qual, segundo Albuquerque, 

os alunos não tinham qualquer chance de defesa, já que a categoria do magistério costumava 

apoiar o veredicto de um colega por solidariedade, independentemente de saber se era justo ou 

injusto. Por outro lado, os professores deixavam de ser protagonistas do processo de avaliação e 

passavam a apenas aplicar testes elaborados por especialistas. Não lhes cabia mais decidir sobre o 

que os seus alunos deviam demonstrar sobre o seu aprendizado para que fossem promovidos, mas 

apenas seguir rigorosamente as minuciosas regras do material de teste. Seriam também as normas 

padronizadas que acompanhavam o teste – resultados da aplicação da prova a um grande número 

de alunos da série a que se destinava – que confeririam significado à pontuação obtida pelos 

alunos, já que o julgamento dos mestres era apenas uma impressão subjetiva em que não se podia 

confiar e que urgia substituir pela lei dos grandes números. 

Até aqui, procurou-se caracterizar, em linhas gerais, a maneira como, nas décadas de 1920 

a 1940, a psicologia experimental e os testes foram propostos na literatura destinada aos 

professores como um recurso valioso para a avaliação e a seleção dos alunos; a reorganização 

escolar com base na criação de classes homogêneas e na separação dos bem-dotados e dos 

retardados; para a economia de recursos e de trabalho e ao aumento dos resultados obtidos com o 

ensino; a orientação vocacional e a seleção profissional e ainda para que os professores pudessem 

avaliar o seu próprio desempenho. A seguir, examina-se um caso especial da utilização dos testes 

no Brasil: o da aplicação dos Testes ABC, desenvolvidos por Lourenço Filho para identificar nas 

crianças da primeira série aquelas que já possuíam suficiente maturidade para o aprendizado da 

leitura e da escrita. 
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O governo de uma população problemática: os alunos da primeira série. 

 

No livro A Política dos Grandes Números: uma história da razão estatística
26

, Alain 

Descrosières explica que as técnicas estatísticas exercem um duplo papel na construção e 

estabilização do mundo social. 

“Por um lado, essas técnicas estabilizam objetos, mediante a determinação de suas equivalências através de 

definições padronizadas. Isso faz com que esses objetos possam ser medidos, ao mesmo tempo em que especifica 

em termos de probabilidade o grau de confiança que se pode conferir a essas medidas. Por outro lado, essas 

técnicas proporcionam formas de descrever relacionamentos entre objetos construídos dessa maneira e de testar 

a consistência entre essas relações.” 

(p.61) 

Nesta seção, pretendo examinar a criação do objeto “maturidade infantil” e o 

estabelecimento de suas relações com outros objetos: idade cronológica, idade mental, reprovação 

escolar, subnutrição e auto-estima, entre outros, tais como configurados por Lourenço Filho no 

livro Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da 

escrita
27

. O objetivo aqui é verificar como essas categorias foram mobilizadas na formulação dos 

Testes ABC, uma estratégia de governo pensada para resolver o problema específico de uma 

população de alunos e verificar o rendimento dos professores dessas crianças. Além disso, o 

mesmo recurso foi recomendado para iniciar o diagnóstico da “criança-problema” no espaço 

escolar.  

Uma dificuldade séria enfrentada nas escolas públicas brasileiras desde o início do século 

XX, era o elevado índice de reprovações na primeira série do ensino primário. De acordo com 

dados apresentados pelo educador Lourenço Filho para a cidade de São Paulo, nos anos de 1928 a 

1930, a média das promoções no primeiro ano variaram de 62,02% em 1928 a 64,60% em 1930 

(1974, p. 104). A primeira série constituía um motivo de grande preocupação para a administração 

escolar e representava o fracasso da escola pública em cumprir a sua função primordial de ensinar 

o povo a ler e a escrever. Nesta época, a grande maioria das crianças não frequentava o jardim da 

infância e a primeira série representava a sua experiência escolar inicial. Tratava-se de uma 

população heterogênea, formada por crianças desconhecidas, que ainda não haviam sido 

“normalizadas” pelo governo escolar. E o primeiro ano de trabalho resultava em quase 40% de 

reprovações.  

Para solucionar este problema, o educador Lourenço Filho criou os Testes ABC, que 

ofereciam a possibilidade de organizar essa população desordenada que chegava às escolas todos 

os anos. Tratava-se de oito testes que mediam a “maturidade” das crianças para o aprendizado da 

                                                
26 DESCROSIÈRES, Alain. The Politics of Large Numbers: a history of statistical reasoning. trad. Do original em 

francês por C. Naish, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1998. 
27 Esta análise baseia-se na 12a ed., São Paulo, Melhoramentos, 1974. A primeira edição desta obra é de 1933. 
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leitura e da escrita e cujos resultados numa população de crianças expressava-se na forma de uma 

curva normal, que permitia selecionar os indivíduos em três grupos “homogêneos”, de crianças 

fortes, médias e fracas. Indicava, portanto, a possibilidade de uma classificação inicial que 

ofereceria aos professores uma base mais segura para o início do trabalho, na medida em que os 

resultados dos alunos nos testes permitiam prever o tempo necessário à aprendizagem da leitura e 

da escrita, em condições “normais”: o grupo forte seria capaz de aprender a ler e a escrever sem 

maiores dificuldades em apenas um semestre, o grupo médio aprenderia normalmente no prazo de 

um ano letivo e o grupo fraco não conseguiria aprender no prazo estabelecido a não ser em 

condições especiais, com atendimento individualizado e em classes com um número reduzido de 

alunos.  

 

 

FIGURA 5 

 

 

O exame era individual, para que fosse possível observar e anotar o comportamento e a 

atitude geral da criança em cada teste, o que serviria como base para o estudo individual dos 

alunos. As oito provas verificavam, de acordo com o autor, as seguintes condições de maturidade, 
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consideradas necessárias ao aprendizado da leitura e da escrita: 1.coordenação visual-motora; 2. 

resistência à inversão na cópia de figuras; 3.memorização visual; 4.coordenação auditivo motora; 

5.capacidade de prolação; 6.resistência à ecolalia; 7.memorização auditiva; 8. índice de 

fatigabilidade; 9. índice de atenção dirigida; 10. vocabulário e compreensão geral. (p.57) 

Os testes ABC eram apresentados como um recurso simples, rápido, eficiente e 

econômico. Em apenas oito minutos, aproximadamente, era possível identificar o grau de 

maturidade de uma criança para o aprendizado da leitura e da escrita e prever o tempo e os 

recursos necessários para ensiná-la a ler e a escrever. “Qualquer pessoa, de satisfatório cultivo”, 

poderia aplicar o exame, bastava que tivesse uma atitude adequada, observando o seguinte: 

“O que é preciso é ler atentamente este Guia de Exame e dispor-se ao trabalho com boa vontade, 

compreendendo o alcance das provas. O Examinador deve mostrar-se afável, acolhedor, mas sem excessos de 

afagos ou pieguices, que também perturbam a criança. Iniciado o exame, deve cingir-se rigorosamente às 

fórmulas adiante indicadas. No caso de a criança não ter entendido, repetirá a fórmula, nada mais. Qualquer 

que seja a reação do aluno, encorajá-lo, dizendo: ‘Muito bem!’ Não deve falar muito alto nem muito baixo, 

mas em tom sempre igual, clara e pausadamente. Deve evitar qualquer gesto de impaciência ou expressão 

fisionômica que denuncie a má impressão que, porventura, possa ir tendo da criança submetida ao exame. A 

regra fundamental é a de que a criança esteja à vontade, calma, interessada no trabalho, e confiante no 
examinador.” 

(p.125) 

Na 12a. edição da obra, datada de 1974, o autor apresenta uma série de informações sobre 

o emprego dos testes ABC no Brasil. Em 1931, quando ocupou o cargo de Diretor Geral do 

Ensino no estado de São Paulo, Lourenço Filho fez com que 15.605 crianças analfabetas 

matriculadas nos 54 grupos escolares da capital passassem pelo teste. No ano seguinte, 2.410 

crianças do Distrito Federal realizaram as provas. Na mesma época, Helena Antipoff 

experimentava a aplicação dos testes nas classses anexas à Escola de Aperfeiçoamento 

Pedagógico, em Belo Horizonte. Os testes também haviam sido aplicados nesse período em uma 

instituição para crianças anormais em São Paulo (Instituto Médico Pedagógico, dirigido pelo Dr. 

Joaquim Penino) e no Instituto Sete de Setembro, no Rio de Janeiro, pelo Prof. Murilo Braga. 

(p.40). O autor oferecia ainda dados sobre a tradução do livro e sua utilização em outros países da 

América Latina, na França e nos Estados Unidos. Na Argentina, em 1967 o Conselho Nacional de 

Educação deliberara que as crianças menores de sete anos bem sucedidas nos testes ABC 

poderiam matricular-se na primeira série das escolas públicas.  

Na revista Educação, no período compreendido entre 1931 – quando a revista passou a se 

chamar Escola Nova e foi publicado o número especial dedicado aos testes - e 1945, há diversos 

textos que fazem referência aos testes. O primeiro deles é da autoria do próprio Lourenço Filho, 

que apresentava o volume especial da revista e já dava notícia da aplicação dos testes em mais de 

vinte mil crianças, experiência que resultara na organização de 468 “classes diferenciais” (Os 

Testes. Escola Nova, v. 2, n.3-4, mar/abr, 1931, p. 258). Em 1933, Onofre Penteado Junior 
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escreve para a Revista de Educação  o texto “Os Testes A. B. C. como meio de seleção de 

classes”, defendendo a adoção dos testes e referindo-se ao desinteresse em relação à sua aplicação 

depois da saída de Lourenço Filho da Diretoria do Ensino ( Revista de Educação, v.1, n. 1, mar, 

1933). No mesmo ano, publica-se na revista outro artigo do autor dos testes, que constitui uma 

apresentação do problema que os testes viriam resolver, “O problema da Maturidade para a 

Leitura e a Escrita” (Revista de Educação, v. 3, n. 3, set, 1933). Em 1935, 1937 e 1938 aparecem 

três artigos fazendo o elogio do processo de seleção dos alunos da primeira série com base nos 

resultados dos testes ABC, dois deles redigidos por diretores de grupos escolares. Em 1939, a 

revista traz um texto da Comissão de Instituições Auxiliares da Escola com explicações sobre os 

testes e orientações minuciosas sobre a maneira correta de aplicá-los. Em 1944, a diretora de um 

grupo escolar de reajustamento para “escolares difíceis” dá notícia da aplicação dos testes ABC 

nos alunos da primeira série e da realização de exercícios corretivos com as crianças para sanar os 

problemas identificados pelos testes. Em 1945, Armando dos Santos, delegado regional do ensino, 

relata o processo de aplicação dos testes ABC para a seleção dos alunos da primeira série em 

cinco escolas  de Rio Claro. O autor informava ainda os resultados de um inquérito realizado 

junto aos diretores das escolas sobre a aplicação dos testes e o trabalho com as classes 

selecionadas. Finalmente, no ano de 1951 publica-se na Revista de Educação “A seleção de 

alunos e o rendimento escolar”, do inspetor escolar Giordano Bruno Vollet ( v. 37, n. 58, mar, 

1951, p. 53-56), fazendo a defesa da aplicação dos testes ABC para a formação de classes 

seletivas. Neste texto, o autor referia-se ao professor Sud Mennucci, presidente do Centro do 

Professorado Paulista entre 1933 e 1948 (Lugli, Vicentini, 1999, p. 466), como um dos críticos à 

homogeneização das classes nas escolas primárias. Vollet referia-se a um artigo publicado em 

1936, no qual Mennucci afirmara que a seleção das classes pelo nível mental 

“cria verdadeiras atmosferas mornas pela sua monotonia. Nas classes médias e fracas, então esse efeito é 
cardeal: falta ar, falta brilho, falta a estridência imprevista, falta a concorrência e o estímulo porque a 

reação dos alunos aos trabalhos quotidianos é sempre igual e sincrônica”. 

(Revista do Professor, ano III, n. 15, julho, 1936 apud Vollet, 1951, p. 55) 

Vollet contra argumentava explicando que a seleção pelos testes ABC não empregava o 

critério do nível mental, mas o da maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita. Além 

disso, a seu ver, a prática da seleção não resultava em turmas de alunos idênticos em tudo, mas 

preservava uma certa diversidade considerada saudável nas classes e, ao mesmo tempo, favorecia 

a eficiência do ensino. 

Conforme esses dados demonstram, os testes ABC tiveram uma influência significativa 

nos discursos dos educadores da época e foram de fato empregados em diversos contextos para 

selecionar as crianças da primeira série, embora não tenham chegado nem perto de atingir o grau 
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de generalização nas escolas públicas brasileiras que o seu autor parecia desejar. Elaborado numa 

época em que os testes pareciam indispensáveis à adequada organização do ensino, num tempo 

em que não apenas os testes de inteligência povoavam os textos pedagógicos, como também se 

reivindicava a substituição das provas escolares tradicionais por provas de tipo teste, seria 

possível esperar, talvez, que os testes ABC tivessem um impacto maior na organização geral das 

escolas públicas. Quando se lê no livro que a seleção das crianças nos grupos escolares da cidade 

de São Paulo em 1931 teve como resultado um aumento expressivo na taxa de aprovações dos 

alunos da primeira série naquele ano (passou-se de 64,60% em 1930 para 81,97% em 1931), 

espera-se que o procedimento tenha sido mantido nos anos seguintes e, no entanto, não foi isso o 

que ocorreu. Já em 1932, com a mudança do Diretor do Ensino, abandonaram-se os testes e a 

seleção. Este evento mostra que mesmo as tecnologias de governo mais bem formuladas têm as 

suas fragilidades, enfrentam oposições e dependem de uma série de condições para que possam se 

difundir, num processo frequentemente marcado por falhas e interrupções. Para que se possa 

compreender melhor o alcance dos testes ABC como tecnologia de governo, convém conhecer 

mais de perto a proposta do autor.   

De acordo com Lourenço Filho, a seleção dos alunos com base no critério da maturidade 

permitiria resolver, entre outros, três problemas graves do ensino da leitura e da escrita nas classes 

iniciais: em primeiro lugar, permitiria identificar aquelas crianças que, por ainda não terem 

atingido o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da leitura e da escrita, não 

deveriam ser introduzidas diretamente no ensino formal, mas requeriam primeiro um trabalho pré-

escolar a ser desenvolvido nos primeiros meses da primeira série. Os testes permitiam ainda um 

diagnóstico inicial de outras dificuldades como retardamento mental, problemas de saúde – visão 

e audição – e desajustamentos emocionais. Nesses casos, era preciso proceder a exames 

complementares, que ofereceriam dados mais consistentes sobre as medidas terapêuticas 

recomendadas para cada caso. As escolas não deveriam aceitar a matrícula das crianças que 

revelassem baixo QI, as quais deveriam ser encaminhadas a instituições ou classes especiais. 

Outros problemas poderiam ser resolvidos na própria escola, se necessário com a ajuda do 

médico, ou da família. 

Em segundo lugar, mediante a seleção efetuada com base nos Testes ABC, era possível 

adequar o ensino às condições de aprendizagem de cada grupo – fortes, médios e fracos - 

tornando o trabalho mais eficiente, na medida em que todas as crianças caminhariam juntas. Para 

as crianças fracas seria preciso propor exercícios estimulantes ou corretivos, que favorecessem a 

superação de suas deficiências. Por outro lado, as crianças mais aptas do grupo forte poderiam, 

eventualmente, ser aprovadas para a segunda série ao final do primeiro semestre, de maneira que 
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sua escolaridade fosse acelerada de acordo com seu potencial. Este ajustamento do ensino às 

características do grupo oferecia ainda o benefício de contribuir para a manutenção da disciplina 

escolar, uma vez que nenhum aluno se sentiria desinteressado por defrontar-se com dificuldades 

além de suas forças e, por outro lado, ninguém se sentiria desmotivado por falta de desafios. Na 

opinião de Lourenço Filho, a homogeneização dos grupos era fundamental para prevenir a 

frustração, que levava ao sentimento de inferioridade entre as crianças mais imaturas, quando 

colocadas entre crianças mais capazes. Esse era um ponto fundamental na defesa da seleção das 

classes, pois os sentimentos de segurança, auto-estima e confiança nos professores eram tidos 

como imprescindíveis para o sucesso da aprendizagem. Além disso, as classes selecionadas, 

garantindo mais eficiência ao ensino da leitura e da escrita, melhorariam o rendimento do ensino 

nas séries iniciais, o que significaria a diminuição no número de reprovações anuais e, 

consequentemente, redundaria em economia para os cofres públicos, que seriam aliviados do 

pesado e inútil encargo da reprovações. 

Em terceiro lugar, as classes homogêneas permitiriam uma avaliação mais justa do 

trabalho docente, visto que, pelo sistema regular, sem que se conhecesse o número de crianças 

maduras e imaturas em cada classe, os professores que tinham a má sorte de receber maior 

número de alunos imaturos eram julgados pelos mesmos critérios daqueles que recebiam alunos 

mais maduros, o que constituía uma injustiça porque, claramente, o desempenho dessas classes 

não poderia ser igual. O estabelecimento das classes homogêneas permitiria adequar as 

expectativas de rendimento de cada turma ao seu nível de maturidade e assim os integrantes do 

magistério poderiam ser avaliados de maneira mais precisa e mais justa. As classes selecionadas 

possibilitavam identificar ainda diferenças de rendimento entre professores com classes de níveis 

equivalentes de maturidade, o que tornaria evidentes as falhas daqueles cujas classes 

apresentassem rendimento inferior ao esperado. Os testes ABC funcionavam, portanto, como 

auxílio precioso não apenas no governo dos alunos, mas também dos profissionais do ensino. 

Para justificar a “maturidade” como critério para a seleção das classes, em vez da idade 

cronológica ou mesmo da idade mental, que poderia ser aferida pelo teste de QI criado por Binet e 

Simon, Lourenço Filho explicava que a “maturidade” era o fator que apresentava o mais elevado 

índice de correlação com o desempenho das crianças no aprendizado inicial da leitura e da escrita. 

Ele rejeitava a organização do ensino realizada com base apenas na idade cronológica da criança e 

nas características do “aluno médio”, que considerava como um “tipo monstruoso e contrário à 

natureza”. (p.17) Para o autor, não bastava saber que a média das crianças era capaz de aprender 

a ler e a escrever a partir dos sete anos de idade, era preciso individualizar a questão: 



 136 

“E o que importa para os problemas práticos reais não é saber qual a idade em que a média das crianças 

aproveita, mas, sim, qual o momento em que esta criança, João, Benedito ou Maria, está apta para receber o 

ensino da leitura, com melhor aproveitamento, ou a que regime deverá ser sujeita para que isso possa ser 

obtido.” 

(Lourenço Filho, 1974, p.20-21) 

A idade mental também não constituía um índice seguro, porque o aprendizado inicial da 

leitura e da escrita dependia de capacidades que os testes de idade mental não avaliavam: além de 

um domínio inicial da linguagem, as crianças deveriam apresentar também uma certa 

“maturidade” que, conforme o autor, expressava-se “por coordenação visual-motora e auditivo-

motora da palavra, de atenção e fatigabilidade” (p.28). Quando  procuramos identificar o que o 

autor entendia por maturidade, porém, depraramo-nos com uma definição complicada e 

imprecisa: 

“Conceito operativo , ou de sentido técnico, esse nível se define como a correspondência entre o estado de 

maturação e o desempenho, com êxito, de exercícios reclamados para a aquisição de tais ou quais padrões de 

comportamento, desde que fixados como objetivos de uma aprendizagem.”  

(Lourenço Filho, 1974, p.36) 

Em nota de rodapé, Lourenço Filho tentava definir melhor o conceito de “maturidade”, 

oferecendo algumas informações sobre a sua história. Explicava que o conceito já era empregado 

há muito tempo no âmbito da fisiologia, enquanto a sua utilização na psicologia era muito recente 

e, de início, muito imprecisa e de uso restrito, referindo-se apenas ao processo de maturação 

sexual que ocorria na adolescência. Já os trabalhos mais recentes sobre o comportamento infantil 

tinham contribuído para tornar o termo mais preciso e indispensável. Finalmente, citando um 

artigo intitulado “The criterion of innate behavior”, Lourenço Filho transcrevia a seguinte 

distinção entre “maturidade” e “aprendizagem”, na qual baseava as suas pesquisas: 

“A aprendizagem (learning) se distingue da maturação, por isso que ela representa modificação das 

estruturas (pattern) do organismo, as quais se produzem no momento mesmo da ação dos estímulos provindos 

do meio externo, propriamente dito. A maturação decorre das modificações dos estímulos do meio intercelular 

e intracelular, independentes das influências externas”  
(D.G. Marquis, publicado na Psychological Review, 1930, 37, p.334 apud Lourenço Filho, 1974, p.36) 

Neste ponto, interessa confrontar esta definição com as “condições perturbadoras do 

equilíbrio orgânico”, entendidas como fatores que podiam estar associados à imaturidade das 

crianças: “condições gerais de saúde”, com ênfase no problema da subnutrição. O autor citava 

um estudo que concluíra, mediante o exame médico de uma classe de imaturos, que 72,5 % das 

crianças eram subnutridas. (p.145-146). Em seguida, “condições de adaptação sensorial e 

motora”, que se referiam a “deficiências sensoriais, da visão e audição”, “pequenos déficits de 

desenvolvimento motor”; “certo retardamento no desenvolvimento mental”. O item mais 

significativo, no entanto, era “condições de ajustamento em geral” ou “dificuldades de 

adaptação social”, onde se verifica que a maturação, apesar de ser entendida como um processo 

interno do organismo, não era de fato independente das influências externas, na medida em que as 
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crianças que viviam em meios familiares desajustados, sendo “rudemente castigadas” pelos pais 

podiam apresentar “deficiências de maturidade”. Mas não se tratava apenas dos castigos. Os 

problemas gerais de ajustamento muitas vezes eram devidos à origem sócio-econômica das 

crianças, como indica a seguinte passagem do texto: “Ainda hoje numerosas crianças, provindas 

de famílias em condições econômico-sociais menos favoráveis, vão para a escola intimidadas. 

Outras jamais tiveram ocasião de pegar num lápis e de exercitar-se com ele; seu vocabulário 

pode ser restrito e inadequado.” 
28

(p.148) 

Identificava-se o problema e em seguida oferecia-se a seguinte recomendação: “Como 

adiante se verá, certo número de exercícios de adaptação poderão ter uma influência muito 

favorável nessa hipótese.”(p.148) O autor afirmava que esses exercícios não eliminariam as 

“deficiências de maturidade”, mas seriam úteis na medida em que levariam a criança “a melhor 

coordenar os seus próprios recursos, iniciando uma capacitação de tipo pré-escolar, que não 

tiveram no lar.” (idem). Este trecho é importante porque permite verificar como o problema da 

maturidade, considerado anteriormente como sendo um processo orgânico e interno era 

compreendido como sendo estreitamente relacionado ao problema social da adaptação, que 

poderia ser corrigido a partir de um treinamento, ou seja, da realização de exercícios que 

compensariam na criança uma falta devida a sua origem social e econômica. O autor ainda 

conclui esta parte afirmando que “A regra de ouro para todos esses casos é a atenção carinhosa e 

compreensiva do mestre”, trazendo para a discussão o fator psicológico. Explicava que para 

aprender a criança precisava se sentir segura e confiante em sua própria capacidade. O fator 

psicológico era ainda reforçado no último item, “casos típicos de psicologia clínica”, no qual se 

inseriam os “alunos-problema”, “a exigirem tratamento psicológico especializado” e 

eventualmente também as crianças canhotas, não por serem canhotas, mas nos casos frequentes de 

não serem compreendidas pela família e pela escola. Assim, a questão da imaturidade, que em 

princípio parecia apenas uma questão do desenvolvimento biológico da criança, era também uma 

questão da medicina, da assistência social, da educação e da psicologia. 

De acordo com Foucault, o governo das populações não se limita a atuar superficial e 

globalmente, mas se exerce também nos detalhes e profundamente.(1996, p.291) Como uma 

tecnologia criada para governar populações de alunos, os Testes ABC não se limitavam a realizar 

uma ordenação geral da população em três classes, mas permitia ainda traçar perfis de cada classe 

                                                
28 Apesar de considerar essas questões sociais como tendo influência sobre o “equilíbrio orgânico” da criança, em 
outra parte do livro, na qual se ofereciam os resultados da aplicação dos testes em 22.115 alunos das escolas do 

Distrito Federal no ano de 1934, o autor afirmava que a origem social das crianças não parecia ter efeito sobre o seu 

desempenho nos testes (p.79), embora mostrasse ter havido diferenças consideradas significativas entre o 

desempenho de crianças brancas e pretas, em que as brancas teriam atingido uma média de 13,30 pontos e as pretas 

de 12,67 pontos (p.84). 
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e até perfis individuais de cada aluno, pelos quais os professores orientariam o trabalho. Pelo 

perfil da classe, era possível identificar as deficiências do grupo e criar exercícios corretivos e 

estimulantes que beneficiariam a maioria dos alunos e, com base nos perfis individuais, era 

possível oferecer a cada um o tipo de correção ou estímulo necessário à superação de suas 

dificuldades. 

 

A aplicação dos Testes ABC nas “crianças-problema”. 

 

Embora não tivessem sido desenvolvidos com esta finalidade, os testes ABC permitiam, 

de acordo com seu criador, identificar indícios de problemas de ajustamento nas crianças. Isso era 

possível porque o exame era aplicado individualmente e, dessa maneira, permitia observar a 

atitude geral da criança. Os examinadores eram orientados a tomar notas de todas as reações dos 

alunos durante a prova e essas anotações poderiam oferecer pistas iniciais sobre a presença de 

problemas, cujo diagnóstico final, contudo, ficaria na dependência de estudos complementares 

posteriores, como a aplicação de outros testes ou a elaboração de um estudo de caso “tão 

completo quanto possível”. Para a observação inicial da criança durante a realização dos testes, 

Lourenço Filho oferecia um esquema, contendo descrições de comportamentos possíveis nas 

provas individuais e suas prováveis interpretações
29

. A definição oferecida por Lourenço Filho 

para “criança-problema” era: 

“a denominação crianças-problema foi criada para designar aquelas cujo comportamento seja menos comum 

que o das outras, por ser emocionalmente mais complexo. De modo geral, representam crianças com 
dificuldades de ajustamento no meio familiar ou mesmo na escola; retratam conflito íntimo, que podemos 

reconhecer tentando interpretar as suas reações emocionais.”  

(p.170) 

A definição que indica a presença de um conflito íntimo como causa do problema, parece 

considerar o desajustamento ao meio social apenas como a consequência de um desequilíbrio 

interno. Em seguida, porém, há uma indicação de que condições externas podiam provocar o 

surgimento de dificuldades, quando o autor afirma que, de acordo com a psicanálise, os primeiros 

anos de vida da criança tinham uma influência poderosa sobre a formação da sua personalidade. 

Esta afirmação surge no âmbito de uma breve descrição sobre a formação da “personalidade”
30

 

                                                
29 Este esquema constituía uma simplificação do quadro composto por Bingham para análise de comportamentos em 
situações de provas individuais. (p.176)  
30 “Resulta a personalidade de componentes intrínsecos, como a constituição física, o temperamento e a inteligência, 

aspectos esses em que os fatores hereditários parecem ser inegáveis; mas resulta também do afeiçoamento de tais 

possibilidades através da experiência ou da aprendizagem, no seu mais largo sentido – a da vida comum, difusa, não 

intencional, e a do lar e a da escola, que é ministrada intencionalmente.” (Lourenço Filho, 1974, p.171) 
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infantil, em que se utilizam os conceitos de “motivação”
31

 e “interesse”
32

. A dificuldade em 

relação às crianças-problema, situava-se, conforme Lourenço Filho, na “resolução dos conflitos 

entre motivos”, que eram estranhas nessas crianças e até “paradoxais”. Tratava-se, portanto, de 

distúrbios relacionados à motivação ou - para empregar uma expressão utilizada por autores 

contemporâneos, os quais investigam problemas semelhantes com base no referencial teórico da 

governamentalidade - de “patologias da vontade”. (Rose, 1999b, p. 266) A respeito das 

dificuldades das crianças na escola atribuídas à falta de motivação e de auto-estima, Popkewitz 

considera que: 

“As categorias de ‘motivação’ e ‘auto-estima’ transferem o problema da pedagogia para características 

pessoais, de resolução interna, personalidade e aparentemente naturais -  até mesmo biológicas. Os 

‘problemas das crianças’ não são mais sociais, institucionais ou epistemológicos. Em vez disso, elas têm 

‘problemas’ porque são carentes de motivação, auto-estima, auto-disciplina etc.” 

 (2001, p. 73) 

No capítulo do livro que se está examinando, intitulado “Os Testes ABC, a observação 

clínica e as ‘crianças-problema’” (p.167), há uma parte que descreve as “fases do 

desenvolvimento emocional” mediante o estudo de diversos autores: Wallon, Piaget, Dublineau, 

Gesell, Hamburger e Buhler. Um dos objetivos fundamentais desta seção do texto é discutir as 

chamadas “crises da infância”, fases do desenvolvimento que se alternavam com outras 

consideradas mais calmas. O autor referia-se a Gesell para caracterizar a idade de seis anos como 

um período de “reações violentas e atividade excessiva” (p.174), enquanto aos sete anos era 

possível prever “períodos de calma e elaboração cada vez mais prolongados”. O conhecimento 

dos educadores sobre essas crises normais, na opinião do autor era fundamental, para que ele 

pudesse avaliar adequadamente o comportamento dos seus alunos.  

“O educador deve conhecer as crises de ordem geral ou possuir algumas noções gerais de psicologia 

evolutiva e de psicologia clínica. De outra forma, tenderá a ver em todos os seus alunos crianças-problema, 

como, outrora, quando se iniciaram os estudos relativos à inteligência, tendia-se a ver deficientes mentais em 

todos os alunos que mostrassem algum embaraço em aprender. E deverá saber, também, que entre as fases 

críticas do desenvolvimento, há períodos de acalmia, ou comportamento mais tranquilo.” 
(p.173) 

A identificação de um aluno como sendo uma “criança-problema”, portanto, era uma 

questão delicada, já que os mesmos comportamentos podiam ser considerados normais em 

determinadas idades ou como indícios de um problema individual, a requerer tratamento, caso 

aparecessem em outra idade ou em um grau de intensidade incomum. Este parece ser um dos 

indícios de que, diferentemente da criança “anormal”, no caso da “criança-problema”, a fronteira 

                                                
31 A “Motivação”, no texto, é definida como “do ponto de vista teórico, é o jogo das necessidades biológicas e de 

natureza social que com essas se associam, e, de algum modo as transformam, dando-lhes o aspecto de disposições, 

atitudes, desejos, sentimentos, valores. Do ponto de vista prático, é o estudo das situações que levem os indivíduos a 

orientar a sua conduta numa certa e determinada direção” (op.cit., p.170) 
32 “À relação habitual entre um motivo e um incentivo é que se dá o nome de interesse” (op.cit., p.171-172) 
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entre a normalidade e a “não-normalidade” era menos marcada, mais permeável, como se fosse 

traçada na forma de uma linha tracejada, permitindo a comunicação entre os dois lados. As 

crianças normais sempre corriam o risco de se tornarem um problema, se viessem a sofrer algum 

tipo de influência ambiental desfavorável ao seu ajustamento. Por sua vez, a “criança-problema”, 

desde que fosse submetida a medidas corretivas adequadas, poderia ser normalizada. 

No livro, Lourenço Filho mostrava como, durante a aplicação dos testes ABC, era possível 

observar as atitudes infantis e identificar sinais de prováveis problemas de comportamento. De 

maneira esquemática, o autor apresentava, para cada fase do exame, reações que a criança poderia 

ter e os seus possíveis significados, como por exemplo: 

“III. Atitude em relação à tarefa: 

a) Compenetrada: 

1. Porque está fortemente motivada; 

2. ou porque é cuidadosa em tudo quanto faz; 

3. ou porque está ansiosa, desejando terminar com rapidez. 

b) Divertida: 

1. Porque a tarefa lhe parece muito fácil; 

2. ou porque tem grande confiança em si; 
3. ou porque não leva nada a sério. 

c) Diz que não poderá executar a tarefa: 

1. Porque está intimidada; 

2. ou porque sente inferioridade; 

3. ou porque percebe suas limitações; 

4. ou porque não entendeu a tarefa.” 

(Lourenço Filho, 1974, p. 177) 

Muito diversos poderiam ser, portanto, os significados da mesma atitude. Provavelmente 

por isso o autor recomendava insistentemente os exames complementares nos casos em que se 

suspeitasse de “criança-problema”. Para concluir o capítulo e o livro, o autor dava notícia das 

pesquisas realizadas por Ofélia Boisson Cardoso, com base no discurso proferido pela autora na 

Associação Brasileira de Educação (ABE), no Rio de Janeiro, por ocasião do 25
o
. aniversário dos 

testes ABC. Ofélia Cardoso reportava-se às experiências que realizara na Chefia do Serviço de 

Ortofrenia e Psicologia do Instituto de Pesquisas Educacionais, na década de 1940. Para 

exemplificar a utilização dos testes ABC na identificação de problemas nas crianças, a autora 

descrevia dois estudos de caso, em que além das informações obtidas com o teste, diversos dados 

sobre a criança, seu ambiente familiar e seu comportamento na escola haviam sido coletados para 

compor o quadro de “criança machucada”. Eis um trecho da descrição, que inclui o emprego dos 

testes ABC no diagnóstico: 

“O primeiro caso refere-se à pequena L.M., de 7 anos de idade cronológica, pouco desenvolvida fisicamente, 

lourinha, de pele muito fina e transparente; um tipo longilíneo bem diferençado; oriunda de um meio modesto, 

descendente de colonos italianos; examinamo-la, a pedido da professora que fora nossa aluna, por ocasião de 
uma viagem ao Sul do país. Em classe, apresentava-se inibida, pouco se comunicando; na hora do recreio 

aproximava-se discretamente da professora, como em busca de proteção, afastando-se do grupo infantil, e, 

apesar dos esforços desta, não participava dos brinquedos dos colegas. 
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“Os traços com que tentou representar as formas geométricas dos testes I e III logo lhe denunciavam a forma 

constitucional de ser: hesitantes, extremamente finos, sem continuidade; o quadrado tombava para baixo, 

inclinando-se, assim para a direita (da mesma forma, os demais desenhos do teste, bem como os que traçou 

depois, quando levamos mais adiante o estudo de sua personalidade, apresentavam a tendência à queda para 

baixo. 

“A pista fornecida pelas reações aos testes ABC conduziu-nos a um diagnóstico psico-social, que permitiu 
orientar a ação educacional na escola, bem como na família.” 

(apud Lourenço Filho, 1974, p. 181) 

Para concluir o trabalho e apresentar de maneira muito clara e sintética o conteúdo do 

livro, Lourenço Filho elaborava a seguinte representação, num último esforço de inscrever e fixar 

as recomendações contidas no trabalho: 

 

 

 

FIGURA 6 

 

A visualização do quadro dá uma idéia de totalidade, que parece incluir todos os casos 

possíveis e sugere um percurso pré-estabelecido para todas as situações imagináveis. Parece não 

haver caso que não possa ser encaminhado no sentido de levar uma criança a aprender a ler e a 

escrever. Em princípio, as crianças podiam ser duas coisas: maduras ou imaturas. Na situação 
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mais complicada em que se revelassem imaturas, havia uma quantidade limitada de razões para 

essa dificuldade, cada uma das quais requerendo medidas específicas de correção. Mesmo se se 

tratasse de “criança-problema”, era possível, mediante um estudo clínico bem encaminhado, 

proceder ao reajustamento, de modo que, no final do processo, percorrendo um caminho mais ou 

menos longo, todas as crianças se encontrariam na situação de usufruir do ensino regular, que por 

sua vez, seria adaptado às condições individuais. Dupla utilidade, portanto, dos testes ABC, como 

já se tratou de indicar. Se, por um lado, serviam ao tratamento de populações de alunos e a sua 

distribuição em classes homogêneas, para que se pudesse controlar melhor o rendimento do 

ensino, o trabalho docente, as escolas em geral, permitindo coletar dados que admitiam tratamento 

estatístico e a distribuição dos indivíduos na curva normal; por outro lado aplicavam-se aos 

diagnósticos individuais, forneciam pistas a respeito dos conflitos mais íntimos das crianças, 

aqueles gerados no recôndito da vida familiar. As descrições minuciosas sobre o traçado de uma 

forma ou a hesitação diante de uma questão dos testes, como se procurou ilustrar nos exemplos 

precedentes, permitia iniciar o diagnóstico.  

Até aqui, procuramos examinar especificamente o emprego dos testes, no âmbito da 

psicologia experimental, para o estudo das capacidades infantis e em particular para a 

administração das “crianças-problema”. Os testes consistem num recurso que parte do estudo de 

populações, recorrendo constantemente às técnicas estatísticas e ao tratamento de informações 

referentes a um grande número de casos, embora tenha em vista a orientação do indivíduo, 

segundo as suas condições específicas. Para completar a análise, no próximo capítulo, o foco da 

investigação se volta para os os estudos de caso, outro recurso para o diagnóstico e o tratamento 

das crianças, em especial daquelas consideradas difíceis de educar, o qual também foi 

amplamente divulgado e recomendado nos discursos pedagógicos veiculados no Brasil a partir da 

década de 1930. O ponto de partida passará a ser a singularidade do indivíduo em suas relações no 

ambiente familiar e na escola. Essas relações, no entanto, só se percebem com mais clareza 

quando se tem em vista o normal, que se baseia não apenas em teorias gerais, mas também nas 

médias calculadas para as populações. 
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CAPÍTULO 3 

 O Governo da Criança-Problema 
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No capítulo precedente, explicitou-se como, desde a década de 1920, a psicologia 

experimental dedicou-se ao estudo das capacidades individuais das crianças nas escolas, mediante 

o emprego dos testes que, supostamente, permitiriam medir o nível da inteligência, dos 

conhecimentos pedagógicos e até de aptidões particulares e de traços do caráter. Imaginava-se que 

seria possível organizar de maneira mais eficiente o ensino, adaptando-o às características 

individuais, o que redundaria em economia de tempo, recursos e esforços por parte dos 

professores e dos alunos. Mostrou-se como os testes foram empregados com o objetivo de 

identificar as crianças com problemas, aquelas que quando testadas em alguma dimensão de sua 

individualidade, se desviavam para aquém da norma e que, por isso, exigiam um tratamento 

especializado. Entendia-se que deviam ser separadas das classes comuns, onde não conseguiam 

acompanhar o ritmo do trabalho, perturbando o andamento das aulas. Para elas, considerava-se 

necessário definir objetivos educacionais mais modestos: por um lado, cabia afastá-las das 

influências perniciosas que pudessem corrompê-las moralmente, por outro,  prepará-las para o 

exercício de profissões simples, porém úteis à sociedade. 

Neste capítulo, procurarei aprofundar a análise do governo da “criança-problema”, tal 

como foi proposta nos discursos pedagógicos brasileiros nas décadas de 1930 e 1940, período em 

que surgiu a obra A Criança Problema: a higiene mental na escola primária, de Arthur Ramos 

(1939). Para isso, seguirei a sugestão de Mitchell Dean, segundo o qual há quatro dimensões 

identificáveis quando se busca compreender as condições de funcionamento de um regime de 

governo específico. Essas dimensões, embora sejam reciprocamente influenciáveis, preservam 

uma relativa autonomia e não são redutíveis umas às outras. Não é possível afirmar, no âmbito de 

um estudo sobre a governamentalidade, que uma delas guarde o significado mais profundo ou 

definitivo das práticas. Nosso problema, então, continuará sendo o de buscar compreender 

“como” se procurou governar a “criança-problema”, ou seja, a partir de que recursos, meios, 

técnicas, estratégias e formas de pensamento se procurou interferir de certas maneiras na conduta 

das crianças consideradas difíceis,  com o objetivo de torná-las mais bem adaptadas ao meio. 

A primeira dimensão do governo mencionada por Dean é a da visibilidade e para captá-la 

é preciso compreender que recursos são empregados pelo governo para tornar visíveis aqueles que 

devem ser governados, como se caracterizam no espaço as relações de autoridade, como se  

estabelecem relações que conectam diferentes locais e agentes, como se lança luz sobre certos 

objetos, enquanto outros são deixados na escuridão. “Um desenho arquitetônico, um quadro de 

fluxo administrativo, um mapa, um gráfico pizza, um conjunto de gráficos e tabelas e assim por 

diante, são todos formas de visualizar campos a serem governados.” (Dean, 1999, p. 30) Assim, 

pretende-se verificar como se procurou observar a “criança-problema” e determinados atores ao 
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seu redor, quais aspectos foram privilegiados na sua descrição e de que maneira foram tornados 

“visíveis”. Segundo foi possível observar no capítulo anterior, o emprego dos testes constituiu 

uma maneira importante de visualizar e inscrever as características dos alunos desde os anos 

vinte, na medida em que permitiu descrever numericamente as capacidades individuais, inseri-las 

em gráficos e tabelas, compará-las com a média para uma população de indivíduos etc. Além da 

aplicação dos testes como forma de “mapear” as condições dos alunos, os especialistas 

recomendaram ainda a elaboração de “estudos de caso” que permitissem elaborar um diagnóstico 

mais aprofundado das dificuldades apresentadas pelas crianças. Nesses estudos, múltiplas 

informações a respeito da história da criança, suas condições de vida e suas relações em casa e na 

escola eram levadas em consideração e associadas umas às outras com vistas à elaboração de uma 

explicação do problema e à prescrição de um tratamento. 

A segunda dimensão apontada por Dean se refere à tecnologia  ou techne do governo e 

demanda uma investigação sobre por que meios, mecanismos, procedimentos, instrumentos, 

técnicas, táticas, estratégias e vocabulários se constitui a autoridade e se fazem cumprir as regras. 

Será preciso então identificar o conjunto de meios recomendados para efetivar o governo da 

criança difícil, o que incluía, para o contexto que se está examinando, identificar a “criança-

problema”, investigar as causas das suas dificuldades, providenciar visitas sociais ao seu lar, dar 

orientações à professora sobre como conduzir a sua educação e recomendações à mãe sobre como 

organizar melhor a casa, a rotina, as relações entre pais e filhos, o lazer etc. Frequentemente, 

governar a “criança-problema” era também estabelecer objetivos mais modestos para a sua 

educação, cuidar da sua orientação profissional, tendo em vista as suas diferenças e aptidões 

específicas. Quanto aos alunos que apresentavam dificuldades mais sérias, que os situavam na 

condição de anormais, recomendava-se a sua separação das outras crianças e o seu 

encaminhamento para instituições especializadas. 

Em terceiro lugar, importa verificar a dimensão epistêmica do governo, ou seja, 

compreender que formas de pensamento, conhecimentos e racionalidades são empregadas pelo 

governo e como essas formas de pensamento procuram transformar as suas práticas. E ainda, 

como as práticas de governo dão origem a formas específicas de verdade? 

“Uma das características do governo, mesmo em sua forma mais brutal, é que as autoridades e agências 

devem se fazer questões sobre si próprias, devem empregar planos, formas de conhecimento e know-how, e 

devem adotar visões e objetivos sobre o que buscam atingir. O ‘Estado de Bem Estar’, por exemplo, pode ser 

entendido menos como um conjunto concreto de instituições e mais como uma forma de ver instituições, 
práticas e pessoal, de organizá-los  em relação a um ideal específico de governo.” 

(Dean, 1999, p. 32) 

No contexto que se vai examinar, princípios de ordem moral associavam-se às teorias 

médicas e higiênicas e a argumentos que privilegiavam as explicações sociais. Essas linhas de 
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justificação das práticas de governo combinaram-se de diversas maneiras com descrições do 

desenvolvimento intelectual e emocional do aluno, no âmbito da psicologia do desenvolvimento 

infantil e empregaram ainda os conceitos da psicanálise, que também começavam a aparecer para 

traduzir as causas das dificuldades infantis. Dessas associações surgiam formas inusitadas de se 

explicar os problemas das crianças e de se prescreverem tratamentos para superá-las.  

Finalmente, é preciso ter em conta a formação das identidades. As questões que se devem 

propor neste caso relacionam-se a que tipos de identidades são pressupostas nos governantes e nos 

governados e que tipos de identidades se têm em vista formar, mediante a transformação da 

conduta dos indivíduos. Dean sublinha que os regimes de governo não determinam formas de 

subjetividade, mas promovem, facilitam, criam e atribuem capacidades, qualidades e status aos 

diferentes atores, tanto às autoridades quanto àqueles a elas submetidos. Será preciso verificar, 

portanto, como uma criança que se recusa a participar com os colegas numa brincadeira livre 

durante o recreio passa a ser identificada como uma criança apática ou com “sentimento de 

inferioridade” e, assim, como uma “criança-problema”? Como se chega a definir que as crianças 

devem ser motivadas, participativas, bem adaptadas ao meio, emocionalmente ajustadas? Como 

se definem as identidades dos professores, da mãe e do pai, em relação à “criança-problema”? 

Essas questões, para serem compreendidas, devem ser situadas no contexto da difusão dos ideais 

escolanovistas, que passaram a valorizar a atividade infantil e o estabelecimento de relações 

democráticas e de cooperação na escola, como forma de preparar os indivíduos para a 

participação social futura. Precisam ainda ser referidas aos conhecimentos da psicologia, que 

tratou de explicar os desajustamentos como decorrentes de problemas individuais enfrentados 

pelas crianças em suas relações consigo mesmas, com a família, ou o meio social.  

Dean afirma que transformações nos regimes de práticas de governo podem ocorrer em 

uma ou em cada uma dessas dimensões e que uma transformação em um desses eixos pode 

desencadear mudanças nos outros. Lembra que também é importante levar em conta que todo 

regime de governo carrega consigo um componente utópico que é preciso identificar, o que 

significa que as realizações do governo sempre tem em vista um mundo melhor, ou pelo menos 

uma maneira melhor de fazer as coisas, levar as pessoas a viverem melhor, tornar a sociedade 

melhor etc. Nesse sentido, o governo da “criança-problema” constituiu parte de um programa de 

governo mais abrangente, que tinha em vista a organização de uma sociedade harmônica, na qual 

os indivíduos desempenhavam as funções para as quais revelavam uma inclinação natural e as 

quais estavam na justa medida de suas capacidades. A conquista dessa sociedade apoiava-se em 

uma escola que apresentava a cada criança desafios na medida de suas forças, uma instituição 

equipada com recursos que permitiam acessar com segurança as aptidões de cada aluno e orientá-
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los de acordo com as suas próprias condições e interesses. Nessa escola, toda ordem de problemas 

seria identificada e tratada precocemente, de maneira a se promover o melhor ajustamento 

possível do indivíduo à sociedade. A propósito da organização que a escola deveria ter, assim se 

expressava o diretor de um grupo escolar: 

“Não se compreende a escola sem um Serviço de Assistência social e sanitária, de Biotipologia Educacional, 

Higiene Mental ou Psicotécnica, o que representaria a Psicologia, a Biologia, e a Sociologia aplicadas e 

fundidas no organismo escolar, com objetivos comuns, em função dos verdadeiros fins da Educação, os quais, 

em última análise, vão contribuir para que o cidadão seja, coletivamente, uma expressão positiva e, 

individualmente, uma criatura feliz.” 

(Ribeiro, Nelson. “Criminalidade e Escola” in Revista de Educação, v. 38, n. 62-65, mar/dez, 1952, p. 11) 

Uma última advertência diz respeito justamente à questão dos valores que caracterizam 

um regime de governo. Dean refere-se ao fato de que as “políticas públicas da esquerda são 

frequentemente consideradas como a realização dos valores da justiça social, equidade ou 

direitos dos cidadãos e as da direita como formas de assegurar a liberdade pessoal, a eficiência 

nacional e a força militar” (1999, p. 34). O autor recomenda, no entanto que, ao se analisar 

regimes de governo, se tenha cuidado “para não reduzir práticas de governo a esses objetivos e 

os valores que se atribuem ou que se presume que estão por trás delas.” (p. 34). Embora os 

valores sejam parte importante do governo, suas práticas não devem ser compreendidas como 

simples concretização dos valores explicitados, se se pretende levar em conta as dimensões dos 

regimes de governo anteriormente mencionadas. 

“A questão dos valores é complexa. É extremamente importante não ver regimes de práticas de governo como 

expressões de valores. Os valores são enunciados em relação a programas e práticas de governo e formam 

uma parte importante da retórica de governo. Esta retórica é interna, e frequentemente necessária, ao 

funcionamento dos regimes de práticas e assim não podem tornar inteligíveis suas condições de existência. Os 
valores são parte das mentalidades de governo assim como o conhecimento especializado; o know-how mais 

prático (e frequentemente tácito); a expertise e habilidades incorporadas, por exemplo, no treinamento de 

servidores públicos, profissionais de vários tipos e assim por diante. Eles estão associados e integrados com 

várias tecnologias e técnicas de governo. Essas tecnologias no entanto, não podem ser ser entendidas como 

emanando desses valores. Então, em vez de ver os regimes de práticas como expressões de valores é 

importante questionar como os ‘valores’ funcionam em várias racionalidades governamentais, que 

consequências têm na forma de argumentos políticos, como se associam a diferentes técnicas e assim por 

diante. Valores, conhecimentos, técnicas são todos parte da mistura de regimes de práticas mas nenhum 

sozinho age como o guardião do significado definitivo.”  

(Dean, 1999, p. 34) 

 

O governo da “criança-problema” nos discursos pedagógicos 

 

Os artigos utilizados para caracterizar o discurso pedagógico sobre a “criança-problema” 

foram selecionados a partir da Revista de Educação e entende-se que os 36 textos examinados 

oferecem uma visão geral do pensamento educacional sobre o tema na época
33

. Em seguida, 

ganha destaque a análise do livro A Criança Problema: a higiene mental na escola primária, de 

                                                
33 Listagem no Anexo 3. 
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Arthur Ramos, publicado em 1939 na coleção Atualidades Pedagógicas. Este livro dedica-se 

especialmente ao estudo das dificuldades escolares das crianças  atribuídas aos conflitos vividos 

na família. São considerados ainda outros dois livros do mesmo autor, que ajudam a esclarecer as 

idéias contidas nessa obra: Educação e Psicanálise, publicado em 1934 na mesma coleção e 

Freud, Adler, Jung: ensaios de psicanálise ortodoxa e herética (Biblioteca de Cultura Científica, 

s.d.). 

O conjunto de artigos selecionados sobre a “criança-problema” constitui um corpus 

heterogêneo, que inclui textos escritos especialmente para a Revista de Educação, bem como 

trabalhos originalmente publicados em periódicos internacionais e artigos transcritos de jornais 

brasileiros. Há um artigo de Claparède e textos de autores dos Estados Unidos e do Chile. Entre os 

autores brasileiros, encontra-se um artigo de Almeida Junior, três de diretores de grupos escolares 

paulistas, dois da então diretora do Grupo Escolar Municipal de Reajustamento de Jaú, e ainda 

artigos escritos por autoridades do Departamento de Educação e do Centro de Pesquisas 

Educacionais e um Delegado Regional do Ensino. Há ainda textos redigidos pela diretora de uma 

clínica de orientação educacional, um médico e por professores do ensino secundário e normal. 

Os artigos tratam de questões diversas, podendo ser divididos em três conjuntos. O 

primeiro trata dos problemas emocionais ou de comportamento das crianças, e inclui os 

títulos: “Alcoolismo infantil”, Moncorvo Filho (1927); “A alfabetização das crianças anormais”, 

Osório Cesar (1929); “O sentimento de inferioridade na criança” (P.J., sem outras informações 

sobre o autor, 1930); “Alunos Preguiçosos: plano para um inquérito”, Ed. Claparède (1931); “A 

criança e as desarmonias ambientes” (C. M., 1931); “Como combater a mentira na criança”, H, 

Jeanrenaud (1937); “Fadiga Mental”, Oscar Villaça (1937); “Problemas de Adaptação Social da 

Criança”, Elise H. Martens (1938); “O Problema da Disciplina”, José Benedito Salgado (1939); 

“Os neuróticos e a escola”, Elza Barra (1946); “Clínica para os defeitos da fala”, Dr.
a 

Margareth 

E. Hall (1946); “Um caso de perturbação da linguagem”, de Zenaide V. Araújo (1951); “O mal 

comicial”, Dr. Oséas Fialho (1951); “Estado Psicopatológico em nossos alunos”, Lic. Deusdá 

Magalhães Mota (1951); “Ansiedade e Agressividade em crianças pré-escolares”, Dr
a
. Betti 

Katzenstein (1952); “Califasia e Ortofonia e sua importância para a escola primária”, Zenaide V. 

Araújo (1961). 

O segundo refere-se à educação das crianças “retardadas” e “anormais” e compõe-se 

dos artigos: “Aleijados do Cérebro?”, Franco da Rocha (1927); “Tratamento médico-pedagógico 

das crianças anormais e retardadas e o concurso do dentista escolar”, Edgard Duque (1927); “O 

Ensino dos Anormais”, Norberto de Souza Pinto (1933); “A Educação dos Anormais e dos Débeis 

Mentais”, Norberto de Souza Pinto (1935); “A Orientação Profissional dos Retardados”, sem 
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informações sobre o autor, (1936); “A Aprendizagem e as crianças anormais”, Norberto de Sousa 

Pinto (1943); “Reajustamento do Escolar Difícil - Relatório”, Sebastiana Floripes Pires de 

Campos (1944); “O Escolar Difícil e sua educação”, Sebastiana Floripes de Campos (1945); 

“Curso para Débeis Mentais”, (nota breve, sem autor, 1945); “Contribuição para o estudo 

antropofísico-pedagógico de um grupo de repetentes”, Maria Júlia Pourchet (1945); “A criança 

excepcional”, Lic. Odette Lourenção (1952); “Estabelecimentos para tratamento e reabilitação de 

crianças excepcionais”, Lic. Aidyl M. De Queirós (1952).  

O terceiro grupo é formado pelos artigos que dizem respeito à delinquência de crianças e 

adolescentes e aos menores institucionalizados, em que se inserem os seguintes artigos: 

“Criminalidade Juvenil” (1927, sem informação sobre o autor); “O Hiato Nocivo na Vida Legal 

dos Menores” , A. Almeida Junior (1933); “Delinquência Juvenil e Serviço Social” de Léo 

Cordemans de Bray (1934); “Literatura Infantil e Delinquência de Menores”, Corina de Castilho e 

Marcondes Cabral (1944); “A Escola e o Escolar Asilado”, Antonio Tenório da Rocha Brito 

(1945); “Criminalidade e Escola”, Nelson Ribeiro (1952). 

Embora o objetivo aqui não seja estudar o caso dos menores institucionalizados, nem o das 

crianças que, por suas deficiências, eram impedidas de frequentar as escolas comuns, considera-se 

necessária uma aproximação do discurso pedagógico publicado sobre essas, para que se possa 

situar melhor a “criança-problema” no âmbito da população maior composta pelas crianças 

“irregulares”. Além disso, nem todos os autores separavam nitidamente as crianças anormais das 

“crianças-problema”, Era comum que se empregasse a categoria “anormal” também para se 

referirem às crianças cujos desvios não eram constitucionais, mas “ambientais”. Tratava-se das 

crianças “anormalizadas pelo meio”, descritas de maneira mais ou menos semelhante às crianças 

difíceis, tanto no que se referia às causas dos problemas, como no que dizia respeito à descrição 

dos sintomas e aos tratamentos indicados. 

Selecionaram-se ainda documentos da Legislação Federal
34

 relativos à assistência à 

criança e à família, onde se encontram diversas referências aos desajustamentos sociais, cujas 

causas eram atribuídas à pobreza, aos vícios e às doenças. Nesses documentos é possível observar 

estratégias do bio-poder destinadas a promover o crescimento, a saúde, o bem-estar e a 

produtividade da população. Para buscar esses objetivos, criaram-se diversos tipos de instituições; 

estabeleceram-se normas para o recebimento de benefícios; organizaram-se  campanhas; previu-se 

a realização de múltiplos inquéritos para estudar as condições de vida da população necessitada 

etc. 

                                                
34 Anexo 1. 
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A dimensão de visibilidade no governo da “criança-problema” 

 

 

 

FIGURA 7 

 

Conforme já se explicitou, desde a década de 1920 começaram a circular entre os 

educadores uma série de idéias sobre a possibilidade de medir as capacidades humanas, com 

vistas a tornar possível conhecer de uma maneira “científica” o potencial de cada indivíduo. O 

lema: tudo o que existe, existe em uma certa quantidade e, portanto, deve poder ser medido 

orientou os esforços no sentido de se avaliar quantitativamente não apenas o peso, a altura e a 

acuidade visual ou auditiva das crianças, mas também a inteligência, o caráter, suas aptidões 

específicas e os conhecimentos adquiridos na escola. Vimos também que um dos objetivos 

principais da aplicação dos testes nas escolas desde então era o de identificar as crianças 

anormais, as quais deveriam ser separadas das outras e receber tratamento especializado. Uma vez 

que ficasse constatada a presença de um problema, contudo, era preciso aprofundar os 
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conhecimentos sobre o indivíduo, mediante a realização de um estudo de caso para compreender o 

histórico da criança e a dinâmica familiar em que estava inserida, conforme recomendava 

Lourenço Filho, entre outros autores. Um estudo desse tipo geralmente incluía dados sobre as 

condições de saúde, econômicas e de habitação, a composição familiar, a qualidade das relações 

familiares, os hábitos e preferências da criança em casa, as dificuldades e o comportamento 

escolar etc. Segundo a Catedrática de Educação Odette Lourenção, era a partir da elaboração do 

estudo de caso que se podia começar a orientar o tratamento das crianças excepcionais: 

“Em todos esses problemas, o início da terapêutica está no estudo de caso individual. A investigação tão 

completa quanto possível, através da história de vida do indivíduo e do estudo atual de sua personalidade e 

de seus problemas e conflitos, poderá fornecer as chaves para a compreensão da deficiência em suas raízes e 
suas possibilidades de recuperação.” 

(1952, p. 25, grifo da autora) 

A partir da década de 1930, a organização das formas de observação da infância foram se 

tornando mais complexas e sofisticadas, incluindo um número cada vez maior de aspectos a serem 

avaliados, de critérios, de gradações. A esse respeito, no artigo “A Educação dos Anormais e dos 

Débeis Mentais”, Norberto de Souza Pinto declarava: 

“A evolução na sua marcha lenta de desdobramento criou e vai criando a diferenciação em tudo. Tudo 

classificamos, e, em o fazendo no mundo escolar, não nos limitamos a um trabalho simplista de separar o que 

é idêntico. Não escaparam naturalmente na vida escolar, a necessidade classificadora da intelectualidade dos 

educandos e a NOOLOGIA que constitui o departamento da psicologia concreta, que classifica e mesmo 

explica os principais grupos da mentalidade.” 

(Revista de Educação, v. 11-12, set/dez, 1935, p. 30) 

 Simultaneamente, as práticas de diagnóstico passaram a contar com uma quantidade e 

diversidade crescentes de profissionais e instituições. Assim, de acordo com o decreto-lei n. 

2024 que, em 1940 fixava “as bases de proteção à maternidade, à infância e à adolescência em 

todo o país”, seriam instituídos “nas diferentes unidades federativas, centros de observação 

destinados à internação provisória e ao exame antropológico e psicológico dos menores cujo 

tratamento ou educação exijam um diagnóstico especial”. (Decreto-lei n.2024 – 17/02/1940. LEX: 

Legislação Federal e Marginália, 1940, p. 76). Por outro lado, os serviços de assistência criados 

no âmbito do governo federal passaram a ter entre suas funções a de elaborar inquéritos e criar 

outras estratégias que permitissem recolher o maior número de informações possível sobre os 

assistidos, num outro esforço para mapear a população a ser governada. A organização do 

Serviço Social, tal como prevista pelo decreto-lei n. 525, de 01/07/1938, constiui um bom 

exemplo de instituição organizada a partir dessa idéia. O decreto definia como sendo função do 

Serviço Social “a utilização das obras mantidas quer pelos poderes públicos quer pelas 

entidades privadas para o fim de diminuir ou suprimir as deficiências ou sofrimentos causados 

pela pobreza ou pela miséria ou oriundos de qualquer outra forma de desajustamento social e 

de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a um nível satisfatório 
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de existência no meio em que habitam”(p. 263). Para isso, a primeira tarefa do Conselho 

Nacional de Serviço Social registrada na lei era a elaboração de inquéritos e pesquisas para 

investigar as condições de vida das famílias pobres, miseráveis, desajustadas. O Conselho 

também tinha a responsabilidade de, com base nas informações obtidas naquelas pesquisas, 

formular um plano nacional de serviço social destinado a amparar as mesmas famílias. A lei 

instituía ainda a Conferência Nacional de Serviço Social, a ser reunida periodicamente para a 

coordenação das atividades e programas que deveriam ser realizados em todo o país.  

Entre os textos veiculados na revista Escola Nova, chama atenção o artigo “Alunos 

Preguiçosos” (v.2, n. 1-2, jan/fev, 1931), em que Claparède apresentava o plano de um inquérito 

para procurar esclarecer uma série de questões a respeito da preguiça entre os escolares. Queria 

saber a “causa oculta” do problema, qual o peso dos fatores intelectuais, afetivos e de 

temperamento e ainda a influência dos fatores genéticos e ambientais. Após definir o aluno 

preguiçoso como “aquele que evita o trabalho escolar, que trabalha pouco ou mal na escola, 

porque não gosta dessa espécie de trabalho” (p. 226) e de esclarecer que “o preguiçoso não é 

nem doente, nem fatigado, nem ininteligente” (p. 227), o autor convidava os professores a 

participarem numa ampla investigação sobre esses casos. Oferecia um roteiro com 29 questões 

para orientar o trabalho, entre as quais figuravam perguntas sobre o estado de saúde da criança; 

profissão dos pais e outros dados sobre a família; interesses e ocupações da criança nos momentos 

livres; características psicológicas; grau de adiantamento nos estudos, em relação à classe; 

relacionamento com os colegas; quantidade de irmãos e posição ocupada pela criança entre esses; 

opinião da própria criança sobre o seu defeito etc. O objetivo do autor era obter o retorno de 

muitos professores para, com base em um grande número de observações,  desenvolver um estudo 

científico que permitisse desvendar o problema da preguiça dos alunos. 

Um aspecto importante a se destacar no discurso dos educadores sobre as dificuldades 

infantis era a idéia de que as condutas anormais eram manifestações de problemas mais 

profundos, cujas causas era preciso investigar. Entendia-se que era insuficiente agir sobre o 

sintoma, era preciso eliminar a causa para que cessasse o efeito. Não bastava, portanto, verificar 

os sinais exteriores, superficiais, de uma dificuldade. Era preciso enxergar as causas ocultas, 

mediante uma investigação aprofundada. Norberto de Souza Pinto apresentava as seguintes 

conclusões sobre como deveria se dar o processo de identificação das crianças anormais: 

“1)Uma classificação psico-pedagógica para ser útil deve tomar por base as causas que concorrem para 

determinar a irregularidade ou o retardamento da criança; 

“2)Estas causas são múltiplas e dependem do indivíduo, do meio e até mesmo, não raras vezes, de ambos; 

“3)É excepcional o encontrar-se formas puras em que a irregularidade dependa de uma única causa, 

excluindo-se outras; todavia, não se deve afirmar que ela não existe e que não seja a mais importante; 
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“4)Não representa um processo seguro o de se contentar com as simples etiquetas de: preguiçosos, 

desatentos, mentirosos, instáveis, etc., que muitas e repetidas vezes não traduzem mais que um sintoma 

secundário, embora assaz aparente; 

“5) Para as necessidades administrativas se pode adotar as classificações de eliminação, mas torna-se mister 

considerá-las como sendo muito relativas, cujo valor e oportunidade é apenas material.” 

 (Revista de Educação, v.3, n.3, set., 1933, p. 37) 

Daí a necessidade de se ir além da constatação daquilo que a criança podia ou não podia 

fazer, com base na aplicação de testes variados; por isso as “crianças-problema” demandavam um 

estudo de caso completo. No que se refere aos desvios de comportamento nas crianças, as causas 

eram numerosas mas podiam ser dividas em dois tipos principais: hereditárias ou ambientais. 

Caso fossem hereditárias ou biológicas, significava que a criança já havia nascido com a “doença” 

e que, portanto, não seria possível resolver o problema. Era possível, contudo, aprender a conviver 

melhor com ele, atenuando-se os seus efeitos. Já as causas ambientais podiam ser eliminadas, com 

a promessa do retorno à normalidade. Por outro lado, crianças que até certo ponto de sua vida 

escolar haviam sido consideradas normais, podiam em qualquer momento de seu percurso 

adquirir defeitos de comportamento devido a perturbações diversas que eventualmente viessem a 

enfrentar. Dessa maneira, era preciso prestar uma atenção contínua ao desenvolvimento de todas 

as crianças e acompanhar a sua vida tanto na escola como fora dela.  

A comparação entre dois exemplos retirados dos artigos da revista Educação é bem 

ilustrativa das transformações que se foram introduzindo ao longo das décadas de 1930 e 1940 na 

maneira de se descrever as “crianças-problema”, as causas das suas dificuldades, seus contextos. 

Em primeiro lugar, no texto intitulado “Delinquência Juvenil e Serviço Social”, Léo Cordemans 

de Bray, diretor da Escola de Serviço Social da Junta de Beneficência de Santiago, no Chile, 

desenhava o quadro “ambiental” típico em que se formavam os delinquentes: 

“O jovem delinquente pertence geralmente à classe mais miserável da ordem social; sua casa não é mais do que 

um rancho insalubre, sem ar, sem luz, sem comodidade, no qual a criança não dispõe de um canto atraente onde 

ocupar-se, brincar ou distrair-se. Além disso, o acanhamento da habitação tem por consequência uma 

promiscuidade que favorece todas as formas de imoralidade… Se da habitação passamos a considerar a família, 
verificaremos que 80 por cento mais ou menos das crianças levadas à justiça pertencem a famílias incompletas 

ou desunidas. Se o pai abandonou o lar, sóe acontecer que a mãe vive em concubinato com vários homens, e não 

é raro o caso em que um deles chega a ser o sedutor da filha de sua companheira. Também influem nas crianças 

as desavenças, entre os pais, posto que a elas toca assistir às disputas, às pelejas como às reconciliações, que se 

levam a cabo sem a menor reserva. Os nervos da criança sofrem um rude choque durante estas cenas, perde o 

respeito pelos pais; chega às vezes a odiar um deles e cada dia sente menos desejo de voltar a uma casa que não 

merece o nome de lar.” 

(Revista de Educação, v. 7, n. 7, set, 1934, p. 79) 

Nesse caso, a “criança-problema” era capturada num quadro que combinava elementos 

descritivos higiênicos, econômicos, morais, psicológicos. Vasculhava-se a família, as condições 

da habitação, a composição familiar, a relação entre os pais e entre os pais e os filhos, a 

participação de pessoas estranhas  na dinâmica familiar etc. O segundo exemplo, retrata um caso 

menos grave do que a delinquência. Trata-se de uma situação de “mentira infantil”. Neste caso, o 
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peso da influência familiar volta a aparecer, agora no âmbito de uma descrição diferenciada, em 

que a situação problemática parecia mais facilmente contornável: 

“Trata-se da pequena Martha, de sete anos de idade, que pouca aptidão demonstra para a aprendizagem da 

leitura e da aritmética e que manifesta um curioso desinteresse pelo mundo real. Pensa constantemente em 

outra coisa e rejeita tudo o que a aborrece. A escola vai um dia visitar certa localidade, e Martha, 

repreendida por não se achar com as outras, à hora da partida, exclama, “Oh, eu não preciso ver esse lugar, 

pois eu moro aí”. O que não era verdade. A cada momento esquivava-se da companhia das colegas, e durante 

o recreio brincava em uma vereda solitária do pátio, com outra menina, produto de sua imaginação. Esta 

companheira, que ela descrevia, era parecida com uma personagem de uma história que a professora 

costumava contar. Só a professora recebia as suas confidências. Diante de outras pessoas ela se fechava 

dentro de uma atitude de silêncio. Porque esse isolamento? Esse mundo imaginário? Martha não é feliz; seus 

pais não a compreendem; além disso, Martha tem uma irmãzinha dois anos mais moça que ainda não pôde 

aceitar.” 

(Jeanrenaud, H. “Como combater a mentira na criança” in Revista de Educação, v. 19-20, set/dez, 1937, p. 

162) 

Nesta descrição, ganhava maior visibilidade o “mundo interior” da criança, suas fantasias, 

desejos e conflitos. Será, com efeito, essa dimensão interna que passará a ser cada vez mais 

detalhada nas investigações especializadas sobre as dificuldades infantis. Embora as informações 

sobre as condições físicas e econômicas do aluno-problema continuassem a aparecer nos estudos 

de caso, o objetivo dos educadores seria cada vez mais o de desvendar a “alma” da criança, como 

produto da qualidade de suas relações familiares e sociais. Além disso, comportamentos cada vez 

mais corriqueiros, manifestados por grande parte das crianças de determinada faixa etária, tais 

como a enurese ou o medo de escuro tornaram-se objeto de estudo especializado e passaram a ser 

entendidos como sinais exteriores de dificuldades internas que precisavam ser investigadas e 

tratadas. 

A dimensão técnica no governo da criança-problema 

 

Diversos recursos foram sugeridos pelos educadores para o governo da “criança-

problema”. Em primeiro lugar, é preciso voltar a sublinhar a idéia de que uma das estratégias 

frequentemente recomendadas para solucionar as dificuldades era a identificação e a eliminação 

das suas causas. “Toda dificuldade tem sua razão de ser. Elimine-se a causa e desaparecerá a 

dificuldade”, declarava a autora do texto “Problemas de Adaptação Social da Criança” (Revista 

de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 241). As ações deviam visar, portanto, não os sintomas 

superficiais, mas as suas explicações mais profundas, muitas vezes ocultas, que cumpria 

investigar. Tendo em vista que os problemas infantis, quando não eram classificados como 

defeitos “biológicos”, costumavam ser atribuídos a desordens na família, tida como o primeiro 

“meio social” da criança, outra estratégia frequentemente lembrada pelos educadores para a 

correção dos problemas de comportamento era a transformação da conduta dos adultos 

responsáveis por educar as crianças, especialmente a da mãe. Daí a insistência no valor 
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pedagógico do exemplo e na gravidade das ações que contradiziam os discursos morais. O artigo 

“A criança e as desarmonias ambientes”, transcrito do jornal O Diário de Notícias, do Rio, 

dedicava-se exatamente a enfatizar a importância do bom exemplo para a formação de crianças 

honestas, pacíficas, motivadas e felizes. A respeito da honestidade, o autor afirmava que, embora 

esse fosse um objetivo educacional valorizado pela maioria dos pais, era comum ver os adultos 

mentindo na presença das crianças sem qualquer constrangimento: “Gostariam que os filhos não 

mentissem: mas, a propósito das coisas mais insignificantes, e à vista das crianças, inventam 

mentiras colossais, e quase sempre desnecessárias.” (Escola Nova, v.2, n. 1-2, jan/fev, 1931). 

Num outro artigo que tratava especificamente do problema da mentira, afirmava-se “ ‘Aquilo que 

queremos que a criança seja, escreve Binet, é preciso que o sejamos nós mesmos.’ Vigiar por fora 

de nada vale. Não se pode escapar por muito tempo a este ser que se pretende vigiar. O que 

convém é ser e não parecer.” (Jeanrenaud, H. “Como combater a mentira na criança” in Revista 

de Educação, v. 19-20, set/dez, 1937) 

Entendia-se que o papel dos pais, tanto quanto dos professores, era exercer um poder de 

tipo “pastoral” sobre as crianças, no sentido em que cabia-lhes zelar pela salvação da alma de seus 

filhos, cuidando de cada um para que não se perdesse e não se desviasse do caminho do bem. 

Nesse sentido, transformar a conduta dos adultos significava levá-los a rever suas próprias ações, 

perceber seus efeitos nocivos na formação das crianças e modificar seus atos para se tornarem 

modelos melhores. Não bastava vigiar os filhos ou os alunos, o “pastor” devia vigiar também a si 

próprio, já que servia de modelo para o seu “rebanho”. O exercício desse mister incluía ainda a 

obrigação de conhecer profundamente cada criança, seu interior, seus desejos, sua alma. Era 

insuficiente cuidar do rebanho como um todo, pois o que estava em causa era a salvação de cada 

ovelha em particular. As implicações dessa perspectiva sobre a educação escolar já foram 

sugeridas quando se tratou da individualização do ensino defendida por Claparède. Para esse 

educador, o bom professor deveria conhecer o melhor possível seus alunos, cuidar 

individualmente de cada um, descobrir aquilo de que necessitava e ainda investigar os sinais de 

sua vocação. Por outro lado, havia de dedicar-se ainda ao autoconhecimento, de modo a impedir 

que eventuais defeitos de sua personalidade se tornassem um entrave na sua relação com os 

alunos. O adulto encarregado de educar a criança deveria conhecê-la e responsabilizar-se pela sua 

“salvação”, mas isso não significava permanecer tomando conta dela indefinidamente. Ao 

contrário, uma parte importante dessa formação era justamente proporcionar à criança 

experiências que contribuíssem para torná-la autônoma para agir, avaliar e vigiar a si própria. No 

texto “Como combater a mentira na criança”, apresentava-se o exemplo de um discurso eficaz 
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proferido por uma professora com o objetivo de levar seus alunos a cuidarem de suas 

consciências:  

“Isso é com vocês. Não os fiscalizarei absolutamente. Não sou sua consciência. Vocês podem me enganar, 

mas não podem se enganar a si mesmos. Será que qualquer de entre vocês, para se poupar um pequeno 

trabalho a mais, estaria pronto a se sobrecarregar com uma grande mentira?” 

(Jeanrenaud, Revista de Educação, v.19-20, set/dez, 1937, p. 164). 

Em seguida, o autor descrevia o efeito dessas palavras na turma: “As crianças ficam 

sérias. Vê-se nos seus rostos um ar de decisão emocionada, de alegria orgulhosa e contida” (op. 

cit., p. 165). A estratégia produzira resultado, a vigilância exterior tornara-se supérflua. A partir 

daquele momento os alunos seriam felizes apenas se fossem capazes de agir honestamente. 

Jeanrenaud detalhava ainda toda uma sequência de técnicas sugeridas ao professor para levar a 

criança a distinguir por si mesma entre a mentira e a realidade e ser capaz de escolher livremente 

a conduta honesta. Vale a pena acompanhá-lo em suas recomendações: 

“A mentira deve ser tirada às claras, explicada. Não basta apenas expor uma mentira mais pesada que as 

outras e dizer que outras futuras serão castigadas. É preciso continuar a deslindar as menores de entre elas à 

medida que forem aparecendo. É preciso obrigar a criança – e é esse o castigo natural e eficaz que lhe cabe 

impor – é preciso obrigar a criança a repisar ponto por ponto a sua relação em todos os detalhes e a precisar 
ela mesma, por um lado aquilo que é conforme à verdade, e por outro lado aquilo que ela tiver exagerado, 

imaginado ou deturpado. À medida que for possível, verificar a sua narrativa, para lhe mostrar sempre o 

ponto em que se desviou por rota falsa e explicar-lhe que ninguém pode se confiar em si mesmo a não ser que 

seja capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Assim, a criança vai percebendo pouco a pouco que ela 

só terá a ganhar aprendendo a traçar ela mesma a demarcação precisa entre os fatos reais e os inventados; 

aprende a desconfiar da fantasia, mesmo quando lhe dê uma satisfação momentânea. Se o professor se limitar 

a repreender o menino em vez de analisar as suas mentiras, para as retificar em colaboração com o próprio 

culpado, se desprezar o trabalho explicativo, e sobretudo, se, no seu afã de reprimir o defeito, chegar um dia a 

suspeitar erroneamente da criança e castigá-la injustamente, ela se desconfiará do professor e manterá 

sempre uma atitude defensiva, e, a fim de evitar futuras suspeitas, repreensões e castigos, tratará de mentir de 

uma maneira mais ardilosa. Assim, pois, uma educação errônea poderá transformar o pequeno sonhador ou o 
pequeno blasonador inconsciente, em um verdadeiro mentiroso, velhaco e ardiloso.” 

(Revista de Educação, v.19-20, set/dez, 1937, p. 167). 

Fiz questão de transcrever esta longa passagem do texto porque considero que ela ilustra 

uma série de aspectos importantes a respeito das técnicas de governo da “criança-problema”. 

Como já se mencionou, o objetivo último da educação, segundo o autor, era levar a criança a 

corrigir por si mesma o seu comportamento e, em situações futuras, a optar livremente pela 

honestidade. Havia uma série de “tecnologias do eu”, operações que o indivíduo deveria aprender 

a realizar em si mesmo para modificar-se no sentido desejado. No caso que estamos examinando, 

a técnica recomendada para elucidar e corrigir a falta era a da confissão, num processo em que, 

com a ajuda do professor, o indivíduo era levado a re-elaborar e a re-significar a experiência, ao 

reproduzi-la em palavras, dessa vez esforçando-se para estabelecer a distinção entre os elementos 

verdadeiros e os falsos de seu discurso, com a ajuda do mestre. O objetivo da confissão não era 

tanto esclarecer a falta para se poder aplicar a sanção correspondente, mas levar o culpado a rever 

sua própria conduta e a transformar-se. Finalmente, o autor temia que uma criança, em princípio 
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sem nenhum distúrbio de caráter, mas apenas uma tendência mais sonhadora, podia tornar-se um 

problema, se houvesse uma interferência imprópria do professor sobre a sua personalidade. 

Além dos maus exemplos dados pela família ou pela má atuação dos professores, uma 

outra forma de influência sobre a alma das crianças vista como extremamente perigosa era a 

literatura infantil. Na opinião do professor João Evangelista, que trabalhava como pesquisador no 

Serviço Social dos Menores, as histórias de aventuras contidas nas publicações infantis, no 

cinema e mesmo nos programas de rádio ouvidos pelas crianças eram repletas de maus exemplos, 

de atos desonestos e violentos praticados por “quase exclusivamente personagens estranhos, 

bizarros, grotescos, aterrorizantes”, os quais impressionavam a criança, com suas façanhas 

mórbidas, reforçadas por ilustrações grosseiras, de senso estético duvidoso. ( Castilho, Corina; 

Cabral, Marcondes. Literatura infantil e delinquência de menores. Educação, v. 32, n. 44-45, 

jul/dez, 1944, p. 225). Mais uma vez, o problema era o mau exemplo dado a seres em fase de 

formação, que tendiam à imitação e estavam expostos a todo tipo de influências, boas e más. 

“Mais vezes do que noticia a imprensa a imitação se manifesta: são rapazinhos que abandonam o 

lar para ‘meter a cabeça no mundo’; meninas que escancaram as janelas da imaginação para 

devaneios nocivos e doentios” (idem). De acordo com o pesquisador em que se baseavam os 

autores do texto, seria conveniente incluir os periódicos infantis nas “leis da moral pública”, 

como medida profilática. Um outro recurso importante para a prevenção da delinquência seria, 

segundo o mesmo especialista, o investimento público na criação de parques infantis, 

especialmente para a infância desamparada, que contava com poucos recursos para se distrair de 

maneira saudável. Ponderava-se: 

“A criança rica pode preencher os seus lazeres nos brinquedos, nos clubes, nas viagens. A criança 

abandonada material e moralmente, pode ter ainda por determinação das autoridades, a felicidade de 

encontrar o Educandário D. Duarte, onde a Liga das Senhoras Católicas procura ‘fazer mais crianças felizes 

para que amanhã haja menos homens maus’. Mas aquela criança que, sem ser abandonada totalmente, não 

pode ter assistência familiar, a criança que, quando muito, frequenta o grupo escolar, que passa seus lazeres 

na rua, inteiramente abandonada ao léu, pois sua mãe precisa ajudar com seu trabalho os ganhos para 

assegurar a vida material do lar?” 
“Que reação teria a sociedade de S. Paulo, se as crianças  ganhassem, cada ano pelo menos, um parque 

infantil, como presente de Páscoa ou de Natal? Aí recebem juntamente com a instrução, assistência 

intelectual, moral, sanitária e encontram recreações sadias e produtivas. Uma obra de arte a menos, e mais 

crianças sadias de corpo e de espírito para gozarem, amanhã, das belezas e do conforto que sua terra lhes 

oferece.” 

(Castilho, Corina; Cabral, Marcondes. “Literatura infantil e delinquência de menores” in Educação, v. 32, n. 

44-45, jul/dez, 1944, p. 226) 

Especialmente para as crianças desfavorecidas, tidas como vivendo em maior risco de se 

tornarem delinquentes, era preciso proporcionar o apoio das instituições educacionais, públicas ou 

filantrópicas, que viessem atenuar as suas já tão marcadas desvantagens. Tratava-se de uma 

medida de prevenção, pois, segundo os autores, as crianças infelizes de hoje representavam os 
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“adultos maus” de amanhã. Prevenir esse problema era proporcionar não apenas saúde, habitação 

e ensino, mas também formas saudáveis de recreação. 

Na cidade de São Paulo, os parques infantis começaram a ser criados a partir de 1935 no 

âmbito do Departamento de Cultura do município. De acordo com João Pedro da Fonseca, a 

criação dos parques infantis foi motivada pela preocupação de Fábio Prado, prefeito da cidade, em 

cumprir os preceitos constitucionais em relação à educação e à assistência. Esses parques estavam 

instalados em áreas de até 20.000 metros quadrados e destinavam-se a assistir, educar e recrear os 

filhos de operários depois do horário da escola. Em 1938 funcionavam na cidade quatro parques, 

os quais foram muito bem recebidos na época, tanto que se sentia a necessidade de mais 125 

unidades. Segundo um levantamento realizado em 1941, havia na cidade de São Paulo sete 

parques infantis, além de três que funcionavam no interior, um no litoral e mais três que estavam 

em construção. No Distrito Federal contavam-se dois centros de recreação e dois parques infantis, 

em Porto Alegre havia 11 unidades e mais 26 em outros municípios do Rio Grande do Sul. Havia 

um parque infantil em Niterói, um na colônia de férias de Bogari, na Bahia e um em Pouso 

Alegre, em Minas Gerais. Além disso, em Manaus havia sido criado o Serviço Municipal de 

Parques Infantis. O trecho transcrito a seguir descreve os objetivos e o funcionamento dos parques 

infantis na cidade de São Paulo, de acordo com o depoimento do prefeito Fábio Prado: 

“(...) A educação intelectual é visada por meios exclusivamente recreativos. Uma atividade, cujo alvo é a 

educação intelectual e que vem sendo recebida com grande agrado pelas crianças é o desenho infantil, que 

acrescida a outros jogos educativos como modelagem de argila realiza um trabalho educacional de real 

valor. Não podemos omitir a educação higiênica, dada a nesciência que as crianças revelam sobre os hábitos 

mais elementares de asseio e a influência de que muitas vezes estão impregnadas pelo meio de onde provêm. 

A educação moral, realmente a mais difícil de todas, dada a complexidade da vida do parque infantil, é 

realizada por métodos indiretos. Simultaneamente à educação social, são instituídas atividades que visam 

também à formação moral da criança..., incutindo-lhes suasoriamente a idéia de autogoverno da qual os 
pequenos se tornam os mais favorosos adeptos. (...)” 

(Entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 03/03/1936 apud Fonseca, 1985, p. 144). 

Neste discurso, o parque infantil aparece como uma instituição que realizava uma obra 

completa de assistência. Nos parques havia educação física, intelectual, higiênica, moral e social, 

sempre por meio de atividades recreativas, que envolvessem prazerosamente as crianças. Essas 

contavam ainda com alimentação sadia e com a assistência de médicos e dentistas. Finalmente, a 

organização das atividades não era imposta, mas baseava-se no princípio do autogoverno, do qual 

as crianças se tornavam grandes adeptas. Tratava-se, portanto, do ambiente ideal para a formação 

integral das crianças, organizado de acordo com os princípios educacionais e higiênicos 

divulgados na época. Parece, enfim, que a única restrição que se podia fazer aos parques era a de 

que eles não existiam em número suficiente para “salvar” todos os filhos das famílias pobres.  

Nos casos em que os problemas de conduta ou outros já se houvessem manifestado nas 

crianças, uma estratégia de governo bastante difundida consistia em separá-las das crianças ditas 
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“normais” e reuni-las em classes especiais, em que, idealmente, essas seriam educadas por 

profissionais especializados, segundo métodos próprios e de acordo com objetivos adequados às 

suas condições. Importava fazer dessas crianças, tanto como de todas as outras, pessoas bem 

ajustadas e felizes por desempenhar um papel que fosse simultaneamente compatível com as suas 

possibilidades e útil à sociedade. Para Norberto de Souza Pinto, 

“As crianças anormais tem necessidade de receber uma educação especial sob a influência de métodos 

médico-pedagógicos, de educação física, normal intelectual e moral, constantemente unidos, orientados por 

um orthophreniata que então permitirá: a) disciplinar e dominar o caráter sem violências; b) despertar e 

manter ativa a atenção; c) adaptar o ensino ao estado das aptidões; d) individualizar o ensino em cada caso, 

baseando no reconhecimento de que as coisas se aprendem não por meio de estudos meramente teóricos, 

senão por meio de atividades adequadas” 

(“A educação dos anormais e dos débeis-mentais” in Revista de Educação, v. 11-12, set/dez, 1935, p. 31) 

Esse autor, embora admitisse, por razões de ordem econômica, a educação das crianças 

anormais em classes separadas de grupos escolares comuns, não considerava essa a solução mais 

indicada, na medida em que se corria o risco de aproximar os “meninos de inteligência normal” 

das “infelizes crianças às quais a natureza negara o precioso dom de um intelecto vigoroso”. Por 

isso mesmo, para ele, “O recreio comum, o horário comum, torna-se impossível, privando-os de 

um ambiente proporcional às suas falhas educacionais. Todavia, é viável um horário 

completamente autônomo, isto é, vigorando no período da manhã” (A aprendizagem e as crianças 

anormais. Revista de Educação, v. 30, n. 40-41, jul/dez, 1943, p. 85). Souza Pinto entendia que 

“O internato é o ideal no tratamento desta natureza. Isola a criança do ambiente, mais ou menos 

desfavorável do lar, para educá-la na mais ampla e proveitosa disciplina, recebendo 

ensinamentos a todo o momento”, mas previa exceções, casos de menor gravidade para os quais 

essa indicação geral não se aplicava: 

“Mas o regime de internato não é aconselhável  a todos os graus de anomalias mentais. Os casos de simples 

retardação que não se afastam muito do tipo normal, àqueles em que o meio familiar lhes torna acessível, 

propício para seu aperfeiçoamento, assim como todos os demais casos de anormalidades educáveis por 

causas orgânicas etc., estes podem muito bem passar sem internato. Ficam bem nos internatos os anormais 

profundos e nos semi-internatos ou escolas autônomas, ou classes diferenciais os retardatários escolares.”  

(idem) 

Sem explicar porque, o autor defendia ainda a separação das instituições para meninos e 

meninas anormais, afirmando ser “condenável” a co-educação dos sexos. Em “A alfabetização 

das crianças anormais”, Osório Cesar, médico do Hospital do Juquery dava notícia da abertura de 

uma seção criada no hospital especialmente para educar as crianças anormais. Tratava-se da 

escola “Pacheco e Silva”, inaugurada em 29 de maio de 1929, que contava com 32 alunos. A 

respeito desse estabelecimento, a pesquisadora Judith Zuquim informa que o seu fundador, Carlos 

Pacheco e Silva propusera a sua criação ao governo do estado de São Paulo depois de regressar de 

uma viagem para os Estados Unidos e a Europa, em 1926. A escola começou a funcionar três anos 

depois sob a direção do médico Vicente Baptista, como parte da seção destinada aos menores 



 160 

anormais. O estabelecimento atendia apenas aos meninos, as meninas internadas no Juquery 

permaneciam ocupando os pavilhões femininos adultos (2002, p. 140). Além disso, havia uma 

seleção que tinha por objetivo identificar aqueles meninos em condições de frequentar a escola. 

“Com a inauguração do pavilhão-escola, as crianças foram divididas em dois grupos: ‘ineducáveis’ e 

‘educáveis’. Para aqueles considerados ‘ineducáveis’ só restava o pavilhão-asilo, e para os ‘educáveis’ o 

pavilhão-escola. Segundo a descrição de Baptista, entre os educáveis estavam os ‘débeis mentais e anômalos 
com perturbações da moral e do caráter’. Os ineducáveis seriam ‘idiotas de todos os gêneros, imbecis, 

epilépticos em marcha para o estado demencial, pós-encefalíticos graves’.” 

(Zuquim, 2002, p. 141) 

Segundo a descrição de Osório Cesar, o estabelecimento possuía “um pequeno 

Laboratório de psicologia experimental e anthropologia pedagógica, aparelhado para 

verificação dos exames mais importantes de psicologia patológica”. (1929, p. 391). Nessa escola-

laboratório, o programa de ensino havia sido organizado justamente por Norberto de Souza Pinto 

e compreendia: “educação dos sentidos”; “educação das atenções”; “educação da memória”; 

linguagem escrita e linguagem oral, trabalhos manuais, “lições de coisas”, desenho, canto de 

hinos patrióticos  - “a fim de gravar na memória dos alunos os acontecimentos recordados pelas 

festas nacionais” (p. 391), ginástica respiratória, “exercício de cálculo instrutivo”. (p. 391-392). 

Cesar manifestava o seu entusiasmo diante dos resultados obtidos na escola, entre os quais 

contava que nela havia sido possível ensinar, pelo método intuitivo, um aluno analfabeto a ler em 

apenas 80 dias. 

“É positivamente admirável o avanço que a pedagogia científica tem conseguido alcançar nestes últimos 

tempos, principalmente no terreno da psiquiatria. E louvável é também a ação dos ortofreniatas como essa do 

sr. Norberto de Souza Pinto, modesto estudioso que tanto tem-se esforçado neste terreno, introduzindo e 

aperfeiçoando na prática escolar, métodos novos e originais seus no ensino individual que cada caso requer.” 
(1929, p. 392-393) 

 

 

 

FIGURA 8 



 161 

 

Em outro artigo, especialmente dedicado ao tema do escolar difícil, a diretora do Grupo 

Escolar de Reajustamento de Jaú distinguia claramente a criança anormal da “criança-problema” e 

entendia que as anormais deviam ser educadas em escolas ou classes especiais, separadas, 

portanto, das crianças normais. A autora explicava: “quando em nosso Serviço verificamos pelos 

testes mentais que determinado aluno é portador de Q.I. (quociente intelectual) muito inferior à 

média, temos o desgosto de não poder aceitá-lo, porque o nosso plano não prevê o estudo dos 

anormais mentais.” ( Campos, Sebastiana Pires Floripes de. O Escolar Difícil e sua educação. 

Educação, v.33, n. 46-47, jan/jun, 1945, p. 54) A diretora afirmava que um dos objetivos da 

instituição onde trabalhava era o de estudar as causas dos desajustamentos entre os escolares que, 

apesar de serem normais quanto à capacidade mental, eram alunos difíceis ou problemas. Para 

isso, o estabelecimento contava com um serviço de visitas domiciliares, cujo propósito era 

averiguar “as condições psíquicas, físicas e sociais do aluno, como também, as condições 

higiênicas e econômicas do lar” (op. cit., p. 57). A respeito do funcionamento desse grupo escolar 

de reajustamento, há na revista Educação (v.31, n.42-43, jan/jun, 1944) a transcrição de um 

relatório sobre o seu funcionamento no ano de 1943, o primeiro em que o estabelecimento 

funcionara como escola especializada em casos “difíceis”. O documento organiza-se de acordo 

com os seguintes tópicos: classes; alunos; professores; instituições auxliares; fichário; visitas 

domiciliares, orfeão escolar; disciplinas auxiliares; exame psicológico, cópia do termo de exame; 

considerações gerais e anexos.  

Quanto aos alunos, chama atenção a desproporção entre o número de meninos 

matriculados, que era de 48 e o número de meninas, apenas 25, o que parece indicar que os 

meninos davam mais trabalho às professoras do que as meninas. A esse respeito, em um texto 

publicado em Educação, no ano de 1951, Magalhães Mota, catedrático do ensino secundário 

oficial, expunha a sua preocupação com a tendência à feminização do magistério secundário, da 

mesma maneira como ocorrera no curso primário. O autor considerava que a convivência quase 

exclusiva com mulheres durante toda a escolaridade era prejudicial para a formação psíquica dos 

alunos do sexo masculino e entendia que era preciso criar formas de incentivo para os homens na 

profissão docente, sob pena de se estragarem gerações inteiras de meninos. 

“Ora, uma vida moldada desde a tenra idade à adulta, em ambiente feminino, não deixará de dar uma 

formação defeituosa psicologicamente falando, o que criará um estado psicopatológico permanente nas 

gerações futuras. Isto não nos parece ser um problema desprezível por parte dos responsáveis pelo destino da 

nação – governadores, secretários de Estado, deputados, ministros, nos dias correntes.” 

(Mota, Deusdá Magalhães, 1951, p. 92) 

Mota considerava que as razões pelas quais os homens estavam desistindo do magistério 

eram de ordem econômica e acreditava que as mulheres vinham ganhando terreno na profissão ao 
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se contentarem com uma remuneração menor. Para ele, contudo, a formação das crianças deveria 

estar acima dos interesses econômicos e cabia ao governo reverter o processo. 

“O ensino oficial não é uma indústria a serviço do capitalismo, que exija mão de obra barata, desprezando 

por conveniência econômica este aspecto educacional da mocidade. Daí ser preciso verificar se a chave do 

mal está na causa econômica, que é a força fundamental que rege os fenômenos histórico-sociais, e remover 

essa causa.” 

(idem) 

Retomando agora o relatório sobre o grupo escolar de reajustamento, as instituições 

auxiliares que davam apoio ao estabelecimento eram a assistência médica, assistência dentária, 

assistência alimentar, caixa escolar, biblioteca infantil e biblioteca especializada sobre a 

“modalidade de ensino que se processa nesta casa”. (p. 221). No final do relatório, afirmava-se 

que faltavam à instituição profissionais especializados e que a formação técnica do pessoal da 

escola era precária: “O Serviço até agora dispõe apenas de técnicas improvisadas que, através de 

leituras, procuram aperfeiçoar seus conhecimentos estudando o que tem sido feito nas escolas do 

Distrito Federal e dos Estados Unidos da América do Norte.” (p. 225) 

O fichário com as informações sobre os alunos compunha-se das seguintes fichas: 

Identificação, Antropométrica, Médica, Psicologia, Observação e Social. Informava-se que 

“Mediante os dados fornecidos por essas fichas, organizou-se a ficha geral de cada aluno com a 

respectiva súmula dos exames psicométrico e antropométrico.” (p. 222) Tecnologia de registro, 

portanto, a serviço da composição do perfil do aluno, que fixava a sua identidade e sua 

individualidade no âmbito de uma população. O resultado era um estudo de caso detalhado sobre 

a criança, como demonstra o seguinte exemplo: 

“OBSERVAÇÃO N. 1 – Aluna: H. M. A. Ficha de Identificação n. 31 r4. Menina de 12 anos, cor branca, pai 

sírio, cultura rudimentar, negociante, presentemente não está trabalhando. Goza de boa saúde mas já sofreu 
reumatismo. Mãe síria, instrução rudimentar. Cinco irmãos, dois mais velhos e dois menores, apresentam boa 

saúde. Moram em casa própria, com 6 cômodos, em boas condições higiênicas. Não há acomodação para a 

criança, dorme em quarto comum aos pais, juntamente com os dois irmãos menores. Deita-se às 20 horas, 

levanta-se às seis horas; dorme bem, tem medo da escuridão e do isolamento. Nada de anormal na história 

obstétrica materna e no desenvolvimento da menina, parto a termo, em condições normais. É muito sociável, 

muito caritativa e, segundo informações da mãe, procura aproximnar-se sempre dos pobres, pedintes, 

escolhendo para amigas as mais humildes que ela, supondo-se tratar-se de um complexo de inferioridade. O 

exame orgânico nada revelou. É espancada pela mãe e não gosta do pai. De sua ficha antropométrica: 

estatura em pé, 1,37; estatura sentada, 0,74; I. Pelidisi, 7,865; Cap. Toráxica, 3; Diâmetro Biacromial, 32; 

Envergadura, 33,600; Força Muscular, 35,5; Acuidade Visual, d2; Acuidade Auditiva, d6; dentes regulares. 

Eis o que disse sua professora. “Assídua e pontual, mas turbulenta e palradora, põe a classe sempre em 

alvoroço. Apresenta-se quase sempre mal trajada, com o cabelo em desalinho. Tem o vício de esgravatar o 
nariz e se encarrega das intrigas entre as colegas. Gosta de ficar em pé, dando passeios pela classe, mesmo 

durante as explicações das lições. Seu raciocínio é nulo para o cálculo, mas tem grande facilidade para 

decorar. Com relação à linguagem é péssima.” O exame psicológico revelou: Q.I. =43. 

“Medidas tomadas: Em relação à escola, procurou-se despertar interesse especial por parte da professora, 

foi nomeada chefe e tratada com muito respeito. No lar, procurou-se acomodá-la em leito individual longe dos 

aposentos dos pais. Foram diminuidos os castigos corporais e as censuras. 

“Evolução: Tanto a família como a escola cooperaram para o reajuste da paciente. Melhorou sensivelmente, 

foi promovida para o 2o. ano.” 

(“Grupo Escolar Municipal de Jaú: Reajustamento do Escolar Difícil – Relatório” in Educação, v. 31, n.42-43, 

jan/jun, 1944, p. 222-223) 
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É visível o contraste entre o detalhamento das informações que nos apresentam a criança 

em suas múltiplas dimensões – sua história, sua vida familiar e social, as condições físicas, o 

aspecto, a conduta em casa e na escola, as angústias e vícios, o rendimento escolar, o Q.I. - e a 

forma lacônica como são descritas as medidas tomadas para fazê-la mudar de atitude. A partir do 

diagnóstico de “complexo de inferioridade”, procurou fortalecer-se sua auto-estima na escola e 

em casa e acabou-se com a promiscuidade verificada no meio familiar, retirando-se a criança do 

aposento dos pais e fazendo-a dormir sozinha. Essas duas providências apenas tinham permitido 

recuperar o comportamento e o aproveitamento escolar da menina, que pôde ser promovida para o 

ano seguinte. As visitas domiciliares, em que boa parte dessas informações eram obtidas, haviam 

sido feitas pela própria diretora do estabelecimento. Além do teste de Q.I., a instituição aplicava 

também os testes ABC para avaliar o nível de maturidade para o aprendizado da leitura e a escrita 

entre as crianças. Com base em seus resultados, produzia-se o histograma das turmas, como no 

exemplo a seguir, e organizavam-se “séries de exercícios corretivos” musculares, de prolação, de 

de audição etc. para solucionar as falhas constatadas.  
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Entre as dificuldades enfrentadas pela instituição, a diretora destacava a ausência de 

especialistas como o psiquiatra, o psicologista e o dentista e a falta de recursos materiais para a 

assistência médica e alimentar das crianças. Explicava ainda que, embora as classes de 

reajustamento tivessem sido concebidas para funcionar como transitórias, de maneira que o aluno 

retornasse a uma escola comum tão logo se encontrasse restabelecido, isso ainda não vinha 

acontecendo e consistia numa meta para o ano seguinte. Apesar dos obstáculos, a conclusão do 

relatório, redigido pela diretora do estabelecimento, expressava sua confiança no 

empreendimento: 

“Portanto, diremos ao terminar esta exposição, que já não nos apavora o escolar repetente; contamos com 

alguns recursos para o estudo dos casos problemas, e já alfabetizamos retardados mentais (vide Q.I. dos 

alunos, pág. 20) e, se não chegamos a resultados perfeitos, alcançamos, pelo menos, aproximarmo-nos  

satisfatoriamente do fim almejado. E, se nos permitem, diremos mais: Dêem-nos os elementos que nos faltam, 

e desenvolveremos os trinta por cento que não conseguimos promover ou reajustar.” 

(“Grupo Escolar Municipal de Jaú: Reajustamento do Escolar Difícil – Relatório” in Educação, v. 31, n.42-43, 

jan/jun, 1944, p. 225-226) 

Tendo em vista ainda a estratégia da separação da “criança-problema” em classes ou 

instituições especiais, é preciso mencionar um outro texto, que apresenta considerações 

importantes sobre uma situação um pouco diferente: a do isolamento em que se encontravam as 

crianças desamparadas, as quais viviam em instituições de assistência e frequentavam escolas 

primárias destinadas exclusivamente para elas. O artigo, intitulado “A Escola e o Escolar Asilado” 

consistia na transcrição de uma palestra proferida em Rio Claro durante a Semana da Criança, 

pelo Delegado Regional do Ensino Antônio Tenório da Rocha Brito e defendia a integração das 

crianças asiladas na sociedade. O autor preocupava-se sobretudo com o afastamento do mundo 

real a que essas crianças estavam condenadas. Afirmava que função primordial da escola era a de 

promover a socialização do aluno, nos seguintes termos: “Desse trabalho de socialização do 

indivíduo, desempenhado pela escola comum, de sua preparação para participar do grupo social, 

resulta o tipo médio, o tipo comum, cujas idéias, tendências e aspirações estão em perfeita 

consonância com as idéias, tendências e aspirações da coletividade”. (Educação, v. 34, n. 48-49, 

jul/dez, 1945, p. 173). E era isso o que a escola exclusiva para os internados não era capaz de 

proporcionar, de modo que preparava mal a criança para a sua futura inserção na sociedade. Dizia 

ele: 

“Os anos de reclusão e convivência em círculo fechado deram-lhes noções e idéias tais que, quando 

restituídos, por qualquer motivo à Sociedade, são indivíduos à parte, desajustados, incompreendidos e muitas 

vezes revoltados, exigindo sua incorporação ao grupo social a que se destinam, trabalho dificílimo de 

reeducação.” 

(idem) 

Como medida viável para favorecer a integração social da criança asilada, o autor sugeria 

que essas fizessem ao menos os dois últimos anos da escola primária, voltados à formação 
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profissional, em estabelecimentos educativos comuns. E com isso chegamos a outro recurso para 

o governo da “criança-problema” presente em grande parte dos textos examinados. Trata-se da 

orientação profissional, tida como vantajosa tanto para as crianças normais como para as 

consideradas difíceis ou mesmo retardadas. Considerava-se que a diversidade entre os indivíduos 

era análoga à diversidade de funções a serem desempenhadas na sociedade. Os educadores desse 

período pareciam acreditar que, em vez de procurar erradicar a diversidade, mediante a 

eliminação dos grupos menos capazes, uma forma mais adequada de gerir as diferenças seria 

promover, pela orientação profissional, o ajustamento entre o potencial do indivíduo e sua 

ocupação profissional. Ganhava o trabalhador, que ficaria feliz ao realizar um trabalho no qual 

teria grandes chances de ser bem sucedido; ganhava a sociedade, que poderia contar com 

profissionais para todos os tipos de trabalhos necessários, todos eles desempenhados por 

indivíduos satisfeitos e produtivos. Em uma nota que se lê na seção “Fatos e Iniciativas” da 

Revista de Educação, no ano de 1936, chamava-se atenção para um documento publicado na 

França sobre o ensino profissional para retardados, onde os métodos eram adaptados às 

especificidades desses alunos, além de procurarem atender às capacidades e inclinações 

individuais, à situação familiar, às expectativas dos pais e ainda às necessidades do mercado de 

trabalho. Diversos tipos de especialistas e profissionais vinham dedicando-se ao estudo dessa 

orientação, que era recente também na França. Os objetivos eram aqueles já mencionados: 

“É questão relativamente recente, na França, a orientação profissional dos anormais, tendo despertado a 

máxima atenção dos biologistas, médicos, educadores, técnicos da indústria e do comércio e também dos 

especialistas do mercado de trabalho, que há uns vinte anos vêm estudando o assunto, a fim de que a 

educação do débil tenda ao ensino profissional. Por essa forma, ele poderá tornar-se útil, classificado na 

sociedade e suscetível de ganhar a sua própria vida e talvez a de uma família.” 

(“A orientação profissional dos retardados”, sem informação sobre o autor, in Revista de Educação, v. 13-14, 

mar/jun, 1936, p. 185) 

Procurava-se, na medida do possível, favorecer a escolha do ofício, embora no caso dos 

retardados o universo das possibilidades ficasse necessariamente restringido a profissões “de 

construção, vestuários, trabalhos rurais, empregos domésticos e certas categorias de artífices” 

(idem). A avaliação das possibilidades do aluno era feita com base no estudo preciso do seu 

intelecto, das suas condições físicas e de seu caráter:  

“A inteligência com o auxílio dos testes psicológicos habituais; o tempo de reação mental e a chronaxia 

muscular; a resistência física, o dinamômetro, tanto na sua potência instantânea como no seu prolongamento 

de esforço e na potência do seu renovamento; as enfermidades e o estado que daí resulta no ponto de vista das 

reações elétricas musculares; a habilidade, com todos os testes motores e principalmente os tão simples e tão 

práticos do Doutor Baille; e o caráter, pelos testes psicológicos e, sobretudo, pelos testemunhos recolhidos.” 
(“A orientação profissional dos retardados”, sem informação sobre o autor, in Revista de Educação, v. 13-14, 

mar/jun, 1936, p. 185-186) 

Um elemento que chama atenção pela sua ausência nos discursos que recomendavam 

estratégias para o governo da “criança-problema” é o castigo. De fato, a idéia de que todos os 
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problemas infantis tinham uma causa que precisava ser descoberta e suprimida, levando assim ao 

desaparecimento do sintoma, fazia com que a própria idéia de castigar uma criança soasse 

descabida. Afinal, a “criança-problema”, mesmo a infratora, era vítima ou de uma condição física 

inferior ou de um meio social desajustado. O que era preciso, portanto, era ajudá-la e não puni-la. 

Além disso, esperava-se formar uma atitude auto-vigilante nas crianças, de modo que o castigo se 

tornasse desnecessário. O objetivo educacional mais importante era o fortalecimento da vontade e 

da auto-estima. A esse respeito, Elise Martens lembrava que “Os métodos modernos de educação 

procuram substituir a doutrina da obrigação externa pela do impulso interno” (Revista de 

Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 241). Conforme a descrição feita pela autora do 

funcionamento de uma escola norte-americana para meninos infratores, “(…) é justamente este 

amor pela escola que procuramos incutir no menino. A escola não foi fundada para castigar os 

meninos pelas faltas cometidas no passado. Existe para que os meninos descubram que são 

capazes de triunfar na escola e na vida.” (op. cit, p. 242). Se a possibilidade do castigo ainda 

figurava na educação da “criança-problema”, era apenas como um recurso acessório, menos 

importante e eficaz do que os outros. 

As estratégias de governo da “criança-problema”, portanto, comportavam ações que 

procuravam, por um lado, separá-la por suas diferenças em relação às outras e, por outro lado, 

integrá-la à sociedade, eliminando as causas dos desajustamentos. Separar significava identificar, 

medir e registrar suas diferenças, necessidades específicas e possibilidades; em último caso, 

separá-las das outras e criar formas especiais de educá-las em instituições, classes ou horários 

distintos. Integrar significava solucionar ou minimizar os desajustamentos, dar condições 

adequadas de moradia, saúde, relações afetivas, educação e lazer, fortalecer o caráter para 

prevenir a delinquência e, finalmente, oferecer orientação profissional que permitisse à “criança-

problema”, realizar-se e ocupar uma posição útil na sociedade futuramente. 

 

A dimensão do conhecimento no governo da criança-problema 

 

Durante as décadas de 1930 e 1940, a análise dos educadores sobre os problemas das 

crianças era feita de uma combinação de argumentos de caráter moral, social, médico e 

psicológico. Nem sempre todos esses estavam presentes, por outro lado era incomum que se 

empregasse apenas um deles no esforço de compreender e procurar alternativas para solucionar as 

dificuldades. Mais frequentemente o que se observava era uma composição de justificativas e 

princípios, em que um aspecto adquiria ênfase especial. Com a introdução dos conhecimentos da 

psicanálise no pensamento educacional, por exemplo, parte dos princípios morais anteriormente 
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valorizados passaram a ser questionados, sobretudo aqueles que diziam respeito à educação sexual 

das crianças. O caso mais conhecido é o da masturbação infantil, prática que costumava ser 

firmemente reprimida e que, pelo discurso dos educadores de formação psicanalítica, passou a ser 

considerada como uma etapa do desenvolvimento normal da criança, que deveria ser observada, 

mas não devia causar maiores preocupações, a não ser que ultrapassasse certos limites. Nesta 

seção, procuraremos examinar alguns exemplos de tentativas de conferir inteligibilidade e 

justificação às práticas de governo da “criança-problema”, com base nos artigos selecionados da 

revista Educação. Posteriormente, quando a análise se concentrar na obra A Criança Problema: 

higiene mental na escola primária, de Arthur Ramos, o recurso à psicanálise para explicar os 

conflitos infantis ganhará relevo em relação aos outros argumentos. 

Um texto que ilustra uma das maneiras possíveis de se combinar os conhecimentos 

produzidos no âmbito da psicologia com os preceitos morais é, de novo, o artigo intitulado “Como 

combater a mentira na criança”, publicado inicialmente no Boletim da União Panamericana, de 

Washington e transcrito na Revista de Educação em 1937. A partir de sua leitura é possível 

observar o recurso aos conhecimentos especializados no esforço de um educador para 

compreender os problemas de comportamento que as crianças apresentavam e propor alternativas 

para solucioná-los O autor considerava que a mentira correspondia a um ato de defesa da criança 

diante dos constrangimentos que lhe eram impostos. Ao mentir, a criança conseguia, de alguma 

maneira, escapar à realidade. Este comportamento era considerado normal até os sete anos de 

idade, quando a criança ainda não era completamente capaz de discernir entre o mundo real e as 

suas fantasias, os seus desejos. Tratava-se de um hábito que, segundo o autor, costumava 

desaparecer naturalmente por volta dessa idade. Apenas quando era muito constante ou persistia 

para além do primeiro setênio é que devia constituir motivo de preocupação, pois podia 

transformar-se em mitomania. Apresentavam-se exemplos de mentiras consideradas normais e 

depois o caso de um rapaz “meio débil”, em que a frequência e o tipo de mentira ultrapassavam o 

razoável e revelavam, por seu conteúdo, um “sentimento de inferioridade” e “ódio ao pai”. 

Além da dificuldade em diferenciar o mundo real do imaginário, o autor também 

considerava normal as crianças mentirem para esconderem um “mal feito” ou pelo medo de 

enfrentarem as consequências de uma travessura, ou ainda para proteger uma pessoa querida. 

Porém, no caso das mentiras que se tornavam hábitos nas crianças difíceis, H. Jeanrenaud, 

recorrendo a Charles Baudoin, afirmava que geralmente a causa do problema estava nas mentiras 

contadas pelos próprios pais, especialmente em relação às questões do sexo. Assim, como 

recursos preventivos, o autor sugeria, em primeiro lugar, que os educadores fossem, eles próprios 

verdadeiros, para dar o exemplo. Além disso, para desenvolver nas crianças o sentimento de 
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“confiança”, era preciso tratá-las com afeição, com amor. Para o autor, especialmente a criança de 

orfanato carecia deste tipo de atenção. Isso explicava, para ele, o fato de muitas crianças vindas de 

meios inadequados demonstrarem indiferença em relação aos valores da verdade e da justiça. Para 

recuperá-las, era preciso valorizá-las, encorajá-las, de modo a fazer com que voltassem a sentir o 

desejo de “fazer o bem”. Na escola, as melhores providências para prevenir a mentira eram a 

adequação do ensino à capacidade dos alunos e a vigilância constante pois, conforme o autor, “um 

professor que não se esforce por ministrar o ensino de acordo com a habilidade de cada aluno, 

não deve se queixar se os débeis procuram se tirar de apuros por toda a sorte de invenções” 

(p.166). Era preciso ainda cultivar um “tom moral” com as crianças e reservar momentos para as 

conversas sobre temas sérios e também para o lazer, a música e as festas, que garantiriam um 

ambiente feliz na escola. Jeanrenaud fazia recomendações sobre as melhores maneiras de se 

prevenir a mentira na infância e na adolescência. Dizia que para os menores, entre oito e dez anos, 

surtia efeito enfatizar o valor da “coragem” necessária para contar a verdade; já para os 

adolescentes, podia ser eficaz associar a verdade a uma idéia estética, já que, “nessa idade toma 

vulto o amor ao belo, à grandeza moral”. (p.169). Finalmente, o autor concluía lembrando que a 

mentira estava associada a problemas interiores do indivíduo, que precisavam ser resolvidos: “Se 

a mentira é o sintoma de dificuldades interiores, o melhor meio de combatê-la é deslindar as 

causas, tratar da cura da alma. Jamais, em tais casos, será suficiente a atuação do juiz ou a a 

aplicação do castigo.” (p. 170) Cabia ao educador dedicar-se a conhecer profundamente a criança 

e fortalecê-la para que, sentindo-se amada e confiante, encontrasse em si mesma os recursos de 

que precisava para se tornar cada vez melhor. 

“Velando pela criança, estudando o seu passado, a sua família, suas aspirações, sua vida íntima, tratemos de 

descobrir os seus defeitos. Tratemos de corrigir as suas faltas, porque podem também acarretar grandes 

cuidados. Depois das decisões tomadas acompanhemos afetuosamente essas pequenas vítimas do descaso, 

procurando ajudá-las a ver claramente dentro de si mesmas, e a procurar aí os apoios e as razões para o 

progresso.” 

(H. Jeanrenaud. “Como combater a mentira na criança” in Revista de Educação, v. 19-20, set/dez, 1937, p. 

170) 

Observa-se, assim, o recurso aos conhecimentos da psicologia para indicar formas de 

observar e avaliar a criança, seus desejos, seu mundo interior e o seu entorno e para justificar 

recomendações de ordem moral. Em outro texto, dedicado especialmente ao tema da 

“delinquência juvenil”, o diretor da Escola de Serviço Social da Junta de Beneficência de 

Santiago, no Chile, apontava quatro tipos de causas para o problema: a “hereditariedade”; o 

“ambiente social”; “a miséria” e “o cinema, as leituras, o luxo das vitrinas”. A descrição das 

causas hereditárias empregava o vocabulário da medicina e da eugenia, mencionando ainda as 

“estatísticas” para conferir veracidade ao argumento. Mesmo assim, em algumas passagens, o 

tom era marcadamente moral, como no trecho que segue, sobre os perigos do alcoolismo: 
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“Entre os fatores hereditários cuja influência se nota em elevadíssimo número de casos, convém citar em 

primeiro lugar o alcoolismo. Segundo as estatísticas feitas em diversos paízes, tem-se comprovado a elevada 

porcentagem de alcoolicos que exite entre os delinquentes, mesmo entre os adolescentes. Além disso, as taras 

físicas e intelectuais que são o triste patrimônio dos filhos de alcoolicos são causas de incapacidade ou 

dificuldade em ganhar a vida e predispõem, por conseguinte, aos delitos. O alcoolico engendra idiotas, 

epiléticos, escrofulosos e criminosos, e convem notar que uma intoxicação passageira dos progenitores basta 
para que o procriado neste estado tenha tendência à moléstia, à degeneração, à criminalidade…” 

(Revista de Educação, v.7, n.7, set, 1934, p. 78) 

Embora fosse comum nessa época a convicção de que os problemas de ordem biológica 

não tinham solução, já que estavam inscritos no próprio corpo do indivíduo, o autor deste texto já 

considerava a educação e a higiene como meios favoráveis que podiam contribuir para atenuar ou 

mesmo anular os efeitos nocivos da herança. No que se referia às causas ambientais, começava-se 

indicando as prováveis deficiências do meio familiar. Em seguida, afirmava-se que a escola, por 

ser quase sempre muito rígida, afastava grande parte dos alunos que não conseguiam adaptar-se 

ao seu regime e adquiriam o mau hábito de fazer gazeta. O espaço da oficina, em que tantos 

menores eram empregados, também era considerado nocivo, por favorecer a promiscuidade do 

encontro entre os jovens e os adultos. Frequentemente os últimos davam maus exemplos, 

costumavam vangloriar-se diante dos mais novos por suas façanhas amorosas ou de atos 

desonestos pelos quais haviam obtido uma série de vantagens. Em último lugar, aparecia a rua 

como ambiente ameaçador à formação moral das crianças. Para os meninos, o perigo era 

envolver-se com adolescentes, inciar-se no fumo, na bebida, no cinema e, mais cedo ou mais 

tarde, na criminalidade. Para as meninas, o risco maior era o da prostituição. 

Nesse artigo, a miséria, embora fosse considerada causa para criminalidade, não era 

entendida como a razão principal, pois, conforme o autor, muitas pessoas necessitadas não 

chegavam a delinquir e, por outro lado, na maior parte dos casos, os objetos roubados não se 

limitavam a artigos de primeira necessidade. Assim, entendia-se que “a ociosidade, a ambição e o 

desejo do luxo vão unidos à necessidade”. (Revista de Educação v.7, n.7, set, 1934, p. 80). Mais 

uma vez prevalecia o caráter moral do discurso, procurando-se, sempre que possível, apoiar a 

argumentação em dados estatísticos ou outras pesquisas. Enfim, apontava-se “o cinema, as 

leituras, o luxo das vitrinas” como outras tantas causas capazes de arrastar os jovens para a 

criminalidade: 

“Exercem influência perniciosa o cinema, os livros, e as revistas que evocam continuamente ante sua jovem 

imaginação cenas de brutalidade, de matança, de violência, rodeando o criminoso de uma aureola romântica, 

apresentando o ladrão, o cavalheiro de indústria, como um personagem valente e interessante, a mundana 

como elegante, espiritual, rodeada de luxo, de ventura e de homenagens masculinas. Pintam a vida airada e a 
carreira do malfeitor como aventuras maravilhosas que atraem a juventude de ambos os sexos, enganada por 

este aspecto falso e momentâneo de existências destinadas a semear e colher mais amarguras e tristezas do 

que alegria e felicidade.” 

(op. cit., p. 81) 
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Um exemplo de artigo que priorizava o aspecto psicológico na caracterização dos 

problemas infantis encontra-se em “Problemas da Adaptação Social da Criança”, outra matéria 

transcrita do periódico Boletim da União Panamericana na Revista de Educação. Elise Martens 

afirmava nesse texto que os desvios de conduta mais frequentemente lembrados eram as ações 

anti-sociais, como a mentira, o furto, a crueldade e o hábito de faltar à escola. No entanto, um 

inquérito realizado com orientadores educacionais revelara que, para esses profissionais, os cinco 

distúrbios considerados mais preocupantes eram: “(1) o costume habitual da parte da criança de 

fugir da convivência com os colegas ou de preferir trabalhar e brincar sozinha; (2) a 

desconfiança; (3) frequente abatimento de ânimo e descontentamento; (4) ressentimento; (5) 

timidez” (Revista de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 239) Para esses especialistas, mais 

graves do que os comportamentos anti-sociais era a conduta “insociável” das crianças que, de 

alguma maneira recusavam-se a participar da vida em sociedade. Dificuldades desse tipo eram 

decorrência de uma vida interior desajustada. A autora descrevia o pequeno insociável como 

alguém que “Esquiva-se dos contatos sociais e das reuniões, trabalha e brinca sozinho, 

conservando-se afastado das outras crianças. Outras vezes abriga temores, suspeitas e aversões 

de todo desproporcionadas” (idem). Essas dificuldades, se não fossem resolvidas na infância, 

podiam desencadear problemas sérios na idade adulta. Pela incapacidade de confiar em outras 

pessoas e conviver em sociedade, homens e mulheres insociáveis provavelmente precisariam ser 

internados em instituições para doentes mentais.  

“Ambos os grupos de problemas, quer se trate do tipo antisocial ou do tipo associal, requerem atenção e 

estudo. Alguns podem conduzir à violação da lei; outros à desordem mental. Tanto uns como outros obstroem 
seriamente a adaptação do indivíduo à vida coletiva.” 

(Revista de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 240) 

As razões pelas quais as crianças podiam desenvolver uma atitude associal eram diversas. 

Podia tratar-se de uma causa física, a ser diagnosticada pelo exame médico. Ou então o problema 

podia ser decorrência de uma discrepância entre a capacidade da criança e as exigências escolares 

às quais se achava submetida. Caso não fosse capaz de cumprir as normas impostas, o aluno 

procuraria esquivar-se aos “deveres impossíveis” e ainda a “um lar que castiga por seu fracasso 

escolar”. No extremo oposto estava o caso daquele que não encontrava desafios à altura de seus 

talentos. Se a escola se tornasse demasiado fácil, sobraria ao aluno muito tempo livre, que ele 

poderia ocupar em distrações pouco recomendáveis. “Não resta dúvida que muitos dos chefes de 

quadrilhas, de malfeitores hoje existentes, foram outrora crianças inteligentes que se desviaram 

por maus caminhos por falta da devida orientação nas suas ocupações de lazer.” (Revista de 

Educação, v.21-22, mar/jun, 1938, p. 240-241). Finalmente, havia o ambiente familiar, que podia 

prejudicar ou contribuir para a adaptação social da criança, dependendo da qualidade das relações 
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entre pais e filhos, da presença ou ausência de afetividade etc. Tendo em vista que um dos 

objetivos prioritários da escola era promover a socialização da criança, habituá-la na convivência 

com os outros, acostumá-la a uma atitude responsável, cooperativa e produtiva na coletividade, 

segundo os preceitos da Escola Nova, era de esperar que as crianças que se recusavam a participar 

nessa preparação para a vida em sociedade fossem objeto de preocupação por parte dos 

educadores. 

Mais de uma década posterior, o artigo “Ansiedade e Agressividade em Crianças Pré-

Escolares” revelava o mesmo tipo de preocupação que o texto precedente e apresentava um 

estudo sobre as causas da popularidade e da impopularidade entre crianças que frequentavam sete 

jardins de infância públicos de São Paulo. A pesquisa levara em consideração 127 crianças na 

faixa etária entre 4 a 7 anos. As conclusões revelavam que as crianças mais populares eram 

aquelas mais dispostas a brincar na companhia de outras crianças, seguidas por aquelas que 

despertavam a atração física, por serem bonitas e revelarem vitalidade. Outras qualidades 

“psíquicas”, tais como: “adaptabilidade”, “meiguice”, “bom-humor” e “espírito de cooperação” 

também eram fatores determinantes da popularidade, o que demonstrava que as crianças mais 

sociáveis eram mais bem vindas no grupo. Por outro lado, havia uma série de características que 

provocavam indiferença: 

“Indiferença é demonstrada, principalmente, a membros passivos do grupo, crianças que não contribuem aos 

jogos, que ficam à parte (37%), crianças com inferioridade física e falta de higiene pessoal, crianças com 

característicos psíquicos prejudiciais à formação e vida de grupo, como egoístas, supersensitivas e delatoras. 

As professoras observaram um grande número de crianças que ‘estão observando outras’, ou que sempre 

brincam sozinhas ou com uma criança escolhida da vizinhança. Sentimentos de inferioridade, muitas vezes 

provocados por mães superprotetoras, falta de vitalidade, irregularidade na frequência do Jardim, são os 

fatores que tornam a criança um ‘outsider’ na vida do grupo.” 

(Katzenstein, 1952, p. 93-94) 

Todos esses dados deveriam indicar aos professores e aos pais as formas de ajudar as 

crianças a desenvolverem as características que as tornariam mais populares e, portanto, mais 

ajustadas ao grupo e felizes, bem como a combater os traços de personalidade que prejudicavam a 

sua aceitação no grupo. Assim, cuidar da higiene, da beleza e da boa educação da criança não 

significava mais apenas preservar a sua saúde e promover a sua formação moral, mas também 

garantir a sua aceitação na vida em sociedade.  A criança desejável, além de emocionalmente bem 

ajustada, autônoma, saudável, solidária e portadora de uma elevada auto-estima, era também 

popular entre seus colegas. 

Entre os fatores biológicos que concorriam para as dificuldades de adaptação das crianças, 

a subnutrição era considerada importante, devido à sua gravidade e recorrência. Os textos que 

tratavam desse problema associavam explicações médicas, sociais e morais, como é o caso do 

artigo “O Escolar Difícil e sua Educação”, de Sebastiana Floripes Pires de Campos, diretora do 
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Grupo Escolar de Reajustamento, de Jaú. A autora explicava que a subnutrição podia ser 

decorrente da falta de alimentos ou de “erro dietético”. A segunda possibilidade afetava 

principalmente os alunos ricos: 

“O erro dietético, por sua vez, não é mal só de gente pobre; ao contrário, aparece com frequência nas classes 

abastadas, porque o rico muitas vezes deixa o alimento são e nutritivo por ser simples e barato, para servir-se 

de alimentos bonitos de alto preço mas carecidos dos princípios nutritivos indispensáveis ao organismo. O 
pobre, não podendo acompanhar o luxo, deixa-se guiar pelo instinto e nada melhor do que aceitar o que lhe 

dita a natureza, a grande mestra da vida!” 

(in Educação, v. 33, n. 46-47, jan/jun, 1945, p. 55) 

A valorização daquilo que era conforme à natureza, como sendo saudável e desejável era 

recorrente nos discursos dos educadores das décadas de trinta e quarenta. O “natural” aparecia 

como sinônimo de “normal” mas, entre tudo que ocorria espontaneamente, cabia ao especialista 

pronunciar-se sobre o que era positivamente “natural” e estabelecer uma distinção entre as 

atitudes instintivamente acertadas e aquelas outras consideradas nocivas, as quais eram atribuídas 

à ignorância dos pais e que, portanto, deveriam ser evitadas. Dessa maneira, era apenas após o 

aval dos especialistas que os adultos responsáveis por cuidar das crianças podiam agir de acordo 

com a própria intuição. 

O artigo “Contribuição ao Estudo Antropofísico-Pedagógico de um grupo de repetentes”, 

redigido por Maria Júlia Pourchet, do Centro de Pesquisas Educacionais e da Faculdade de 

Filosofia do Instituto La-Fayette, apresentava um estudo científico que procurava perceber a 

importância dos fatores sociais, físicos e psicológicos na determinação das dificuldades de 102 

alunos pobres e repetentes da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, haviam sido investigadas as 

condições de habitação das crianças, inclusive o número de acomodações presentes. Registraram-

se informações referentes aos alimentos consumidos diariamente pelos alunos, com destaque para 

o leite e chegou-se à “pior impressão possível” sobre a sua dieta (Educação, v.34, m. 48-49, 

jul/dez, 1945, p. 178). Depois, comparando-se o índice de subnutrição das crianças com uma série 

de exames físicos, chegou-se à conclusão de que “a medida antropométrica mais afetada pelo 

estado geral de subnutrição foi o perímetro cefálico (43,4% dos casos) circunstância que nos 

pareceu particularmente significativa” (op. cit., p. 179). A inscrição das características dos alunos 

na forma de números comparáveis - como o índice de subnutrição e o perímetro cefálico - e o 

cruzamento dos dados haviam permitido associar cientificamente pobreza-subnutrição-capacidade 

mental reduzida, como se queria demonstrar.  

Além disso, o estudo permitiu realizar um experimento no qual 25 alunos considerados 

como “casos agudos” de subnutrição passaram a receber na escola 150 gramas diários de leite. 

Apenas dois meses depois, foi possível registrar não apenas o aumento de peso na maioria desses 

escolares, como verificou-se “flagrante melhoria no comportamento e na aprendizagem”, 
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conforme atestaram as professoras. (op. cit., p. 179). Os alunos haviam sido submetidos ainda ao 

teste coletivo de Dearborn para a determinação do Q.I., aplicado pela professora Ofélia Boisson 

Cardoso, que apresentara a interpretação dos resultados em um relatório citado no texto. O 

desempenho geral no teste indicava que “O maior número de casos situou-se nas imediações de 

65-69, isto é, como deficientes mentais”. (Educação, v.34, n. 48-49, jul/dez, 1945, p. 179) Para 

Cardoso, no entanto, duas questões permaneciam sem resposta: “1) Até que ponto influirá a 

subnutrição na percepção visual para detalhes? 2) Em que sentido agirá um baixo índice de 

nutrição sobre o amadurecimento desta ou daquela capacidade indispensável à aprendizagem da 

leitura e escrita?” (op. cit., p. 180) O esclarecimento dessas indagações dependia de pesquisas 

que levassem em conta a análise estatística e cálculos de correlação entre “subnutrição” e 

“maturidade”, com base em um grande número de observações. Nas considerações finais do texto, 

Maria Júlia Pourchet declarava 

“Como conclusão essencial da observação que vimos realizando, apresentamos a seguinte: a influência do 

fator econômico-social sobre a aprendizagem é muito mais significativa que o fator racial. No grupo que 

estudamos o rendimento escolar se apresentou prejudicado todas as vezes que más condições econômicas 

determinaram consequentes estados de subnutrição, de desajustamentos no comportamento, condicionando 

assim a repetência, fosse qual fosse o grupo racial a que pertencesse o indivíduo” 
(Educação, v.34, n. 48-49, jul/dez, 1945, p. 181) 

A autora acrescentava que diversos outros estudos levados a efeito no “Serviço de 

Antropometria” e mesmo nos Estados Unidos permitiam chegar às mesmas conclusões. O baixo 

nível econômico influenciava o resultado dos testes; investir na assistência alimentar dos 

estudantes costumava dar bons resultados para minimizar os efeitos do problema. Finalmente, 

Pourchet sublinhava o fenômeno da migração campo-cidade como um elemento a mais na 

determinação do fracasso escolar. Embora as famílias viessem em busca de melhores salários e 

condições de vida no meio urbano, costumava ocorrer o contrário: 

“Em verdade, não há melhora no padrão econômico-social; mais ainda: com o trabalho exigido dos dois 

progenitores o abandono moral da criança se faz logo sentir. Em muitas visitas sociais que fizemos, 

encontramos a criança sozinha em casa, tomando as providências para sua subsistência, em alguns casos 

cozinhando para os irmãos menores e mesmo para os pais, carregando água ou executando outros serviços de 

casa.” 

(op. cit., p. 181) 

Neste artigo evidencia-se mais uma vez que as famílias pobres eram consideradas como 

incapazes de proporcionar aos seus filhos condições adequadas para se desenvolverem. Esperava-

se que uma criança bem assistida fosse à escola, descansasse, estivesse sempre bem alimentada e 

passasse o seu tempo livre brincando sob a supervisão de um adulto responsável. Quando este não 

era o caso, estava-se diante de uma criança com problemas de ajustamento, cujo destino muito 

provavelmente incluía o fracasso escolar. 
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Os exemplos mencionados anteriormente ilustram a variedade de composições possíveis 

na argumentação dos autores que se dedicaram a compreender a natureza das dificuldades da 

“criança-problema” entre as décadas de 1930 e meados da década de 1940. Dados estatísticos, 

informações gerais sobre a vida da criança na escola e fora dela, tornadas manipuláveis e 

comparáveis mediante o procedimento de fixação e inscrição das diferenças na forma de números 

organizados em gráficos e tabelas, todos esses recursos podiam ser convocados a enfatizar um 

aspecto determinante dos desajustamentos, a justificar uma determinada providência no sentido de 

favorecer a adaptação da criança à escola e ao meio social. Problemas físicos podiam ser 

considerados como causas de desequilíbrios psicológicos, bem como fatores econômicos e 

sociais. Por sua vez, conflitos psicológicos podiam desencadear defeitos morais, tais como o 

hábito de contar mentiras, furtar ou faltar à escola. Muitas vezes, os desvios de conduta entre as 

crianças eram considerados decorrências de um conjunto de causas: a pobreza, a inadequação do 

ambiente, as doenças, a promiscuidade, o abandono das crianças, a inferioridade física e mental, 

os conflitos íntimos muitas vezes compunham um único quadro que cercava o pequeno 

desajustado, como demonstram as descrições das crianças produzidas pelos “estudos de caso”. 

  

A dimensão das identidades no governo da “criança-problema” 

 

As considerações anteriores sobre as dimensões de visibilidade, técnica e epistêmica no 

governo das “crianças-problema” já oferecem diversas pistas para a descoberta das suas 

identidades, seja daquela que era pressuposta pelos educadores, seja daquela que se desejava 

formar. Viu-se que o bom exemplo era considerado imprescindível na educação e assim chega-se 

a perceber que as crianças eram tidas como seres em formação, altamente influenciáveis por tudo 

aquilo que se passava à sua volta, conforme acreditavam Corina de Castilho e Marcondes Cabral, 

do Departamento de Educação: “A criança, tendendo sempre à imitação, depende dos modelos 

que encontra” (Educação, v. 32, n. 44-45, jul/dez, 1944, p. 225). Além disso, entendia-se que as 

crianças aprendiam sobretudo agindo, experimentando por si próprias em situações reais. Maria 

dos Reis Campos, em palestra realizada na reunião do Círculo de Pais e Professores do Colégio 

Bennett sobre o tema “Como desenvolver na criança a idéia de responsabilidade”, chamava 

atenção para esses aspectos: 

“O que importa, portanto, em 1o. lugar: que a criança tenha meios de exercer a sua ação em situações reais, a 

fim de adquirir hábitos que lhe façam reagir prontamente, da melhor maneira diante dos estímulos que se lhe 

forem apresentando no decorrer da vida. Em 2o. lugar, como elementos auxiliares, teremos a experiência 

alheia, apresentada sob a forma de exemplo, conselhos, boas leituras.” 

(Revista de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 249) 
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 Verificou-se que determinados comportamentos eram considerados normais até certa 

altura, a partir da qual deviam se tornar motivo de preocupação. Isso significa que as crianças 

eram vistas como pessoas em desenvolvimento não apenas físico, como também psicológico e 

moral, de maneira que em cada fase era possível esperar a presença capacidades e 

comportamentos distintos. Parte importante desse processo consistia na adaptação indivíduo ao 

meio social. E ainda a recomendação de que o professor deveria conhecer profundamente cada um 

de seus alunos indica que se considerava as crianças como portadoras de um mundo interior e de 

uma individualidade singular, as quais eram determinantes da sua maneira de aprender e de se 

relacionar com os outros. Essa individualidade também se desenvolvia melhor ou pior, conforme 

as necessidades físicas, emocionais e sociais fossem ou não adequadamente supridas.  

Em se tratando especificamente da “criança-problema”, essa expressão era utilizada 

especialmente para identificar a criança que apresentava distúrbios de comportamento. Tratava-se 

da criança preguiçosa ou portadora de um sentimento de inferioridade ou ainda que tivesse o 

hábito de mentir, de furtar ou de fugir da escola. Odette Lourenção apresentava como sendo 

“problemas de comportamento, resultantes de desajustamentos emocionais e sociais: “enurese; 

canhestrismo; gagueira; criança que mente; criança instável, desatenta; criança excessivamente 

agressiva ou excessivamente submissa ou excessivamente boa etc.” (1952, p. 22) Geralmente, 

múltiplas causas eram associadas a esses desvios, sendo que na maioria dos casos observava-se 

uma combinação de problemas de ordem biológica com dificuldades associadas à inadequação do 

meio onde vivia a criança, em especial do ambiente familiar. Como mútiplos fatores eram capazes 

de desencadear conflitos na criança, virtualmente todas as crianças podiam ser consideradas como 

“criança-problema” em potencial, já que o divórcio dos pais, o trabalho da mãe ou mesmo o 

nascimento de um irmão eram considerados condições suficientes para fazer com que uma criança 

normal se transformasse, temporária ou definitivamente, em um problema. A seguinte definição, 

redigida por Sebastiana Floripes Pires de Campos demonstra o que se procurou afirmar: 

 “As crianças problemas, ao contrário das anormais mentais, são entes perfeitamente normais da mente. Se 

não se ajustam ao meio, e a prova é a sua falta de escolaridade ou o desvio de seu comportamento, é porque 

fatores estranhos intervém no sentido de provocar-lhes os desequilíbrios no desenvolvimento fisico ou 

psíquico e, por vezes, moral. Assim, uma criança desnutrida pode apresentar-se com o físico depauperado e 

isto é suficiente para que sua escolaridade e seu comportamento sejam perturbados. Essa desnutrição pode 

também acarretar uma perturbação no seu psiquismo, como seja a instalação de um complexo de 

inferioridade a que a criança fica sujeita, pela comparação que faz de seu estado precário com o de outras 
colegas.” 

(“O Escolar Difícil e sua Educação” in Educação, v.33, n. 46-47, jan/jun, 1945.) 

Outras palavras e expressões presentes nos textos da revista Educação para designar a 

“criança-problema” eram: “criança difícil”; “criança desviada”; “criança desajustada”, 

“escolar difícil”, “aluno de baixo nível”, “infância retardatária”. 
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Quanto ao tipo de indivíduo que se pretendia formar, verificamos nas recomendações 

sobre a maneira de lidar com a “criança-problema” que se tinha em vista a criança saudável, bem 

ajustada emocionalmente, adaptada ao meio social, que se relacionasse bem com os pais, irmãos, 

professores e colegas, que não fosse nem passiva nem agressiva, nem mimada nem carente, que 

tivesse auto-estima sem ser orgulhosa, que fosse altruísta, autônoma e motivada para o trabalho 

escolar e que demonstrasse inclinação para desempenhar uma profissão que, além de garantir a 

sua subsistência, permitiria realizar o seu potencial e ofereceria uma contribuição útil à sociedade. 

No âmbito da legislação, vale destacar as representações de cidadão e cidadã ideal 

presentes no Decreto-lei n.8072, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da educação cívica, moral 

e física da infância e da juventude, fixa as suas bases, e para ministrá-las organiza uma 

instituição nacional denominada Juventude Brasileira” (08/03/1940). Neste documento, há  

referência ao  amor pelo serviço militar para os meninos e o conhecimento dos deveres do 

soldado. Para as meninas, mencionava-se o aprendizado de habilidades relacionadas à 

enfermagem, que lhes permitissem auxiliar na defesa nacional quando necessário. Mas há mais, 

no que se refere à conformação da personalidade:  

“A educação moral visará a elevação espiritual da personalidade, para o que buscará incutir nas crianças e nos 

jovens a confiança no próprio esforço, o hábito da disciplina, o gosto da iniciativa, a perseverança no trabalho, 
e a mais alta dignidade em todas as ações e circunstâncias”.  

(LEX: Legislação Federal e Marginália, 1940, p.159)   

E ainda: 

“A educação moral procurará ainda formar nas crianças e nos jovens de um e outro sexo os sentimentos  e os 

conhecimentos que os tornem capazes da missão de pais e mães de família. Às mulheres dará de modo 

especial a consciência dos deveres que as vinculam ao lar, assim como o gosto dos serviços domésticos, 

principalmente dos que se referem à criação e à educação dos filhos” 

(idem). 

A educação física completaria a obra de construção do cidadão e da cidadã brasileira, 

moldando corpos saudáveis - “resistentes a qualquer espécie de invasão mórbida”- ágeis, sólidos 

e harmônicos. Em outro documento, apresentava-se a justificativa do Ministro Gustavo Capanema 

ao Presidente da República, para o projeto que organizava a Juventude Brasileira. Neste texto, é 

significativo o seguinte parágrafo, que expressava o ideal educacional do Estado, conectando a 

criança, a família e a escola. É possível observar que se estabelecia uma forte ligação entre aquilo 

que era considerado o bem da nação e o bem de cada um dos governados: 

“Encerra o projeto, segundo os desejos de V. Ex., e na conformidade do rumo traçado pelos preceitos 

constitucionais relativos à matéria, as medidas iniciais de um empreendimento destinado a proporcionar à 

infância e à juventude de nosso país uma educação, que seja prolongamento do labor educativo do recesso 

familiar, que seja base e complemento da educação geral ou especializada, própria dos currículos escolares; 

e que vise revigorar a saúde das crianças e dos jovens, dar-lhes ao corpo resistência e destreza, encher-lhes o 
coração de fervor, de fé, de generosidade, enobrecer-lhes o caráter, infundir-lhes força de vontade para os 

sacrifícios, as dedicações, os esforços que são o fundamento de uma digna vida, em suma uma educação que 

contribua, de modo essencial, para a constituição do tipo humano de que a nossa pátria precisa para a sua 

duração e prestígio, e para a felicidade de cada um de seus filhos, através dos tempos incertos e difíceis.” 
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(D.O. – 14/03/1940: “Gabinete do Ministro”, p. 24) 

Retomando agora os discursos veiculados na revista Educação, no que se refere ao 

professor, esperava-se que este não fosse apenas uma pessoa dedicada, responsável, paciente e 

moralmente exemplar. Embora todos esses atributos fossem valorizados, requeria-se ainda que o 

educador procurasse ser um verdadeiro especialista, com uma boa formação técnica e uma 

apurada capacidade de investigador, que lhe permitisse conhecer profundamente os seus alunos e 

descobrir as causas internas ou exteriores de suas dificuldades na escola. Para os educadores 

adeptos da psicanálise, mais do que um técnico, o educador deveria exercer ainda, em certas 

circunstâncias, o papel de analista. Isto é o que defendia o Dr. Arthur Ramos, docente de 

psiquiatria na Faculdade de Medicina da Bahia e membro titular da XII seção de estudos da Liga 

Brasileira de Higiene Mental: “Só se recorrerá a uma análise profunda quando houver fortes 

entraves no desenvolvimento do paciente. Nos casos simples, o educador será o próprio analista 

que resolverá muitas vezes situações complicadas em poucas horas e até minutos.” (Revista de 

Educação, v.6, n. 6, jun, 1934, p. 308). De  maneira semelhante, esperava-se que os pais, 

sobretudo a mãe, passassem a conhecer e a se interessar pelo desenvolvimento de seus filhos, que 

compreendessem as características de cada fase e que favorecessem o crescimento das crianças, 

proporcionando-lhes um ambiente saudável do ponto de vista higiênico, emocional e moral. 

Conforme já se explicitou mais de uma vez, cabia ainda aos pais servirem de exemplos para seus 

filhos, pois considerava-se que eles aprenderiam antes imitando os adultos do que ouvindo 

exortações morais. 

 

Governo de uma população problemática: as crianças pré-púberes 

 

Entre os artigos da revista Educação sobre a “criança-problema”, há um que merece uma 

análise mais detida. Trata-se daquele intitulado “O Hiato Nocivo na Vida Legal dos Menores”, 

transcrição de uma conferência proferida em 1932 por Almeida Junior na Sociedade de Medicina 

Legal e Criminologia de São Paulo. Trata-se de um texto importante, que se refere ao governo de 

uma população problemática: aquela formada pelas crianças pré-púberes. O tema do artigo era o 

perigo que representava a falta de uma determinação legal que estabelecesse qual deveria ser a 

ocupação dos indivíduos nessa fase da vida. O autor explicava que, conforme a lei vigente no 

estado de São Paulo, entre os sete e os onze anos incompletos, toda criança deveria frequentar a 

escola, para cumprir os quatro anos de escolaridade obrigatória. Já a partir dos quatorze anos - 

mas não antes disso - os jovens podiam iniciar-se na vida profissional, na maior parte dos casos 

ingressando como operários nas indústrias. Contudo, para os indivíduos entre os onze e os treze 
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anos, não havia ocupação prevista na lei. Teoricamente, esses jovens já teriam concluído a escola 

primária obrigatória e, por lei, ainda não estavam autorizados a trabalhar.  

“Ei-los, pois, abandonados pela lei, proibidos de trabalhar, mas sem ter o que fazer; entregues a si mesmos 

durante três anos, num grande hiato semeado de insídias e dificuldades. No mapa demográfico da nossa 

Capital, representam eles a faixa escura da pobreza esquecida, do abandono, da vagabundagem, faixa sobre 

a qual o legislador não se dignou ainda projetar o jato de luz da sua providência.” 

(Revista de Educação, v. 1, n. 1, mar, 1933, p. 31) 

Os problemas de governo que se apresentavam então eram: o que fazem essas pessoas 

durante esses três anos? Como seria melhor ocupá-las? Almeida  Junior entendia que o 

investimento público nos menores não era simplesmente uma questão de caridade, mas uma 

medida que se impunha do ponto de vista econômico. Assim, conectava o bem-estar do menor ao 

interesse da sociedade. Tratava-se de uma medida de prevenção contra prejuízos maiores no 

futuro. 

“Na solução do problema, vê a sociedade o seu peculiar interesse. Melhorar, hoje, a vida das crianças, é 

alívio, amanhã, na repressão da criminalidade; é poupança na manutenção parasitária do delinquente, do 

alienado, do doente, do mendigo, de todos os valores sociais negativos. Não é, portanto, simples caridade: é 

também negócio.” 

(Revista de Educação, v. 1., n. 1, mar, 1933, p. 26) 

Para investigar melhor o tema, Almeida Junior considerava necessário, em primeiro lugar, 

saber quem eram aqueles cidadãos esquecidos pela lei. O autor procurava definir a sua identidade 

de acordo com três pontos de vista: físico, psíquico e social. No aspecto físico, a fase que ia dos 

onze aos treze anos caracterizava-se pelo crescimento rápido, desproporcional, em que o corpo 

assumia um aspecto desarmônico. A estatura aumentava a cada dia, mas o peso não acompanhava 

o mesmo ritmo. Uma fase delicada e decisiva, em que se definia muito do que seria o adulto. 

“Dentro do melindre genérico do crescimento, dentro desse processo ‘infinitamente delicado’, 

como o afirma Claparède, a fase pré-pubertária realiza uma exacerbação do risco.” (p. 32). No 

plano psicológico, ocorria nesse período a acentuação das diferenças entre as brincadeiras dos 

meninos e das meninas. Manifestavam-se ainda as primeiras preocupações com as questões 

sociais. Por outro lado, a personalidade tornava-se mais instável, por vezes agressiva. Os meninos 

ansiavam por independência e desejavam parecer homens. “Os meninos da cidade querem 

relógio; os da roça ambicionam faquinha de ponta…” (p. 33). Observava-se a tendência ao 

afastamento dos pais, o desejo de permanecer com o grupo da mesma faixa etária, para jogos, 

conversas dissimuladas, provavelmente de teor sexual e as primeiras experiências com o cigarro. 

“O menor, antes dos 10 ou 11 anos, vive colado às saias maternas, ou, se vai a passeio, não abandona a 

vizinhança dos seus. Ao sentir-se só, chora. Dessa idade em diante, ao contrário, tem pouco apego aos pais. 
Foge-os tanto quanto pode, em busca da liberdade e de satisfações que o ambiente disciplinado da casa já 

não mais lhe proporciona. Vai nisto o desejo de furtar-se  à autoridade, de se não sentir fiscalizado de perto, 

de agir inteiramente à vontade. E vai também a hipertrofia do instinto gregário, que junta e aglutina os 

rapazes em bandos turbulentos, para o brinquedo ou para o vício.” 

(p. 34) 
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Muitas vezes, as dificuldades já significativas desse período eram agravadas  pela 

manifestação precoce da sexualidade. Recorrendo a sua própria experiência, o autor afirmava que 

era na fase dos treze aos quinze anos que ocorria o maior número de casos de indisciplina nas 

escolas. Por diversas razões, portanto, essa fase da vida requeria atenção concentrada. Já a partir 

da puberdade, os ânimos tendiam a se acalmar. “Logo que esta se estabelece, ‘o bom senso e a 

razão tomam a dianteira, e, com os caracteres físicos viris, aparecem os generosos sentimentos 

de coragem, de altruísmo, de devotamento às causas nobres” (p. 33). Porém, era no período da 

pré-puberdade que se manifestava a tendência para a vida marginal. Segundo o artigo n. 68 do 

Código de Menores, os jovens com menos de 14 anos não podiam ser responsabilizados por seus 

crimes. E, conforme o autor, embora não houvesse estatísticas a respeito em São Paulo, sabia-se 

que a quantidade de delitos praticados por esses jovens era grande. Na maior parte dos casos, as 

infrações cometidas eram furtos e, em menor proporção, ofensas físicas e contravenções. A 

população na faixa dos onze aos treze anos, portanto, além de não ter ocupação prevista em lei, 

ainda demonstrava instabilidade física e emocional e revelava propensão para viver à distância 

dos pais, arriscando-se em aventuras com o grupo da mesma idade. Tratava-se, sem dúvida, de 

uma população problemática. 

“Aí está, em pinceladas amplas, a identidade dos menores de 11 a 14 anos, dos menores que a lei abandona. 

No físico é ‘idade frágil e perigosa’, a época ‘que mais atenção e mais cuidado merece’. No espírito, a fase da 

turbulência e rebeldia, o período difícil da formação psíquica. Socialmente, notável propensão para a 

delinquência.” 

(p. 36) 

Em outro artigo, publicado quase duas décadas depois, expressava-se a mesma visão 

acerca da puberdade, como sendo uma fase crítica no crescimento e no desenvolvimento mental 

do indivíduo. Para o professor Rosalvo Florentino, um remédio precioso nessa fase de crises era a 

educação física, que permitia empregar  a energia dos adolescentes e seu gosto pela aventura para 

uma finalidade saudável. 

“A adolescência é a idade dos desejos múltiplos e ilimitados. As psicoses são muito numerosas na 

adolescência devidas a uma emotividade excessiva, ao antagonismo das tendências. O esprírito romanesco e 
de aventura podem ser combatidos pela atividade física, à qual se entregam prazerosamente os rapazes. A 

educação esportiva das moças deve ter os mesmos efeitos benéficos. A educação física dos adolescentes deve 

seguir muito atentamente o desenvolvimento da crise que eles atravessam a fim de não lhes dar senão 

esforços que eles possam fazer sem perigo.” 

(Florentino, 1951, p. 117) 

Em cálculos aproximados, realizados com base nas informações disponíveis nos 

recenseamentos escolares realizados em anos anteriores e nos anuários estatísticos da Diretoria 

Geral do Ensino, Almeida Junior procurava descobrir quantas eram as crianças nessas condições e 

o que estariam fazendo. Para um total de aproximadamente 59.000 crianças entre onze e treze 

anos que vivia na cidade de São Paulo em 1930, Admitia-se que por volta de 30.700 se 
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encontravam ainda na escola, atrasados nos estudos, e mais uns mil empregados nas fábricas, 

valendo-se de uma brecha da lei. Restava ainda uma parcela de quase 27.000 indivíduos dessa 

idade com paradeiro desconhecido. Sabia-se que parte desses encontrava-se também nas fábricas, 

trabalhando clandestinamente. Àqueles que acreditavam que o trabalho dos menores não era 

prejudicial à saúde e que era necessário para as famílias, além de útil para indústria, Almeida 

Junior respondia valendo-se de argumentos da fisiologia, da higiene e da psicologia: 

“Sentimos não poder aquiescer. A fisiologia, a psicologia, a higiene, são justamente, não os únicos, mas os 

principais acusadores do trabalho dos menores, como causa de depauperamento e de violência ao natural 

desenvolvimento orgânico. Pouco importa que muitos menores trabalhem, segundo relata o mesmo estudo, 

durante as oito horas do dia obreiro, ‘comodamente sentados’. Não se coaduna com a natureza de um menino 

de 13 anos permanecer oito horas diárias, de começo a fim do ano, comodamente sentado.” 

(op. cit., p. 38) 

Na opinião de Almeida Junior, nesse caso, a saúde, a formação e o direito dos menores 

deveria sobrepor-se ao interesse econômico.  Quanto aos meninos e meninas pré-púberes que não 

se encontravam na escola e nem nas fábricas, conjecturava o autor que esses exerciam, 

provavelmente, profissões de rua, podendo ser vendedores de jornais, engraxates, carregadores, 

vendedores de doces etc. Entre as meninas, o mais comum era o emprego doméstico. Embora 

essas ocupações satisfizessem melhor às características da faixa etária, uma vez que 

proporcionavam mais mobilidade e liberdade, eram consideradas de altíssimo risco, sobretudo do 

ponto de vista moral. Uma nota no final do artigo informava que a conferência proferida por 

Almeida Junior havia sido acompanhada da projeção de fotografias  de menores de 12 a 14 anos 

“no exercício da vagabundagem ou das profissões de rua”. As imagens, ao permitir visualizar o 

problema, deviam contribuir para fortalecer a argumentação do autor. 

“A infância pré-púbere tem acentuado pendor por esse gênero de vida. A atividade ambulante, ao acaso das 
circunstâncias, com o seu contingente de imprevisto e de aventura, responde melhor à sua psicologia, avessa 

à disciplina, à regularidade das obrigações e à monotonia do trabalho uniforme. É vida independente, sem 

fiscalização próxima. (…) Mas, sobre serem as circunstâncias físicas das intempéries, a incerteza da 

alimentação, a promiscuidade, causas de debilidade e moléstia, as condições morais da rua são pavorosas. Só 

os carateres privilegiados podem resistir-lhe à força deturpadora” 

(op. cit., p. 39) 

Enquanto a vida na rua constituía um caminho quase certo para a delinquência, o trabalho 

doméstico era tido como via muito provável para a prostituição. Era de temer ainda a influência 

dos líderes de rua, adolescentes mais velhos e em geral já viciados ou delinquentes, na formação 

dos meninos menores. Assim como o trabalho nas fábricas, também as ocupações exercidas na 

rua eram vedadas aos menores de 14 anos. Mas, ponderava o autor, 

“De fato, em que melhora a situação do menor a proibição de trabalhar na rua, se ele não tem outra coisa a 

fazer, nem mesmo onde ficar? Ao decretar sobre os trabalhos que a criança não deve fazer, esqueceu-se o 

Estado de organizar as coisas que ela deve fazer, para encher o vazio do seu tempo. Legislou negativamente, 

deixando de lado a parte construtiva, mais importante e mais urgente.” 

(Revista de Educação, v. 1, n. 1, mar, 1933, p. 41) 



 181 

Havia ainda um contingente de menores entre onze e treze anos que não exercia sequer 

profissões de rua. Eram os abandonados ou semi-abandonados, que viviam nas ruas às custas de 

favores. Segundo o autor, nessa situação, desviar-se para a mendicância ou a delinquência era um 

passo quase certo. Enfim, concluía o autor, o problema da criminalidade não podia ser atribuído 

apenas a fatores hereditários, mas sua solução dependia de uma revisão da própria organização 

social. 

“Há um hiato de assistência, na vida dos menores, na dos menores que mais precisam do amparo social, na 

dos menores sem fortuna. Até aos 11 anos, dá o Estado a escola, que, boa ou má, é sempre alguma coisa. 

Antes dos 14 anos, não se lhes permite trabalhar, nem é para desejar que o façam. Como preencher o vazio 

dessa fase da vida, delicada para o físico, perigosa para o moral? O menor não pode ficar em casa, inativo. 

Não lho consente a impulsão natural e irresistível para o movimento e a ação. Não o convida a estreiteza e o 

desencanto do lar. Vai para a rua, vender, jogar, perambular, pedir. Chega, por esse caminho, à moléstia ou 

à delinquência. Aponta-o, então, a sociedade, como um indesejável, e o repudia. Ontem, uma criança cheia de 

promessas. Hoje, um pária. Teria sido realmente impelido a esse abismo pela força inexorável da herança? 

Foi a desastrosa combinação dos ‘gens’ cromossômicos, continuados através das gerações, que, no rigorismo 

da doutrina de Weissmann, levou o esquecido da lei à cadeia ou ao hospital? Ou há, na tristeza do seu 

destino, também a cumplicidade da organização social?” 
(Revista de Educação, v.1, n.1, mar, 1933, p. 43) 

Esse texto apresenta diversos elementos que ilustram uma maneira frequente de se 

entender a infância como problema. Tratava-se, sobretudo, de uma questão da ordem do social. Já 

não bastava explicar a criminalidade como decorrência da hereditariedade apenas. Um defeito na 

organização social criava o impasse e era a sociedade, além dos próprios menores, que sofria os 

efeitos da situação desajustada. Defender a infância desajustada não era apenas um ato de 

solidariedade ou responsabilidade, era também cuidar dos interesses sociais. A questão, da 

maneira como era proposta, exigia uma solução administrativa, e a prevenção parecia ser a 

medida mais econômica para enfrentar o problema. Isso não significava, contudo, que o interesse 

econômico sempre prevalecia, pelo menos não o interesse econômico imediato. Como foi visto, as 

razões econômicas da conveniência para a indústria e da necessidade das famílias de contar com a 

ajuda dos filhos não justificavam o trabalho dos menores de 14 anos, na visão de Almeida Junior. 

Era preciso procurar alternativas que atendessem mais adequadamente à boa formação dos jovens 

e que, simultaneamente, fossem socialmente úteis. A argumentação do autor apoiava-se em razões 

científicas, buscadas na psicologia e na biologia e recorria ainda a imagens, cálculos e dados 

estatísticos para conquistar maior credibilidade. 

 

* 

*          * 

 

Nas considerações anteriores sobre o governo da “criança-problema”, ficou faltando 

examinar mais cuidadosamente uma modalidade largamente difundida entre os anos trinta e 



 182 

quarenta do século XX, à qual até agora referimo-nos apenas de passagem. Trata-se do governo 

através da família, uma modalidade de “governo à distância”. 

 

O governo da criança através da família 

 

No artigo “Adjusting the bonds of love”, Nikolas Rose procura compreender o 

investimento feito na relação entre a mãe e a criança no período após a Segunda Guerra Mundial e 

apresenta considerações importantes para o entendimento do governo da criança através da 

família tal como foi recomendado pelos educadores brasileiros desde a década de 1930. Em vez 

de entender a valorização do vínculo mãe-filhos como fruto do interesse em manter a mulher 

dentro de casa, dedicada exclusivamente às funções domésticas e maternas e de considerar como 

mistificações os argumentos psicológicos relativos à privação da mãe, ao instinto materno etc., o 

autor busca responder a questões que se orientam em outro sentido: “Como a ‘familização’ se 

tornou um objetivo em torno do qual forças sociais se organizaram no período pós-guerra? 

Como se constituiu um conhecimento especializado sobre a relação maternal? Como a linguagem 

e as avaliações dos especialistas foram introjetadas por indivíduos como normas e standards, 

simultaneamente recompensadores e persecutórios?” (Rose, 1999b, p. 155) 

Na verdade, desde o século XIX o problema das crianças vistas como “perigosas” ou “em 

perigo” costumava ser relacionado com a incapacidade moral da família e desde essa época era 

frequente que os pais perdessem a guarda de seus filhos para o Estado. As crianças eram 

encaminhadas a instituições públicas onde, presumidamente, seriam educadas, desenvolveriam 

bons hábitos de higiene, trabalho e obediência e cresceriam livres da influência perniciosa de um 

meio familiar degenerado. A partir do início do século XX, contudo, e especialmente nos anos 

que se seguiram à Segunda Grande Guerra, o problema da infância começou a ser formulado em 

outros termos. A noção de ajustamento/desajustamento permitiu ligar a criança “perigosa” e a 

criança “em perigo”; as cortes juvenis e as “child guidance clinics” passaram a funcionar como 

os dois extremos de uma linha contínua de intervenção no espaço familiar, tendo como objeto 

central a criança. Segundo Rose, na mesma época em que se começou a investigar a personalidade 

e as condições de vida do menor infrator, em busca das explicações para os seus delitos, 

começou-se a prestar maior atenção às crianças que apresentavam problemas de comportamento 

na escola. Em consonância com o que já vinha ocorrendo em relação a outros tipos de 

desajustamentos, os distúrbios, tanto na escola como nas cortes para menores, começaram a ser 

atribuídos à falhas no cuidado com as crianças e, portanto, a problemas de higiene mental. 

Explicavam-se a criminalidade e os desvios dos adultos como decorrências das dificuldades 
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vividas pelos indivíduos na infância e, finalmente, previa-se que crianças com pequenos 

problemas de comportamento, caso não fossem devidamente tratadas, poderiam tornar-se adultos 

com defeitos graves de caráter. Tornava-se necessário, portanto, identificar o quanto antes as 

dificuldades infantis, a fim de evitar que elas se agravassem com o tempo. 

“A escola poderia ser um local vital para a identificação desses problemas menores e uma nova classe de 

crianças surgiu como objeto da ciência e da administração – nervosos, neuropáticos, instáveis, ou 

desajustados. Brigar, mentir, enganar, ter medo de escuro, ser expansivo demais ou de menos – tudo isso 

ganhou importância, menos como manifestações em si mesmas e mais como sinais de problemas sérios por 

vir.” 

(Rose, 1999b, p. 157) 

O tratamento dos menores delinquentes, que até então atuara de maneira mais ou menos 

independente, aproximou-se do domínio educacional e uma série de outras instâncias e 

especialidades – assistência social, medicina, psicologia, psiquiatria – associaram-se numa rede 

social dedicada a proteger e a fiscalizar a economia familiar. Essas instâncias, por sua vez, 

estavam ligadas ao estado, inclusive por meio de profissionais das diversas áreas, encarregados, 

entre outras coisas, de promover inquéritos destinados a coletar informações sobre as crianças e o 

funcionamento familiar, as quais eram traduzidas em diversos pontos da rede, com efeitos 

variados: enquanto os dados sobre a família podiam orientar as decisões da corte, princípios 

administrativos eram incorporados pela família. (Rose, 1999) 

As child guidance clinics, com seus programas de higiene mental, tornaram-se uma peça 

central na complexa rede de administração da infância, na medida em que para lá eram enviadas 

as crianças difíceis e delinquentes. Nessas clínicas faziam-se os diagnósticos das dificuldades, 

identificavam-se as suas causas e indicavam-se as providências necessárias para resolvê-las. 

Difundiam-se concepções de desajustamento e distribuíam-se normas para o funcionamento da 

família, da escola e das instituições de assistência. Um aspecto importante do novo tratamento 

dado ao problema da infância era a concepção de ajustamento defendida por uma nova tendência 

psicológica. A adaptação do indivíduo ao meio social deixava de ser entendida como resultado 

apenas da moralização e de treinamento e passava a ser compreendida como fruto da adequada 

organização dos instintos, que dependia tanto do desenvolvimento da criança como das 

influências do ambiente familiar, de modo que uma criança bem ajustada era o que se podia 

esperar como o produto de uma família normal. 

“Mas se a família produzia conflitos em seus desejos e emoções, impedia a sua expressão, associava-os com 

sentimentos desagradáveis ou reagia aos sentimentos da criança em termos de seus próprios medos, 

esperanças, desejos ou desapontamentos, o que seria produzido seria o desajustamento. E desajustamento, da 

enurese à delinquência, se tornou o sinal de algo errado na economia emocional da família.” 

(Rose, 1999b, p. 159) 

Os psicólogos e assistentes sociais se revelaram incansáveis na produção de relatos sobre 

pais que amavam demais os seus filhos e, dessa maneira, impediam-nos de crescer ou que, ao 
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contrário, amavam-nos de menos, criando sentimentos de inferioridade e angústia. O furto infantil 

era interpretado como uma busca de compensação para crianças não desejadas, que haviam 

nascido do sexo errado, que não eram amadas por aquilo que eram etc. A força dessa linha de 

raciocínio é que considerava os problemas como sendo reversíveis. A linha que separava a 

“normalidade” da “anormalidade” tornava-se mais tênue, um pequeno distúrbio podia facilmente 

se tornar um problema grave se não fosse encaminhado adequadamente mas, em todo caso, era 

possível intervir e reverter a situação. O que era recomendável era manter sob vigilância constante 

as relações emocionais na família, “em nome da higiene mental do indivíduo e da sociedade” 

(Rose, 1999b, p. 159). Meios variados como o rádio e manuais foram empregados para instruir as 

famílias sobre os tipos de conflitos e sentimentos no interior da família que poderiam provocar 

desajustamentos. Ofereciam-se orientações para a criação de relações familiares capazes de 

fortalecer nas crianças os sentimentos de auto-estima, o espírito de cooperação e a 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que evitavam o medo, o ciúme, o egoísmo etc. “Pais e 

professores agora eram responsáveis por regular não apenas seus hábitos e sua moral, mas 

também seus sentimentos, desejos e ansiedades, se não quisessem criar crianças desajustadas e 

problemáticas.” (Rose, 1999b, p. 160) 

Em vez de punir os pais, retirando-se-lhes os filhos, procurou-se investir na família, 

incentivando-a a responsabilizar-se pelo desenvolvimento de crianças normais. Os especialistas 

passaram a ter como missão social colaborar com a família na tarefa de produzir crianças bem 

ajustadas, eram responsáveis por incutir-lhe o desejo de perseguir  um padrão ideal. Assim como 

um lar bem ajustado devia produzir um sentimento agradável, por outro lado, quando o que se 

observava no espaço doméstico afastava-se muito da normalidade, sentia-se a necessidade de 

procurar ajuda especializada. “O amor e o prazer, longe de representarem a humanidade 

espontânea e associal em todos nós, tornaram-se as dimensões pelas quais essas novas 

tecnologias de governo puderam concretizar-se.” (Rose, 1999b, p. 160). Nas duas décadas que se 

seguiram à Segunda Guerra Mundial, difundiu-se a tese sobre a importância da dinâmica das 

relações familiares para o ajustamento das crianças e divulgaram-se os parâmetros da família 

ideal. Simultaneamente, as atividades corriqueiras da maternidade foram investidas de um 

profundo significado, como se fossem manifestações de um amor natural. Uma outra tendência 

que acompanhou a expansão das terapias familiares foi o pró-natalismo, na expressão empregada 

por Rose. Na Inglaterra, procurou-se oferecer incentivos às famílias que se dispusessem a ter 

diversos filhos, bem como procurou-se associar a idéia de felicidade à conquista de uma família 

composta por muitas crianças. Enquanto através do rádio e de diversas publicações procurava-se 

orientar as mulheres que compunham a população responsável e encorajá-las a aumentar a 
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família, por outro lado, os lares em que as mães eram consideradas incapazes eram sujeitos à 

intervenção, uma vez que a constituição de uma família normal exigia a atenção dos especialistas.  

No Brasil, já em 1939, o decreto-lei n.1764 criava a Comissão Nacional de Proteção à 

Família, como uma instituição temporária para elaborar projetos de leis de proteção à família e o 

Estatuto da Família, que deveria regular a realização dos casamentos; instituir o ‘abono familiar’, 

e criar outras formas de incentivo e proteção às famílias, dentre as quais, dar preferência aos pais 

de família na contratação de funcionários públicos e particulares e criar um imposto sobre 

celibatários e casais sem filhos com o objetivo de gerar renda para ações de proteção à família.  

(Decreto-lei n. 1764, 10/11/1939 “Cria a Comissão Nacional de Proteção à Família”. LEX: 

Legislação Federal e Marginália, 1939).  

Rose explica que a Segunda Grande Guerra forneceu aos especialistas europeus diversos 

casos de crianças que foram denominadas como “carentes” (deprived), aquelas que, no contexto 

dos conflitos bélicos eram afastadas dos pais e colocadas em instituições emergenciais de 

assistência, sendo privadas de uma convivência familiar normal. Os estudos de Anna Freud, por 

exemplo, foram baseados em observações de crianças nessas condições. Para o autor, o que é 

significativo nesses estudos é a fragilidade que atribuem à vida emocional das crianças. Meninos e 

meninas normais em tudo, a não ser pelo fato de terem sido surpreendidos pelas situações de 

stress provocadas pela guerra - bombardeios, necessidade de ir para abrigos, condições insalubres 

em casa, afastamento dos pais etc. –  eram constantemente avaliados e seus comportamentos 

anômalos eram sistematicamente registrados: regressão, enurese, auto-erotismo, alterações de 

apetite, agressividade etc. eram interpretados como compensações para a carência, em especial do 

contato com a mãe. Rose descreve uma série de experiências realizadas por cientistas, dentre os 

quais John Bolby, Melanie Klein e Lucy Fildes, com crianças que passaram por processos de 

evacuação de seus lares por causa da guerra. Em todos os casos, o que se tratava de demonstrar 

eram os efeitos nocivos da separação da família para a vida afetiva e o comportamento das 

crianças. Não apenas pelas investigações de Anna Freud, mas também pelas contribuições do 

próprio Freud - a partir de derivações para a infância de suas conclusões sobre o que acontecia 

com os adultos – e de Melanie Klein, a psicanálise passou a informar os estudos sobre as crianças, 

nas quais os especialistas começaram a encontrar expressões vivas da sexualidade infantil, 

repressão, regressão, fantasias e tudo o mais. “A psicanálise se tornaria uma ciência do 

desenvolvimento, e, mais ainda, uma teoria do papel da mãe no desenvolvimento de um ego bem 

ou mal ajustado.” (Rose, 1999b, p. 169) 

Rose afirma que esses estudos a respeito das desordens apresentadas pelas crianças 

afastadas da família não tiveram grandes consequências na atuação do governo durante a guerra. 
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As teses psicológicas também não exerceram uma grande influência no fechamento das 

instituições de assistência às crianças pequenas depois da guerra. No entanto, tiveram o efeito de 

fortalecer o campo da higiene mental, cujos especialistas passaram a focar sua atenção não mais 

nos distúrbios graves e nas instituições de isolamento, mas nos problemas menores e na tarefa da 

prevenção. O cerne das preocupações nos serviços de higiene mental se tornaria a família e, para a 

sua orientação, deveriam ser criadas clínicas de hábitos e clínicas psiquiátricas infantis. O 

problema representado pela separação dos pais era apenas o início e o estudo do significado da 

relação mãe-criança tornou-se cada vez mais detalhado: 

“A separação em si mesma não era mais o ponto, uma vez que a criança poderia experimentar a separação 

mesmo quando em proximidade com a mãe. A separação começou a se misturar com a experiência da 

maternidade mesma. O palco estava preparado para a entrada da ‘mãe sensível’. Nós podemos encontrá-la 

ainda atualmente.” 

(Rose, 1999b, p. 168) 

A não ser em casos extremos, retirar a criança do lar paterno e enviá-la a uma instituição 

pública já não era a solução indicada, mas instituía-se uma terapêutica familiar, de modo a 

restabelecer a saúde emocional do ambiente doméstico. Isto era o que defendia o livro Child 

Care and Growth of Love, de Bowlby, publicado pela primeira vez em 1953 e re-impresso seis 

vezes antes da segunda edição, mais de dez anos posterior. Lia-se na obra que as crianças 

separadas dos pais nos primeiros dois anos de vida estavam sujeitas a diversos tipos de distúrbios 

emocionais, desde pequenos transtornos de comportamento até delinquência. No período pós-

guerra, estes argumentos tiveram uma função estratégica no governo da população através da 

família. Esperava-se que os laços afetivos, em especial entre a mãe e a criança serviriam para 

assegurar a saúde mental dos indivíduos. Os próprios documentos oficiais, incluindo a legislação 

passaram a enfatizar a importância do ajustamento familiar. Foi dessa maneira, de acordo com 

Rose, que o governo pôde conciliar a necessidade de intervir na preservação da estrutura familiar 

sem invadir a liberdade dos indivíduos. Uma vez que se tratava de defender o direito da criança a 

uma vida em família, o que estava em jogo era o próprio bem estar dos indivíduos, as suas 

chances de realizarem o seu próprio potencial. No que se refere ao serviço social, não bastava 

mais apenas distribuir alimentos, roupas e medicamentos, mas era preciso conhecer as pessoas, 

compreender suas necessidades, desejos, sentimentos, conflitos e até motivações inconscientes. 

Compreender tudo isso passava a fazer parte da tarefa dos encarregados pela assistência, os quais 

precisavam exercer uma influência positiva na transformação da conduta dos assistidos.  

A família-problema não apareceu pela primeira vez no período posterior à guerra. Os 

eugenistas já se dedicavam há muito tempo a investigar as linhagens das patologias, as quais se 

transmitiam e multiplicavam com rapidez no âmbito dessas famílias, incapazes para quase tudo, 

menos para se reproduzirem. A criminalidade, os vícios, a prostituição, a loucura e a idiotia eram 
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geralmente associadas. Mas, se anteriormente, o centro das preocupações era a hereditariedade, 

segundo Rose, a partir da década de 1950 passou a ser com os relacionamentos. A análise dos 

artigos publicados na revista Educação sobre a criança problema, os quais examinamos 

anteriormente, indicam, porém, que o interesse pela dinâmica emocional familiar já estava 

presente desde a década de 1930. Em A Criança Problema (1939), de Arthur Ramos, que será 

considerado adiante, será possível verificar mais claramente o caráter dessa preocupação. 

Retomando ainda a análise da questão tal como empreendida por Rose, o autor afirma que não 

importava o foco de cada tipo de instituição que capturava a família - doenças mentais; higiene 

mental; crianças rejeitadas -  todas pareciam lançar diferentes focos de luz para o mesmo 

problema, cujos componentes incluíam as desvantagens sociais, os problemas de relacionamento 

no âmbito familiar e o desajustamento social tanto nas crianças como nos adultos. 

“Era uma mistura profundamente perturbadora de baixo status social, baixa renda, moradia pobre, saúde 

física e mental pobres, criminalidade e negligência com as crianças. Não importava a partir de que ângulo e 
em que agência a investigação se iniciava, nem com que tipo de problema se preocupava no princípio, muito 

rapidamente encontraria todas as outras dificuldades também.” 

(Rose, 1999b, p. 174) 

Mesmo quando se passou a priorizar as causas psicológicas sobre as hereditárias, 

permanecia a inquietação quanto à prolificidade das famílias-problema e à transmissão dos 

distúrbios para as próximas gerações. Acreditava-se que as crianças desajustadas tornar-se-iam 

pais desajustados que, por sua vez, engendrariam proles difíceis e assim por diante. As relações 

familiares haviam se transformado em um problema de governo, tornaram-se simultaneamente 

uma matriz de elaboração teórica e um campo de intervenção prática. Uma nova forma de saber-

poder foi direcionada ao lar, criaram-se terapias de relacionamento para promover a harmonia 

familiar e, assim, o ajustamento social dos indivíduos. A noção de desajustamento infantil - 

abrigando desde pequenos problemas de comportamento até transtornos mais sérios de conduta, 

como a própria delinquência – tornou-se poderosa porque permitiu a uma série de especialistas, 

em diversas instituições, fazer intervenções no comportamento da criança sem a necessidade de 

retirá-la de seu lar, mas pela transformação do próprio ambiente doméstico, sempre com o 

objetivo de promover o bem-estar da família e assegurar a realização dos indivíduos. Ao  mesmo 

tempo em que se afirmava a qualidade “natural” dos laços familiares, divulgava-se a idéia de que 

os pais precisavam aprender a preservar a saúde desses vínculos, mediante a aquisição dos 

conhecimentos divulgados pela higiene mental. Deviam tornar-se “quase especialistas” nessa 

matéria a fim de manter o equilibrio das ligações afetivas dentro de casa. Na escola, essa tarefa 

seria atribuída às professoras, as quais deveriam investigar as causas dos desajustamentos de seus 

alunos procurando saber que posição esses ocupavam em suas famílias, quem era o responsável 
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por cuidar deles, como eram as suas rotinas de sono, alimentação, brinquedos, deveres, higiene 

etc.  

Rose explica que a valorização da família e do laço afetivo entre a mãe e a criança foi 

considerada como uma tendência progressista e humanitária durante as décadas de 1940 e 1950, 

tendo instituído uma nova modalidade de “governo à distância”, através da família. Contudo, a 

partir dos anos sessenta, essa visão seria contestada de diversas  maneiras. Por um lado, estudos 

historiográficos e sociológicos forneceram os argumentos necessários à contestação de que os 

laços familiares são naturais, mediante a descrição de outras culturas e outras épocas em que essas 

ligações afetivas não se verificam da mesma maneira. Por outro lado, o movimento feminista 

acusou as teorias sobre o vínculo mãe-criança como sendo “pouco mais do que um meio de 

reforçar e legitimar a posição socialmente inferior da mulher e o seu exílio da vida pública” 

(Rose, 1999b, p. 180). Além disso, as práticas de intervenção na família pelos diversos setores do 

serviço social também foram questionadas pelos liberais, tanto da esquerda quanto da direita, 

como invasões ilegítimas, desrespeito aos direitos das crianças e de seus pais, levadas a efeito 

com base em justificativas que começavam a ser questionadas. Essas críticas produziram efeitos 

diversos no serviço social, na psicanálise e na psicologia. No que se refere à criança-problema, os 

estudos no âmbito da psicologia se tornaram ainda mais minuciosos e passou-se da ênfase aos 

problemas afetivos e de comportamento para as dificuldades de natureza intelectual e o fracasso 

escolar. Essa transformação, no entanto, ultrapassa os limites deste estudo.  A seguir, busca-se 

mostrar para o caso brasileiro como, já desde os anos trinta, a questão dos vínculos familiares, em 

especial a relação entre a criança e a mãe, passou a ser considerada decisiva no processo de 

desenvolvimento emocional e adaptação social da criança, sobretudo por aqueles especialistas que 

se dedicavam ao estudo e ao tratamento dos “escolares difíceis” com base no referencial teórico 

proporcionado pela psicanálise. O foco da análise será a obra A Criança Problema: a higiene 

mental na escola primária, em que Arthur Ramos apresenta resultados de sua experiência num 

serviço de orientação e assistência a famílias de crianças difíceis. 

 

O Imperativo Terapêutico na educação da Criança-Problema:  

Psicanálise e Educação na obra de Arthur Ramos 

 

Em 1939 surgiu A Criança Problema: higiene mental na escola primária, escrito por 

Arthur Ramos, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia,  discípulo de Raimundo 

Nina Rodrigues, o qual foi professor da cadeira de Medicina Legal e personagem influente na 
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época, que ajudou a formar uma geração de cientistas dedicados a buscar soluções médicas para 

os males da sociedade. Segundo Lopes, 

“A ‘escola’ Nina Rodrigues espalha pelo Brasil seus seguidores prodigiosos: Afrânio Peixoto, médico, 

educador, literato, escritor (‘o discípulo dileto’); Leonídio Ribeiro e Oscar Freire, médicos dedicados à 

medicina legal, a aspectos anátomo-patológicos dos ‘males’ da sociedade: a prostituição, o 

homossexualismo, as ‘raças inferiores’; Arthur Ramos (‘o mais humilde de seus discípulos’), médico, 

estudioso e divulgador da psicanálise, professor e antropólogo. Todos eles saem da Bahia e vão para o Rio de 

Janeiro e para São Paulo. Suas teorias propunham uma aproximação entre criminoso, criança, mulher e 

povos ditos selvagens, isto é, os excluídos da história.” 

(Lopes, 2002, p. 321) 

Ramos, assim como grande parte dos intelectuais brasileiros de fins do século XIX e início 

do século XX estava atualizado e muito bem informado sobre as teorias que surgiam no exterior, 

como demonstram as numerosas referências bibliográficas de A Criança Problema, em que são 

citados textos em inglês, francês, espanhol e alemão, e que exemplificam a vontade dos autores 

brasileiros de fazer parte do movimento internacional e de incorporar no país o pensamento 

moderno divulgado nos países europeus e nos Estados Unidos. (op. cit., p. 320). A psicanálise não 

demorou a chegar no Brasil e, de acordo com Lopes, veio para o país no âmbito de uma “aliança 

da psiquiatria com o Estado visando à elaboração de um projeto preventivo de higiene pública 

nos centros urbanos que incluísse os órfãos do Império: os recém libertos escravos, índios, 

brancos pobres e imigrantes que começam a chegar no país” (2002, p. 321). Arthur Ramos teve 

uma participação fundamental na área da psicologia educacional no país e no movimento de 

higiene mental infantil, tendo contribuído para divulgar no campo educacional as idéias da 

psicanálise, em livros como Educação e Psicanálise (Atualidades Pedagógicas, 1934) e A 

Criança Problema (Atualidades Pedagógicas, 1939). Este último foi escrito a partir da 

“experiência acumulada por Ramos e sua equipe no Serviço de Higiene Mental da Seção de 

Ortofrenia e Higiene Mental do Instituto de Pesquisas Educacionais, fundada quando da reforma 

do Ensino Municipal do Distrito Federal e instalada em 1934.” (Patto, 1990, p. 80). Por algum 

tempo tratou-se, de acordo com Dante Moreira Leite, do único livro disponível no país que 

apresentava um estudo empírico sobre os problemas de aprendizagem escolar. (apud Patto, op. 

cit., p. 80).  

Conforme Arthur Ramos, a expressão que dá título ao livro havia sido criada justamente 

para nomear mais adequadamente as crianças que se tornaram “desajustadas” devido às condições 

precárias do ambiente em que viviam. 

“Criou-se o conceito de ‘criança-problema’ em substituição ao termo pejorativo e estreito de ‘criança 

anormal’, para indicar todos os casos de desajustamento caracterológico e de conduta da criança ao seu lar, 

à escola e ao currículo escolar. Alguns autores tomam a expressão num sentido largo, englobando no conceito 

de ‘problema’, todas as dificuldades infantis – físicas, mentais e sociais. A expressão ficou, porém, para 

designar mais especialmente os casos de desajustamentos psico-sociais que não cheguem aos casos-limites do 

distúrbio mental constitucional.” 

(Ramos, 1939, p. XXI) 
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Por um lado, a expressão “criança-problema” procurou tornar mais otimista a maneira de 

encarar o futuro de grande parte das crianças anteriormente consideradas anormais, já que os 

problemas de desajustamento, se não estavam inscritos no mapa biológico do indivíduo, mas 

deviam-se a causas ambientais, passavam a ser considerados como curáveis. Por outro lado, na 

medida em que servia para designar crianças com todo tipo de “desajustamento caracterológico e 

de conduta da criança ao seu lar, à escola e ao currículo escolar”, a mesma expressão teve como 

efeito ampliar consideravelmente o alcance da “irregularidade”. Muitas crianças podiam 

apresentar “desajustamentos psico-sociais”. Procurou-se demonstrar anteriormente que 

populações inteiras de determinada faixa etária eram consideradas como “problemáticas”, como 

era o caso dos alunos que ingressavam no primeiro ano primário e o das crianças pré-púberes, que 

exigiam providências específicas para serem adequadamente governadas. Se, virtualmente todas 

as crianças, em alguma etapa do seu desenvolvimento, estavam sujeitas a desajustamentos e, se 

grande parte desses distúrbios deviam-se a problemas na organização familiar, era legítimo 

intervir no ambiente doméstico preventivamente, para evitar crises previsíveis. Veremos que todo 

o serviço de higiene mental dirigido por Ramos estava orientado para este objetivo.  

Conforme indica o sub-título do livro, acreditava-se que a “higiene mental” poderia cuidar 

da prevenção e da correção dos desajustamentos, mediante o acompanhamento dos hábitos 

adquiridos desde a primeira infância. O autor fazia referência à Liga Brasileira de Higiene Mental 

e explicitava a mudança de perspectiva dos higienistas, que haviam passado da preocupação com 

a assistência aos doentes mentais ao interesse pela “proteção ao homem normal” e seus 

desajustamentos. De fato, criada pelo psiquiatra Gustavo Riedel, em 1923, a finalidade inicial da 

Liga era “melhorar a assistência aos doentes mentais através da renovação dos quadros 

profissionais e dos estabelecimentos psiquiátricos” (Costa, 1980, p. 27). Esse objetivo foi seguido 

até 1926. Depois disso, no entanto, seus representantes começaram a investir em iniciativas que 

“ultrapassavam as aspirações iniciais da instituição e que visavam a prevenção, à eugenia e à 

educação dos indivíduos” (Costa, 1980, p. 28). Dessa maneira, de acordo com Jurandir Freire 

Costa, os psiquiatras foram progressivamente distanciando-se da teoria e da prática psiquiátricas 

tradicionais, para aproximar-se da eugenia. A partir daí, mediante uma combinação de idéias que 

privilegiavam o aspecto biológico na determinação do comportamento e de concepções racistas, 

moralistas e xenófobas, os psiquiatras da Liga Brasileira de Higiene Mental passaram a questionar 

o regime republicano e a defender medidas antiliberais, que incluíam o branqueamento da 

população e a esterilização dos indivíduos “degenerados”, para que esses fossem impedidos de 

reproduzir suas próprias anomalias. Ernani Lopes, Presidente da Liga Brasileira de Higiene 

Mental em 1930, assim se pronunciava a esse respeito: 
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“Impõe-se que sejam colocados fora de circulação os degenerados maus procriadores e também que, para 

casos especiais, seja efetuada resolutamente a esterilização cirúrgica dos que mereçam a liberdade. Neste 

último caso nenhuma resolução deveria ser tomada sem aprovação unânime de comissões, de técnicos em 

psiquiatria e em eugenia.” 

(1930, p. 245) 

O médico Renato Kehl foi outra figura de destaque no campo da eugenia nos anos trinta, 

tendo iniciado no Brasil uma campanha em prol do melhoramento da raça e realizado em São 

Paulo, no ano de 1917, aquela que, segundo ele próprio, fora a primeira conferência sobre eugenia 

no Brasil. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, Kehl redigiu, no âmbito da 

Comissão Central Brasileira de Eugenia uma série de propostas relacionadas às questões de 

higiene e saúde para serem levadas em consideração pelos parlamentares encarregados de 

elaborar o anteprojeto da nova constituição. Cynthia Pereira de Sousa afirma que o teor das 

sugestões relacionava-se à importância do Estado criar incentivos às famílias bem constituídas, 

bem como à união precoce dos indivíduos “eugenizados”, impondo, simultaneamente, a 

proibição das ligações entre degenerados. Além disso, esperava-se que os candidatos a cursos 

superiores e a cargos públicos participassem de seleções eugênicas, bem como defendia-se a 

instituição da educação eugênica em todos os graus de ensino. (Sousa, 1993, p. 85). Essas 

propostas eram parte daquilo que Renato Kehl designava como “luta por uma ‘política bio-social 

de regeneração coletiva’” (Kehl, 1933 apud Sousa, 1993, p. 86) Tratava-se, portanto, justamente 

do que Foucault designou como bio-política, levada a efeito mediante a intervenção do governo 

em processos que determinam aspectos tais como o crescimento, a saúde e a produtividade da 

população. Sousa afirma que o declínio das sociedades e ligas de eugenia após os anos trinta 

explica-se não pela diminuição de sua importância mas, ao contrário, porque essas organizações, 

pelo menos em parte, conquistaram os seus objetivos, o que se verifica em uma série de medidas 

legais estabelecidas pelo governo federal a partir de 1930. 

“No Natal de 1930, o Governo Provisório criou o Departamento de Assistência Geral aos Psicopatas, para 

coordenar e definir políticas de saúde mental. Em 1934, na fase do governo constitucional, Vargas estabeleceu 

a Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, dispondo ‘sobre profilaxia mental, a assistência e a 

proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscalização dos serviços psiquiátricos’. Mais adiante, em 1938, durante o 

governo estadonovista, o poder central organizou o Serviço Social em todo o país, juntamente com a criação 

do Conselho Regional do Serviço Social. Além disso, várias outras medidas foram tomadas em relação à 

higiene escolar e educação sanitária.” 

(Sousa, 1993, p. 86)  

Diante deste quadro, Arthur Ramos trouxe uma contribuição significativa ao campo 

educacional ao pôr em discussão a importância da hereditariedade na determinação dos problemas 

que as crianças apresentavam na escola. Assim como outros autores que escreveram na década de 

1930, na percepção de Ramos, a ênfase que os compêndios científicos tradicionais costumavam 

dar à hereditariedade no desenvolvimento humano era exagerada. Entendia que era preciso levar 
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em conta a ação do meio, em especial do ambiente familiar, sobre as características físicas e 

psicológicas herdadas. Maria Helena Patto chama atenção para o fato de que, 

“Numa época em que predominavam as explicações heredológicas do desenvolvimento humano e das 

diferenças individuais e grupais, Ramos veio chamar a atenção para a importância das influências ambientais, 

não importa quão restrita tenha sido sua definição de ambiente social; numa época em que muitas vezes os 

estudos de caso restringiam-se à aplicação mecânica de testes psicológicos, ele ressaltou a importância da 

observação, da entrevista e da história de vida; numa época em que os psicólogos estavam voltados para 

mensuração da capacidade intelectual, tida, em grande medida, como geneticamente determinada e os 

psiquiatras para a classificação do paciente em algum quadro clínico de natureza orgânica, ele veio divulgar 

as idéias da psicanálise a respeito da importância da relação adulto-criança” 

(Patto, 1990, p. 83). 

Na introdução do livro A Criança Problema, Ramos explicava que, de acordo com as 

suas observações dos “escolares difíceis” nas escolas experimentais do Distrito Federal, na maior 

parte dos casos, os desvios não poderiam ser apropriadamente designados como anomalias. 

“(…) somente uma percentagem insignificante destas crianças mereceria, a rigor, a denominação de 

‘anormais’, isto é, aqueles escolares que, em virtude de defeitos constitucionais hereditários, ou de causas 

várias que lhes produzissem um desequilíbrio das funções neuro-psíquicas, não poderiam ser educadas no 

ambiente da escola comum. 

“A grande maioria, porém, podemos dizer os 90% das crianças tidas como ‘anormais’ verificamos na 

realidade serem crianças difíceis, ‘problemas’, vítimas de uma série de circunstâncias adversas, que 

analisaremos neste livro, e entre as quais avultam as condições de desajustamento dos ambientes social e 

familiar.” 

(A Criança Problema, 1939, p. XI) 

O autor defendia, assim, a substituição do conceito de criança anormal pelo de “criança-

problema” e estabelecia uma relação direta entre esta e seus pais problemas. Ramos, assim como 

grande parte dos seus contemporâneos, afirmava que a “família é a unidade social 

fundamental”(p.16), principal responsável pela formação da personalidade das crianças e era a 

partir da orientação da família que se poderiam corrigir ou, melhor ainda, prevenir o aparecimento 

dos problemas infantis. Apoiando-se nos autores norte-americanos Benson e Altender, autores da 

obra Mental Higiene in Teacher Institutions, in the United States: a survey (1931), afirmava 

que “A maior tarefa da higiene mental em educação é conservar normal a criança normal” 

privilegiando, assim, a função preventiva, em relação à corretiva. (Ramos, 1939, p. XXII). 

Provavelmente a origem da expressão “criança-problema” está relacionada ao surgimento das 

clínicas de higiene mental infantil nos Estados Unidos, pois, em seu livro A Criança Problema, 

Ramos dá notícia da obra Problem Child, de John Edward Bentley (Nova York, 1936), a partir 

da qual era possível conhecer o funcionamento dessas clínicas. A esse respeito, Maria Helena 

Patto observa que: “seu livro[de Arthur Ramos] faz parte de uma extensa literatura internacional 

que nas décadas de trinta e quarenta trazia no título a expressão ‘criança-problema’, tinha como 

palavra-chave o conceito de desajustamento e como objetivo a correção dos desvios.”
35

 (1990, p. 

                                                
35  Alguns dos títulos citados por Arthur Ramos em seu livro: Bentley, John E. Problem Children. New York, 1936; 

Chadwick, Mary.  Difficulties in Child Development. London; Douglas, A. Thom. Everyday Problems of the 
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81). A partir do momento em que assumiu a chefia do Serviço de Higiene Mental e Ortofrenia da 

Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, em 1934, Arthur Ramos fundou diversas clínicas com o 

objetivo de avaliar as crianças nas escolas: clínicas de hábitos nos jardins de infância, com o 

objetivo de estudar as crianças normais, orientar as suas famílias e assim prevenir os 

desajustamentos; clínicas ortofrênicas, associadas às escolas primárias, destinadas à prevenção e à 

correção das perturbações mentais. Essas iniciativas integravam um movimento maior de 

ampliação das instituições, que por sua vez, contribuiu para a expansão dos saberes sobre os 

desvios de personalidade. Não se tratava mais apenas de estudar as anomalias de conduta e 

elaborar recomendações higiênicas aos delinquentes internados ou aos deficientes impedidos de 

frequentar as escolas regulares, mas sim de orientar essas atividades em direção ao filho ou ao 

aluno comum, que frequentava a escola pública e eventualmente poderia apresentar algum tipo de 

“desajustamento” em relação ao normal esperado. Tratava-se, sobretudo de buscar prevenir esses 

desajustamentos, mediante as intervenções dos especialistas junto às famílias das crianças. 

Assim como seus contemporâneos, Arthur Ramos considerava que a educação escolar 

deveria atender às características individuais dos alunos. Por outro lado, e também de acordo com 

o pensamento que circulava na época, o autor frisava que o objetivo último desse investimento 

não era o indivíduo, mas a sociedade. Em seu livro Educação e Psicanálise (1934), declarava: 

“Dirigindo-se ao indivíduo, a educação visa, porém, a sociedade. E o seu esforço último estará 

em obter o máximo rendimento social” (p. 14). A prevenção dos problemas das crianças era, 

portanto, não apenas uma providência que tinha em vista resolver as dificuldades do indivíduo, 

mas simultanemante uma medida de governo tomada em defesa da sociedade. Baseando-se em 

Adler, Ramos afirmava que a função da escola era corrigir nas crianças os excessos da “vontade 

de poder” e desenvolver no aluno o “sentimento de comunidade”. As crianças com 

“inferioridade de órgãos”, as “mimadas” e as “odiadas” eram aquelas que representavam os 

maiores problemas nesse sentido, na medida em que não tinham esse “sentimento de 

comunidade” suficientemente desenvolvido. O autor entendia que, para intervir no estilo de vida, 

era preciso corrigir o “propósito” que a criança estabelecera para si ainda nos primeiros anos de 

vida. Para ele, a importância da psicologia individual para a pedagogia consistia em sua 

contribuição na tarefa de corrigir problemas familiares e escolares (1934, p. 54-56). Tratava-se, 

                                                                                                                                                         
Everyday Child. Appleton, 1933; Healy, William. Mental Conflicts and Misconduct. Boston, 1928; Jersild, A.T.; 
Holmes, F. B. Children’s Fears, Dreams, Whishes, Daydreams, Likes, Dislikes, Pleasant and Unpleasant 

Memories. New York, 1933; Neill, A. S. The Problem Parent. London; Neill, A.S. The Problem Child. London; 

Sayler, Mary Buell. The Problem Child at Home. New York, 1928; Sayler, Mary Buell. The Problem Child in 

School: narratives from case records of visiting teachers. 1929; Wallin, W. Personality maladjustments and 

Mental Hygiene. New York and London, 1935. 
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portanto, de mais um recurso teórico que permitiria ajustar as expectativas individuais às 

necessidades sociais. 

No livro A Criança Problema, a parte dedicada às causas, que examinaremos a seguir, é 

composta de nove capítulos, referentes aos temas “A criança mimada”; “A criança 

escorraçada”; “As constelações familiares”; “O filho único” e “Avós e outros parentes”. Já na 

introdução da obra, Ramos atribuía os problemas infantis encontrados nas escolas às condições 

adversas do meio em que vivia o aluno, as quais prejudicavam o seu desenvolvimento. Na parte 

do livro que explicita as causas dos desajustamentos, o autor procurava mostrar que as 

dificuldades eram originadas sobretudo pela dinâmica familiar em que estava inserida a “criança- 

problema”. Recorrendo ao referencial teórico da psicanálise e à psicologia adleriana e citando 

autores franceses, norte-americanos, alemães e outros, Arthur Ramos mostrava que os cuidados 

dispensados à criança em casa, sobretudo pela mãe, eram determinantes de sua adaptação à escola 

e ao meio social mais amplo. Em Educação e Psicanálise, afirmava que “A mãe deve ser 

naturalmente a primeira educadora, com a colaboração do pai; ela deve colocar-se ante seu filho 

como o primeiro próximo, depois despertar o interesse da criança para os demais: pai, irmãos e 

pessoas da ambiência familiar, a princípio, e social, em seguida.”(1934, p. 58) 

Se fosse atendida excessivamente em suas necessidades e desejos, a criança se tornaria 

mimada e sofreria de problemas de dependência exagerada da mãe, tornar-se-ia insegura ou, ao 

contrário, autoritária e apresentaria atraso no crescimento normal, pois teria dificuldade em 

transitar da afetividade captativa (egoísta) à afetividade oblativa (altruísta). No universo das 

organizações familiares possíveis, havia aquelas que favoreciam a aparição da “criança mimada”: 

“Dentro das constelações familiares, são várias as categorias de crianças mimadas: o filho 

único, a que consagraremos um capítulo especial, o caçula, o primogênito, a criança com dotes 

físicos ou intelectuais, o irmão, em determinadas condições, o filho de viúva, o filho de pais 

abastados etc.” (Ramos, A Criança Problema, 1939,  p. 29). Acreditava-se que as atenções 

dispensadas às crianças pelos avós, madrinhas, tias solteironas e amas costumavam produzir 

crianças mimadas e constituíam motivo de preocupação para os higienistas, tanto que o autor 

dedicava um capítulo aos “avós e outros parentes”, como causas dos problemas infantis. Assim, 

evidenciava-se a preocupação do autor inclusive com as crianças muito bonitas, muito 

inteligentes, muito ricas ou muito amadas. Havia, portanto, uma justa medida das atenções, dos 

agrados e dos elogios, a qual deveria ser observada, sob pena de se estragarem as novas gerações. 

No entanto, essa observação não deve obscurecer o fato de que a preocupação com esses 

excessos, embora fosse mencionada em diversas partes da obra, era menor do que aquela dirigida 
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ao problema da carência, sofrido pelas “crianças escorraçadas”, às quais o autor dedicava quatro 

capítulos do livro. 

Dentre os fatores que contribuíam para o surgimento desta categoria de crianças infelizes, 

estavam os castigos corporais sofridos pela criança em casa, aplicados geralmente pelo pai, ou na 

escola, alicados pelos professores; a pobreza, a orfandade e o abandono. Rigorosamente contra os 

castigos corporais em casa e na escola, o autor afirmava, no entanto, que esses eram amplamente 

disseminados, especialmente nas escolas rurais. Dava diversos exemplos de punições sofridas 

pelas crianças: “castigos por pancadas, bordoadas, socos, bofetões, espancamentos com pau, 

chicote, cabo de vassoura, tamanco, correia, tábua, prisão em cafuas, amarrar a criança no pé 

da mesa, despir as calças da criança para impedi-la de sair de casa…” (A Criança Problema, 

1939, p. 50). Explicava que esses castigos tinham efeitos prejudiciais para o organismo e a 

formação moral da criança, de modo que as crianças que costumavam ser castigadas em casa, 

apresentavam um comportamento desajustado na escola: 

“Na escola, a sua atitude e o seu comportamento apresentam estes dois aspectos bipolares, da inibição e da 

atividade, do medo e da agressão, do amor e do ódio, da timidez e da turbulência. Muitas vezes, a criança 

escorraçada é medrosa em face de seus colegas maiores e mais fortes, e desabafa junto aos colegas mais 

fracos.” 

(op. cit., p. 61) 

No segundo capítulo do livro dedicado à “criança escorraçada”, o autor examinava as 

condições físicas e morais desfavoráveis da vida na pobreza, que comprometiam a saúde das 

crianças. Explicava que, na maior parte dos casos, os pequenos “escorraçados” eram pobres: “O 

pauperismo carrega em seu bojo múltiplas condições de desajustamento; a subalimentação, o 

alcoolismo, a doença, as reações anti-sociais… É por isso que os educadores e psicólogos 

assinalam tanta importância ao estudo da criança vinda de meios pobres.” (op. cit., p. 71) O 

trecho citado demonstra que, para Arthur Ramos, a pobreza era entendida como fator 

determinante de desajustamentos, ou seja, era de esperar que as crianças pobres apresentassem 

dificuldades, até mesmo porque a falta de recursos financeiros era invariavelmente associada a 

outras faltas: de higiene, de saúde, de moralidade, de afetividade, de cuidados. Se a constatação da 

pobreza permitia prever o surgimento de problemas, acreditava-se que a higiene mental podia 

preveni-los, mediante a assistência e a orientação das famílias desfavorecidas.  

Antes, porém, de passar ao exame das recomendações fornecidas por Ramos para a 

prevenção e a correção dos problemas, interessa verificar como se produziam os diagnósticos dos 

desajustamentos infantis em suas clínicas. Na introdução do livro que se está examinando, Ramos 

questionava a “extrema atividade ‘testologizante’ que vinha atravancando a pedagogia da 

época” (A Criança Problema, p. XV). Entendia que os problemas infantis eram fenômenos 

complexos demais para poderem ser explicados por testes quantitativos e medidas estatísticas, daí 
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a necessidade de se recorrer à contribuição inestimável da psicanálise. A esse respeito, em 

Educação e Psicanálise o autor expressava o seguinte ponto de vista: 

“Os pedagogos – e é a crítica de Jones em seu estudo sobre o inconsciente da criança – são levados 

geralmente a classificar os escolares em duas categorias: os que possuem aptidões intelectuais e os que não 

as possuem. Esquecem o dinamismo emocional subjacente. Esquecem o papel formidável do inconsciente, 

verdadeiramente o motor das ações humanas. As inibições intelectuais estão aí patentes, todos os dias, até na 

compreensão do mais simples silogismo quando há uma causa emocional atual ou remota. Todos os tests de 

inteligência fracassarão aqui redondamente. Nos casos pedagógicos mais complexos, nesta multidão de 

‘difíceis’ escolares, e principalmente quando há defeitos mais graves de caráter, então a psicanálise, só ela, 

poderá resolver a situação, mostrando a decisiva influência que têm os acontecimentos da vida infantil, 

principalmente no domínio da sexualidade, em todos os atos da vida humana, na família, na escola e na 

sociedade.” 

(1934, p. 82-83) 

Valorizavam-se, portanto, avaliações mais aprofundadas, que levassem em conta as 

condições físicas e emocionais do ambiente em que vivia a criança e outros exames 

complementares, médico-orgânicos e neuropsicológicos, os quais pudessem fornecer maiores 

informações sobre as condições gerais de funcionamento do organismo da criança. Assim, no 

Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental dirigido por ele, procurava-se recorrer a diversos métodos 

para a compreensão dos problemas que surgiam. 

“Em nosso Serviço, não damos preferência exclusiva a qualquer método. Recorremos a métodos combinados, 

ou a métodos especiais, conforme o caso: observação incidental, fragmentos biográficos, observação 

sistemática, questionário, história de casos, tests e medidas, experimentação etc. 

“É, porém, o método clínico, que reúna a maior soma de processos de investigação da personalidade, o mais 

comumente empregado por nós. Poderemos chamá-lo de método de observação ‘ poligonal’, pois ele utiliza 
de todos os dados de observação da criança, fornecidos pelo professor de classe, pelos pais etc., tudo isso 

devidamente controlado pelo pessoal técnico do Serviço.” 

(Ramos, A Criança Problema, 1939, p. 23-24) 

Diversos tipos de saberes e procedimentos, bem como o cruzamento de informações 

obtidas a partir de múltiplos informantes que viviam em redor da criança integravam-se, portanto, 

na formulação dos estudos de caso, que inscreviam e fixavam a história e as características das 

crianças, permitindo a realização do diagnóstico e as decisões sobre as terapias mais indicadas 

para resolver o problema. Nas diversas observações que ilustram as idéias do autor sobre os 

problemas infantis, os dados registrados sobre cada criança eram, geralmente, os seguintes: sexo, 

idade e cor da criança. Em seguida, nacionalidade, ocupação e características físicas e 

psicológicas dos pais; condições em que ocorreu a gestação da mãe; moléstias ou problemas 

relacionados ao crescimento, à fala, à marcha; número de irmãos, idade e sexo de cada um; tipo 

de habitação, se alugada ou própria, presença ou ausência de cômodo e leito para a criança ; 

atividades da criança em casa (brincadeiras, tarefas, passeios, visitas); horário em que a criança 

deita-se e se levanta, facilidade ou dificuldade em conciliar o sono, presença ou ausência de medo 

da escuridão ou do isolamento, presença de enurese noturna; presença de lues congênita; 

comportamento em casa e na escola: preferências, atitudes em relação aos pais, à professora, aos 
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irmãos e aos colegas; memória, concentração e aprendizagem. Tais eram, portanto, as 

informações geralmente solicitadas às famílias e aos professores para a investigação das causas 

dos problemas das crianças. Além das características biológicas e psicológicas da criança e de 

seus pais, estava presente o interesse pelas condições sociais e econômicas da moradia e pelos 

hábitos da criança na família. Ou seja, todos fatores que determinam as condições de vida dos 

indivíduos, como parte de uma população; tudo aquilo, portanto, que interessa ao bio-poder. 

Na segunda parte da obra, estudavam-se os problemas apresentados pelas crianças que, na 

década de 1930, frequentavam as escolas públicas do Distrito Federal atendidas pelo Serviço 

dirigido por Arthur Ramos. “A criança turbulenta”; “Tiques e ritmias”; “As fugas escolares”; 

“Os problemas sexuais”; “Medo e angústia”; “A pré-delinquencia infantil: a mentira”; “A pré-

delinquencia infantil: o furto” eram os títulos dos capítulos desta parte do livro. Conforme já se 

mencionou, as causas dos distúrbios do comportamento costumavam ser atribuídas, em primeiro 

lugar, ao desajustamento do meio familiar em que vivia a criança. Em segundo lugar, e mais 

raramente, a inadequação do ambiente escolar e erros de conduta dos professores podiam ser 

identificadas como origens das dificuldades enfrentadas pelas crianças ou como fatores agravantes 

dos problemas surgidos no lar. É curioso observar que, tanto a carência afetiva, na criança 

escorraçada, como o excesso de cuidados com as crianças mimadas, eram apontados como causas 

possíveis para os mesmos problemas. Assim, as recomendações prescritas pelo autor referiam-se 

sempre à busca do equilíbrio entre o consentir e o reprimir. Para justificá-las, os argumentos eram 

encontrados na psicanálise: 

“Realmente, muitas conquistas da civilização se fazem à força da repressão do instinto sexual. Os próprios 

psicanalistas não o ignoram. Freud costuma dizer que ‘a neurose é a flor da civilização’. Mas quanto mal-

estar, quantas angústias não carrega em seu bojo essa atividade repressora! 

“A pedagogia, porém, deve zelar, para que a fase da latência e da sexualidade não se hipertrofie em 

mecanismos perigosos para o equilíbrio da criança. Nem consentir demasiado, nem reprimir demasiado.” 
(Ramos, 1939, p.266) 

Observa-se no trecho citado como a recomendação trivial de se seguir o caminho do meio 

adquire status de conhecimento científico, proferida pelo especialista que invoca a autoridade de 

Freud. Resta apenas verificar em que consiste, segundo o higienista Arthur Ramos, esse meio 

termo desejável. Para evitar o surgimento dos problemas de ordem sexual, por exemplo, o autor 

apresentava uma lista de recomendações que diziam respeito à maneira adequada de organizar a 

intimidade familiar, em particular a relação entre a mãe e a criança: 

“Evitar mimos e afagos continuados, não amamentar a criança além da época normal, evitar o uso de 

chupetas, separar o mais precocemente possível a criança do quarto dos pais, não consentir que durma no 

mesmo leito, evitar as intimidades conjugais em presença dos filhos, adotar uma atitude natural em face das 
manifestações de caráter sexual, apresentadas pela criança…” 

(A Criança Problema, 1939, p. 315) 
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Para que pudesse, sem riscos ao desenvolvimento da criança, dispensar-lhe os cuidados 

cotidianos, a mãe deveria tornar-se uma “quase especialista” em psicanálise infantil, recebendo 

esclarecimentos acerca das consequências danosas que cada simples atitude equivocada poderia 

provocar. Portanto, a espontaneidade da relação mãe-filho, o vínculo que se afirmava como 

natural era, ao mesmo tempo, regulado pelos saberes especializados, que indicavam o seu 

significado e a sua medida. Para cada situação, os especialistas estavam preparados para oferecer 

as explicações e os parâmetros do que era considerado como natural, ou seja, normal e desejável, 

bem como as recomendações sobre como corrigir eventuais desvios. 

Havia comportamentos indesejáveis nas crianças que eram explicados tanto pelo excesso 

quanto pela falta. A turbulência, por exemplo, podia ser explicada pelo escorraçamento ou pelo 

mimo. A criança escorraçada, portadora de sentimento de inferioridade e muito reprimida em 

casa, ao encontrar maior liberdade na escola, acabaria expressando aí a sua revolta, reagindo 

contra a autoridade do adulto, tornando-se desobediente e indisciplinada para afirmar a sua 

personalidade. Por outro lado, era possível encontrar crianças mimadas turbulentas, pois a criança 

mimada, acostumada a ser atendida em todas as suas vontades, reagiria às primeiras restrições 

impostas pela escola, tornando-se turbulenta.  A correção do problema precisava ser feita, 

portanto, mediante a orientação dos adultos, que não deviam ser nem muito severos e nem 

excessivamente brandos na educação das crianças. Ao professor, cabia conseguir a 

“transferência” do afeto da criança, corrigir a imagem equivocada que essa tinha da autoridade e 

dos outros e oferecer “tarefas pedagógicas” especiais, para aproveitar o “excedente de energia 

motora” do pequeno turbulento. O problema das “fugas escolares” era, talvez, o único cujas 

causas o autor localizava primeiramente na escola, entendendo que a ausência às aulas era uma 

maneira de a criança ou o adolescente manifestar o seu desgosto. Ramos afirmava  que era a falta 

de carinho e de atenção na escola que levava os alunos a fugirem. Mesmo assim, entendia que, às 

vezes, as fugas eram motivadas por uma tentativa de afastamento, não da escola, mas dos pais. 

Esses eram os casos que exigiam maior atenção, pois podiam tornar-se graves, evoluindo para 

quadros de “vagabundagem”, caracterizada como fuga permanente, como ruptura duradoura com 

a família e a ordem social mais ampla. Ao final do capítulo, Ramos explicava que a solução do 

problema estava simplesmente na criação, em casa e na escola, de ambientes acolhedores para as 

crianças que, dessa maneira, não sentiriam o desejo de fugir. 

Da mesma maneira, os problemas sexuais (onanismo, homossexualismo), o medo e a 

angústia, as mentiras e os furtos praticados pelas crianças, relacionavam-se quase sempre a 

problemas ambientais e apenas raramente a uma patologia do organismo. Por isso mesmo, a 
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solução estava na correção do ambiente e não em intervenções diretas junto à criança, como se 

verifica na seguinte observação feita pelo autor a propósito das mentiras infantis: 

“A não ser nas categorias, raras, de mentiras patológicas, em que deve ser feito o tratamento individual da 

criança, a correção da reação mentirosa é mais do ambiente, dos adultos, do que da criança. E devemos 

evitar, mesmo, na grande maioria dos casos, a intervir diretamente na criança. Porque cessadas as causas do 

desajustamento, cessarão os efeitos que desembocam na mentira.” 

(Ramos, 1939, p. 372) 

Na conclusão do livro, Arthur Ramos defendia a idéia de que a “criança-problema”, cujas 

dificuldades derivavam, sobretudo, do meio familiar desajustado, deviam ser mantidas nas escolas 

regulares, onde poderiam ser assistidas e estudadas pelos higienistas e outros profissionais que 

pudessem auxiliar na sua recuperação como médicos, psicólogos e assistentes sociais. O autor 

explicava que, no atendimento prestado pelas clínicas de Higiene Mental às crianças desajustadas, 

o primeiro conjunto de causas a serem identificadas e eliminadas era o daquelas determinadas por 

problemas “médico-orgânicos”, cuja resolução dependia do auxílio da escola e das organizações 

peri-escolares, tais como os “pelotões de saúde”; as “cooperativas e caixas escolares”; as 

“merendas e sopas escolares”; as “organizações várias de ‘amigos da escola’, ‘círculos de pais e 

professores’ etc.” (Ramos, op. cit., p. 406). Para Arthur Ramos, sem resolver esses problemas 

iniciais, a higiene mental pouco poderia ajudar, pois, no seu entender, “Não se pode ajustar 

psicologicamente uma criança doente e desnutrida, fatigada e defeituosa, sem o trabalho prévio 

da correção das suas ‘inferioridades corpóreas’” (p. 406-407). Era preciso iniciar, portanto, 

pelos problemas mais aparentes, que se manifestavam no  próprio corpo da criança para depois 

atingir o plano mais sutil de sua emotividade e sua alma. Em segundo lugar, cabia intervir na 

família e esclarecê-la quanto às causas dos problemas de seus filhos e quanto às medidas para a 

sua correção. No entanto, para o autor, essa era uma tarefa extremamente difícil, uma vez que os 

pais custavam a admitir que eram os responsáveis pelas dificuldades enfrentadas pelos filhos na 

escola. Assim, era preciso agir devagar, com cuidado e até disfarçadamente: “Quase sempre 

convidamos os pais a discutir questões de ordem puramente médico-orgânico dos filhos, e por aí, 

insensivelmente, eles recebem os influxos benéficos do Serviço. Os resultados tem sido excelentes. 

A visita social, em muitos casos, completa a obra.” (Ramos, 1939, p. 412). Finalmente, restava 

intervir no ambiente escolar. No caso das crianças “escorraçadas”, por exemplo, afirmava-se que 

a escola e a professora tinham um papel vital no tratamento, cabendo-lhes a função de 

compreender a criança e de substituir o lar e a mãe desajustados. A função da professora era, 

ainda uma vez, a de exercer um poder de tipo “pastoral”, responsabilizando-se pela salvação da 

alma de cada um de seus alunos.  E o fundamento para o exercício desse poder era dado pelo 

conhecimento especializado da psicanálise.  
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“A escola completará a obra, procurando compreender a criança, não como uma entidade isolada, portadora 

de ‘vícios hereditários’, de ‘constituições delinquenciais’ e outras coisas cerebrinas, mas como um ser 

vacilante, afetivo, em formação, no meio de constelações afetivas dos adultos. 

 “O papel fundamental da professora, como temos de repetir tantas vezes neste trabalho, será o de se 

superpor aos pais sádicos, principalmente à mãe madrasta que não compreende os problemas do seu filho. A 

professora conseguirá da criança a ‘transferência afetiva’ e dará assim uma compensação a uma alma órfã 
de afeto. A compensação afetiva dos problemas da criança, é o primeiro passo para a sua correção 

educativa.” 

(Ramos, 1939, p.125) 

A leitura de A Criança Problema permite identificar, portanto, uma transformação 

importante na maneira de se tratar os problemas infantis. Os problemas serão cada vez mais 

interpretados como pertencendo ao domínio emocional e social e o tratamento será pensado 

principalmente em termos de uma terapia para a família, em vez de correção da criança. 

Conforme já se mencionou, os higienistas defendiam a idéia de que a tarefa da higiene mental era 

conservar normal a criança normal, ou seja, preservar a criança biologicamente saudável, evitando 

o surgimento de vícios de conduta e favorecendo dessa maneira a sua adaptação ao meio social, 

iniciando pela escola. Entendiam que grande parte dos desajustamentos mais corriqueiros eram 

devidos à má formação do ambiente familiar e, assim, era este que cumpria curar, mediante a 

transformação dos hábitos familiares, em especial no que se referia às relações entre pais e os 

filhos. “Resolvidas as causas, cessam os efeitos”, era o que não se cansavam de dizer os 

educadores. Nesse empreendimento, todos os fatores que influenciavam as condições de vida da 

criança em sua família deveriam ser observados. O bem-estar da criança, que incluía seu 

ajustamento emocional estava conectado ao bom funcionamento da sociedade, de maneira que o 

que fosse proposto para ajudar a “criança-problema” deveria favorecer a organização social. A 

mesma idéia pode ser encontrada em Educação e Psicanálise.  

Neste livro, o tema da educação sexual merecia um tratamento mais detalhado. 

Recomendava-se que os pais tomassem para si a delicada tarefa de instruir os filhos a respeito de 

questões acerca do ato sexual e do nascimento. De outra forma, as crianças acabariam sendo 

informadas da pior maneira possível, pelos criados ou por colegas da escola. Esta orientação 

estava de acordo com as concepções correntes na década de 1930 sobre a educação sexual, sendo 

defendida tanto pelos teóricos leigos como pelos católicos. Conforme Diana Gonçalves Vidal, no 

entanto, os exemplos práticos de como deveriam ser feitos tais esclarecimentos eram 

frequentemente obscuros: 

“Barroso (1934?, p. 109 e seg.) oferecia o seguinte modelo de lição para a pergunta sobre a fecundação 

humana, quando a criança era ainda muito pequena: ‘ _ Os animais usam, montarem os machos em cima das 

fêmeas. A gente não precisa isto; basta que o homem durma com a  mulher. O calor do corpo do homem se 

transmite ao ovo da mulher.’” 

(apud Vidal, 2002, p. 66) 
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Para Ramos, além disso, a repressão violenta da sexualidade infantil, em especial do 

onanismo, acarretava severo sentimento de culpa e era considerada como a principal causa de 

diversos tipos de angústia, que se refletiam nas dificuldades escolares das crianças: 

“Os fracassos e as inibições escolares são a expressão do mecanismo inconsciente de auto-punição. Aí estão 

todos esses comportamentos anômalos da fase escolar: o negativismo, os escrúpulos, os sentimentos de 

inferioridade, as reações exageradas ao juízo alheio, a suscetibilidade demasiada, o temor aos mestres, o medo 
diante das provas e até as idéias de morte, tudo isso ligado aos sentimentos de culpa e de auto-punição, 

originados das primitivas interdições brutais da sexualidade e da má resolução da situação edipiana. 

“Nenhum educador, consciente do seu papel, deverá desconhecer esses mecanismos interditórios da contra-

sexualidade e os fenômenos reacionais que eles implicam.” 

(Educação e Psicanálise, 1934, p. 121-122) 

O autor seguia as indicações de Anna Freud e Mme. Bonaparte para elaborar 

recomendações sobre como lidar com o onanismo infantil. Explicava que era preciso não proibir e 

não estimular, mas apenas observar. Mesmo nos casos anormais, que despertavam preocupação, a 

solução não estava em reprimir, mas em descobrir e resolver as causas profundas, por meio da 

psicanálise da criança e o esclarecimento ou mesmo a psicanálise dos próprios pais. Além disso, 

era preciso evitar estimular as zonas erógenas das crianças “especialmente nas fases oral e anal 

da libido”. Era preciso evitar tanto o excesso de rigor no recalcamento, como o mimo excessivo. 

Impunha-se ainda o cuidado de privar a criança de presenciar as manifestações da sexualidade 

entre os adultos. Finalmente, recomendava-se “derivar a energia libidinal para as atividades de 

jogo” por meio da sublimação (1934, p. 153). Por meio deste processo, era possível canalizar os 

impulsos agressivos pra atividades compatíveis com as exigências sociais, dentre as quais 

destacava-se o esporte. Era ainda por meio da sublimação que a tarefa educativa poderia ser 

completada, mediante a orientação do indivíduo para um ofício útil à coletividade: 

“Mas a sublimação mais perfeita deve ser para um trabalho de rendimento à comunidade. A tarefa do 

educador é de adivinhar logo cedo as sublimações para que tendem as forças instintivas de cada criança, qual 

será esse trabalho social, que deve ser escolhido não como uma tarefa pesada e desagradável, mas com 

alegria, com participação de toda a personalidade, pois que ele tem raízes instintivas, tendências elementares 

que se transformaram por via da sublimação. É todo um capítulo novo de orientação profissional” 

(1934, p.157) 

Verifica-se, portanto, o valor pedagógico e social de que se revestia a psicanálise. Não se 

tratava apenas de uma nova maneira de compreender as dificuldades de desajustamento infantil, 

mas de toda uma reorientação da prática educativa, visando-se não apenas a correção, mas a 

prevenção dos desajustamentos. Ramos declarava que a psicanálise “tem alcance profilático, 

evitando a neurose, e pedagógico, modelando um caráter normal. Em suma, a educação de base 

psicanalítica não só completa a análise, como deve precedê-la” (1934, p. 152). Dessa maneira, 

todas as crianças, e não apenas as desajustadas, deveriam ser submetidas a uma educação de base 

psicanalítica, para se tornarem indivíduos bem ajustados emocional e socialmente. Essa 

concepção implicava na necessidade de todos os professores serem submetidos a uma formação 
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pedagógica de base psicanalítica. O autor de Educação e Psicanálise explicava que “Uma 

análise pedagógica, levada a efeito por um psicanalista ou, no mínimo, uma auto-análise, é 

indispensável para o conhecimento dos seus próprios complexos, sem o que o educador agirá 

presa das suas determinantes inconscientes (...)” (1934, p. 161). Ramos apresentava casos de 

“professores-problema”, relatando os sintomas e o tratamento psicanalítico que havia levado à 

cura do mestre e, consequentemente, à solução dos problemas enfrentados na sala de aula. 

Os educadores adeptos da psicanálise procuraram, portanto, introduzir transformações não 

apenas no governo da criança e da família, mas também no dos professores, recomendando a 

análise ou a auto-análise como “tecnologias do eu”, com o propósito de evitarem os efeitos 

nocivos que as neuroses e complexos docentes poderiam ter na relação entre o professor e seus 

alunos e, consequentemente, na formação do Super-Ego das crianças.  

 

* 

*          * 

 

Neste capítulo, procurou-se indicar as maneiras pelas quais os discursos divulgados entre 

os educadores a partir da década de trinta tornaram visíveis e governáveis as “crianças-problema”. 

Verificou-se como a criança difícil de educar foi “mapeada”, mediante o recurso às observações 

de suas atitudes na escola, o emprego dos testes psicológicos e a elaboração de estudos de caso, 

que procuravam registrar as múltiplas determinações dos desajustamentos escolares. Aspectos 

cada vez mais profundos e sutis da personalidade passaram a ser descritos em categorias que se 

tornavam progressivamente mais numerosas. As técnicas recomendadas para administrar as 

crianças irregulares incluíam a identificação das causas das dificuldades e a tentativa de 

solucioná-las, conforme a expectativa de que suprimidas as causas, acabavam os problemas. Para 

prevenir os desajustamentos, cabia intervir na família, cuja desorganização era entendida como 

uma das principais causas das dificuldades escolares. Era preciso ainda, tanto na escola como no 

lar, oferecer bons exemplos e incentivar a confissão e o auto-exame, de maneira a acostumar as 

crianças a distinguirem por si mesmas entre o certo e o errado e a optarem consciente e livremente 

pela honestidade, a solidariedade, a justiça, os hábitos saudáveis e assim por diante.  

Múltiplos saberes iluminavam e justificavam as orientações pedagógicas sobre o trato com 

as crianças desajustadas: conhecimentos da biologia e da higiene, princípios morais e as 

descobertas da psicologia e da psicanálise sobre o “funcionamento” das crianças eram 

combinadas de diversas maneiras na formulação de explicações e recomendações sobre como 

tratar os diferentes tipos de desvios. Entendia-se que as crianças eram seres em formação, 
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permeáveis às influências ambientais. Por isso mesmo, era preciso garantir-lhes espaços físicos e 

sociais que favorecessem um desenvolvimento saudável, do ponto de vista biológico, psíquico, 

emocional e social. O que se tinha em vista era a preparação de indivíduos autônomos e bem 

ajustados socialmente e era nesse sentido que cabia aos especialistas colaborarem com a 

instituição escolar, esclarecendo as mães e as professoras sobre como prevenir e lidar com as 

dificuldades infantis. Modificar a conduta da “criança-problema” exigia, em primeiro lugar, 

transformar a conduta de sua mãe, dos seus familiares e de sua professora e, a partir da 

psicanálise, as transformações necessárias incluíam mudanças não apenas na maneira como o 

adulto lidava com a criança, mas também na forma como se relacionava consigo próprio, com a 

sua própria história, com as lembranças que tinha de sua infância, de seus pais etc. 

Eliane Lopes considera, com razão, que 

“A grande contribuição de Arthur Ramos inscrita na década de 30 foi ter voltado sua atenção para a criança 

dita anormal para tirá-la dessa situação. Não foi pouco. Podemos, hoje, até dizer que a criação do termo 
“criança-problema” não é bom, já que nomear é fazer existir. Mas a revisão de casos de crianças registradas 

nas escolas como anormais tirou 90% de crianças dessa condição e sobretudo do tratamento a elas imposto. As 

crianças com desempenho escolar insatisfatório, inquietas, mentirosas, seriam ‘crianças-problemas’ e a 

atenção que requeriam era outram muito diferente daquela que obtinham (ou não obtinham) quando portavam 

o título de anormais.” 

(Lopes, 2002, p. 334) 

Sem discordar da autora, gostaria, porém de chamar mais uma vez a atenção para outros 

efeitos do uso da expressão “criança-problema” nos discursos pedagógicos. Se, por um lado, parte 

das crianças anteriormente excluídas do sistema educacional por portarem o rótulo de anormais 

pôde ser preservada e, eventualmente, receber algum auxílio para superar uma dificuldade; por 

outro lado, um tipo de controle mais extenso e mais profundo passou a ser recomendado. Esse 

controle dirigia-se aos aspectos mais íntimos da subjetividade, procurando avaliar e regular 

inclusive as fantasias, os desejos e as motivações inconscientes da criança, dos seus pais e 

professores. Justificava-se, em nome da prevenção, interferências de diversos tipos na 

organização da família, antes mesmo que qualquer dificuldade fosse percebida. E as crianças 

pertencentes às camadas desfavorecidas da população continuaram sendo aquelas que se 

considerava necessário vigiar mais de perto, pois as suas condições as tornavam especialmente 

predispostas aos desvios. Mesmo assim, conforme se tratou de afirmar diversas vezes ao longo 

deste trabalho, o governo da “criança-problema” não teve em vista apenas uma parcela da 

população infantil, mas todos os indivíduos, na medida em que incluía a prevenção dos 

desajustamentos e, em princípio, nenhuma criança estava livre do risco de se tornar um 

“problema”.  
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A “criança-problema” é uma “anormal” cotidiana, uma “anormal” banalizada.
36

 

 

 

 

Ao longo deste trabalho, procurou-se demonstrar que o uso da expressão “criança-

problema” no discurso educacional fez com que a criança cotidiana, encontrada na escola 

primária, ao se revelar uma criança “difícil de educar” passasse a ser considerada como uma 

espécie de “anormal” menos grave, curável. Isso porque suas características ou seu 

desenvolvimento afastavam-se em alguma medida do tipo comum. Entendia-se que seus pequenos 

distúrbios verificados no presente eram reversíveis mas, caso não fossem  tratados a tempo, 

poderiam tornar-se defeitos sérios no futuro. Diversos comportamentos frequentes nas crianças, os 

quais anteriormente não haviam merecido a atenção dos especialistas, tais como a agitação ou a 

timidez, o hábito de mentir ou o medo do escuro, passaram a ser estudados cientificamente, 

observados com cautela pelos profissionais da higiene mental, psicólogos e educadores e medidos 

em sua recorrência e intensidade. Quando ultrapassavam de alguma maneira a normalidade, eram 

entendidos como indícios de “problemas”, que correspondiam a uma “anormalidade” branda, 

corriqueira. Por outro lado, a “criança-problema”, se não recebesse os cuidados necessários, 

poderia tornar-se muitas coisas: delinquente, desonesta, vagabunda, dependente, fracassada, 

autoritária ou simplesmente infeliz. No livro The Will to Change the Child, Jeroen Dekker, 

propõe uma metáfora que divide o espaço social em três círculos concêntricos 

“em que o círculo interior representa o padrão normal de vida e o de fora o padrão marginal, com uma frágil 

posição no centro. Um indivíduo neste círculo intermediário de existência frágil, corre o risco de passar ao 

círculo da marginalidade devido a eventos sociais e políticos ou à má sorte, doença ou catástrofes pessoais.” 

(2001, p.2) 

Poderíamos empregar essa metáfora e situar a “criança-problema” no círculo 

intermediário, fazendo a ressalva de que não apenas essa encontrava-se em risco de se tornar 

anormal, passando ao círculo exterior, mas também as crianças ocupando o centro do círculo, as 

normais, precisavam ser vigiadas, na medida em que uma série de acontecimentos em sua vida – 

morte de um do pai ou da mãe, nascimento de um irmão, divórcio dos pais, a chegada da 

puberdade etc. -  poderia fazê-las migrar para o círculo intermediário, da “criança-problema”.  

Embora as fronteiras entre os círculos fossem  permeáveis, como se estivessem traçadas na forma 

de uma linha pontilhada, conforme sugeri anteriormente, a passagem mais difícil de admitir era 

aquela que traria o indivíduo marginal ou anormal para o círculo interior. Isso porque, pelo menos 

até a década de 1930, era recorrente a visão de que a anormalidade era hereditária e irreversível. 

                                                
36 Este título é inspirado na afirmação de Foucault: “O anormal é um monstro cotidiano, um monstro banalizado” in 

Os Anormais, trad. Eduardo Brandão, Martins Fontes, 2001. 
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Na melhor das hipóteses, considerava-se que os seus efeitos poderiam ser atenuados, mediante 

uma educação especializada no interior de instituições próprias.  

É preciso insistir no fato de que a expressão “criança-problema” não significou 

simplesmente a ampliação para toda a população escolar do controle anteriormente exercido 

apenas sobre os deficientes, delinquentes ou abandonados. Os procedimentos de observação, 

diagnóstico, classificação, registro etc. sem dúvida foram ampliados e intensificados, mas já não 

eram do mesmo tipo. O controle tornou-se mais sofisticado, simultaneamente menos violento e 

mais eficaz. Isso ocorreu de diversas maneiras. A criança anormal, a degenerada, portadora de 

uma constituição mórbida, era excluída da escola e a sociedade. Assim é que, na apresentação da 

escola “Pacheco e Silva”, para a educação de crianças anormais, anexa ao Hospital do Juquery, 

declarava-se que aquela instituição dava “o pão do espírito a uma pequena multidão de crianças 

que, ‘perdidas para a sociedade e relegadas ao manicômio’, expiam ali os pecados dos pais.”
37

 

Quando a “anormalidade” era considerada como sendo “herdada”, não se costumava acreditar na 

possibilidade de cura. O que de melhor se poderia esperar é que o indivíduo respondesse a algum 

tipo de treinamento oferecido numa instituição especializada, de maneira que as suas tendências 

perigosas fossem contidas, deixando de ameaçar a sociedade. Talvez pudesse ainda executar 

alguma tarefa simples, tornando-se minimamente útil. O jurista Evaristo de Morais era um dos 

autores que acreditava nessa possibilidade: 

“É bem de ver que os métodos comumente empregados não têm a menor utilidade quando se trata da educação 

de anormais. 

“Entretanto, está provado que a muitos dentre eles, mesmo dos que pareciam completamente perdidos para a 

atividade social, podem ser aplicados métodos especiais de educação, que os transformam, tornando-os 

socialmente aproveitáveis.” 

(1927, p. 51-52) 

Mesmo quando a anormalidade era considerada “adquirida”, devida não a fatores 

hereditários, mas a dificuldades sociais, os especialistas do início do século XX eram céticos em 

relação a possibilidade de se resolver a situação, a não ser de uma maneira: separando-se a criança 

do meio familiar degenerado onde se encontrava e internando-a em uma instituição destinada a 

preservar ou corrigir o seu caráter. A esse respeito, pronunciava-se Evaristo de Morais: “E, de 

fato, tem demonstrado a experiência que a simples mudança de um meio familiar indiferente para 

um meio educativo ou hospitalar apropriado modifica os defeitos de certos anormais” (1927, p. 

57). 

Já a “criança-problema” - cujas dificuldades eram atribuídas principalmente aos 

desajustamentos do meio familiar e social - era considerada educável, acreditava-se na 

possibilidade de curar o seu desvio, por meio de medidas pedagógicas direcionadas à família. 

                                                
37 Cesar, Osório. “A alfabetização das crianças anormais” in Educação, v.9. n. 3, dez, 1929, p. 389. 
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Informados pela psicologia e a psicanálise, em fins da década de 1930, os educadores já não 

indicavam o rompimento dos vículos familiares, tidos como fundamentais para um 

desenvolvimento saudável da emotividade e da socialização da criança. Em vez de afastá-la dos 

pais, procurava-se ensiná-los a proporcionar um ambiente sadio ao crescimento de seus filhos. 

Procurou mostrar-se que, mais do que corrigir a criança, insistia-se na necessidade de reformar o 

seu meio, particularmente o familiar. Se as dificuldades infantis eram os efeitos, os 

desajustamentos no lar eram identificados como as causas. O governo da criança passava a ser 

realizado preferencialmente através da orientação da família, considerada a unidade social básica 

e, portanto, uma composição estratégica para o governo do indivíduo e da população. A partir de 

1930, criaram-se leis voltadas à proteção da família, mediante as quais se buscou fazer crescer a 

população do país e resolver problemas relativos à saúde e à educação das crianças e dos 

adolescentes.
38

  

A ênfase nas medidas educacionais como forma de resolver os problemas infantis e 

prevenir futuros desajustamentos sociais permitiu a ampliação do controle exercido pela própria 

escola sobre as crianças e as famílias. Os educadores contavam para isso com a ajuda de 

especialistas que atuavam no próprio grupo escolar ou em instituições adjacentes, tais como o 

Serviço de Higiene Mental dirigido por Arthur Ramos. Para este autor, muitas das pequenas 

dificuldades apresentadas pelas crianças poderiam ser resolvidas na própria escola pelos 

professores, desde que esses possuíssem a formação psicanalítica necessária: “Só se recorrerá a 

uma análise profunda quando houver fortes entraves no desenvolvimento do paciente. Nos casos 

simples, o educador será o próprio analista que resolverá muitas vezes situações complicadas em 

poucas horas e até minutos.” (Ramos, Arthur. A técnica da psicanálise infantil. Revista de 

Educação, v. 6, n. 6, jun, 1934, p. 308). Apenas raramente decidia-se pelo afastamento da 

“criança-problema” do convívio escolar ou do espaço familiar e, mesmo nesses casos, o 

distanciamento era geralmente temporário e apenas parcial. O aluno difícil, em vez de ser retirado 

da escola, deveria ser ensinado em uma classe especial ou receber atenção especial do professor. 

Quanto à prevenção, para evitar o aparecimento da criança anormal, recomendavam-se 

medidas eugênicas que impedissem o seu nascimento. Era preciso realizar exames pré-nupciais, 

avaliar a compatibilidade biológica dos futuros pais e impedir os degenerados de terem filhos, 

ainda que fosse por meio da esterilização. Recomendações como essas estavam presentes no 

                                                
38 Entre as leis elaboradas com esses propósitos, pode-se destacar: Decreto-lei n.1764 – 10/11/1939: “Cria a 

Comissão Nacional de Proteção à Família”; Decreto-lei n.2024 – 17/02/1940: “Fixa as bases de proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência em todo o país”;Decreto-lei n.3200 – 19/04/1941: “Dispõe sobre a 

organização e proteção da família”; Portaria n.22  -  27/05/1943: “Abono de Família. 
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artigo “Menores Incorrigíveis” do Dr. Ernani Lopes, Presidente da Liga Brasileira de Higiene 

Mental: 

“Em vista do prognóstico infausto que comporta esta espécie de casos, culmina a necessidade de os evitar, o 

que se poderá conseguir por 3 medidas principais: a) combatendo o alcoolismo, e a sífilis dos procriadores; b) 

evitando as uniões de indivíduos tarados; c) segregando e esterilizando os degenerados, de acordo com o 

parecer de comissões técnicas.” 

(1930, p. 246) 

Além disso, o diagnóstico de uma anormalidade costumava retirar da escola e do professor 

a responsabilidade e o poder de tratar a criança, a qual deveria ser encaminhada a uma instituição 

especial. No caso da “criança-problema”, biologicamente normal, prevenir significava protegê-la 

contra o ambiente inadequado e a maneira de se fazer isso era corrigir esse meio, em especial o 

familiar, tornando-o mais acolhedor e propício ao seu desenvolvimento. Assim, constatar um 

“problema” em um aluno, conferia aos educadores a possibilidade de ampliar a sua influência em 

direção ao espaço familiar. Portanto, o governo da “criança-problema” através da família 

significou também o governo da família através da criança. Se levarmos em consideração ainda 

que, para Arthur Ramos, a maior tarefa da higiene mental era a de “conservar normal a criança 

normal”(Ramos, 1939, p. XXII), verifica-se que as intervenções na família também se 

justificavam em nome da prevenção, antes mesmo que qualquer dificuldade surgisse. 

A partir do final da década de 1920, com a divulgação da psicologia experimental no país, 

a própria maneira de se administrar a população de deficitários, ou seja, dos indivíduos que não 

apresentavam os níveis de desenvolvimento físico, intelectual ou emocional considerados 

normais, modificou-se. Já não se pensava apenas em impedir a  procriação dos degenerados, mas 

começava-se a aceitar as diferenças de capacidades entre os grupos de indivíduos e procurava-se 

encontrar o lugar mais indicado para cada um na sociedade que, afinal de contas, necessitava de 

todo tipo de talento. Um dos propósitos fundamentais da aplicação dos testes de inteligência foi 

exatamente o de promover um ajustamento entre o indivíduo e a sociedade, por meio da 

adaptação do ensino às características individuais e por meio da orientação profissional. Dessa 

maneira, esperava-se atender às expectativas do aluno e de sua família, procurando-se para ele um 

ofício em que o seu sucesso e a sua realização estariam assegurados. Buscava-se simultaneamente 

reduzir o número de acidentes de trabalho e a falta de eficiência e produtividade, bem como a 

quantidade de pessoas insatisfeitas, as quais tantas vezes experimentavam diversas ocupações sem 

sucesso, até desistirem e se tornarem vagabundas, dependentes ou viciadas. Resumindo, 

pretendia-se  melhorar a organização da sociedade. Para capacidades distintas, papéis sociais 

diferenciados. Em vez de desejar a extinção dos anormais, preservando apenas os bem nascidos, 

era preferível administrá-los, aproveitando ao máximo as suas limitadas condições. As 

inferioridades dos indivíduos tinham, afinal, um lado positivo, pois verificava-se que inteligências 
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modestas geralmente acompanhavam grandes tolerâncias para trabalhos desprestigiados e 

monótonos, aqueles que, muito embora fossem necessários, as pessoas bem dotadas não queriam 

realizar. Para todo tipo de desordem, portanto, havia uma saída, fosse a orientação familiar, nos 

casos mais comuns das crianças difíceis ou a educação numa instituição especial, que ajudaria a 

criança anormal a desempenhar no futuro um ofício simples, mas que lhe permitiria ao menos 

contribuir para o seu próprio sustento. Como se procurou ressaltar mais de uma vez ao longo deste 

trabalho, a inserção social e até mesmo a satisfação e o bem-estar dos indivíduos foram 

considerados como condições para o desenvolvimento da sociedade e o progresso do país. 

Uma das questões apresentadas no início desta investigação dizia respeito às condições 

que permitiram pensar no aluno como alguém sujeito a problemas de desenvolvimento emocional, 

de conduta ou desajustamento social. Como foi possível, portanto, inventar e governar a “criança-

problema” como uma categoria distinta da “criança anormal”, da “criança perigosa” e da criança 

“em perigo”? Entendo que há pelo menos dois fatores que contribuíram para isso. Em primeiro 

lugar, o processo de difusão da escola de massas, da escola primária que se procurou tornar 

acessível a toda a população. Em segundo lugar, o recurso à psicologia experimental e à 

psicanálise para se pensar as questões educacionais e o desenvolvimento infantil. Esses dois 

fatores estiveram estreitamente associados no âmbito do movimento da Escola Nova, na medida 

em que seus representantes defendiam tanto a democratização do ensino, mediante a ampliação do 

acesso à escola pública, como o emprego dos conhecimentos da psicologia para a renovação da 

maneira de ensinar, a qual deveria ser adaptada não apenas às características infantis, como 

também às características individuais. Foi, portanto, justamente quando a escola se tornou mais 

democrática e interessada em atender às necessidades e aos interesses das crianças, quando os 

educadores deveriam tornar-se especialmente dedicados a promover o desenvolvimento e a 

autonomia infantil, que as categorias de problemas atribuídos às crianças  ampliaram-se, bem 

como difundiram-se os procedimentos de observações, testes e estudos de caso na escola, entre 

outras estratégias de controle e de registro. Não há aí qualquer contradição. De fato, a Escola 

Nova propiciou o surgimento da “criança-problema” porque, para promover mais completamente 

a realização dos potenciais dos alunos, era preciso estudar minuciosamente cada indivíduo e 

intervir precocemente para resolver as dificuldades desde o início, na tentativa de assegurar o seu 

crescimento saudável e sua formação como um cidadão autônomo. 

Procurou-se mostrar que o ingresso de crianças anteriormente excluídas de qualquer tipo 

de instrução formal na escola pública, a partir da ampliação do número de vagas, fez com que 

surgisse um estranhamento em relação às características dessa nova população, a qual não foi 

facilmente integrada à estrutura escolar existente, nem tranquilamente aceita pelos professores, 
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acostumados a um público selecionado e mais parecido com eles próprios. Parte dessas crianças, 

ao não corresponderem às expectativas dos docentes, foram consideradas difíceis de educar, 

problemáticas. No exemplo dado por Lourenço Filho, eram aquelas cuja falta de maturidade para 

aprender a ler e a escrever devia-se ao fato de não haverem frequentado o jardim de infância, de 

não terem sido ensinadas em casa a usar a tesoura ou o lápis. Essas crianças não tinham qualquer 

familiaridade com o ambiente escolar e seus recursos e esta era uma das razões pelas quais 

enfrentavam dificuldades ao ingressarem na primeira série, transformando-se em problemas para 

os professores. Não eram propriamente anormais, no sentido que tradicionalmente se costumava 

dar ao termo, não tinham quaisquer deficiências biológicas. Suas dificuldades eram de adaptação. 

A “criança-problema” era, portanto, a criança desajustada, fruto, muitas vezes, embora nem 

sempre, de um choque cultural enfrentado nas escolas primárias.  Porém, isso não significava que 

os filhos das famílias privilegiadas estivessem à salvo do espectro da irregularidade. Suas 

dificuldades em geral não estavam relacionadas à completa ausência de familiaridade com a 

cultura escolar, pois pertenciam a uma parcela da população cujas gerações anteriores já haviam 

frequentado as salas de aulas. Mesmo assim, poderiam enfrentar dificuldades de adaptação, 

especialmente se estivessem acostumados a serem sempre prontamente atendidos em suas 

necessidades e desejos, como ocorria com os filhos mimados. Além disso, podiam surgir 

distúrbios ao longo da vida escolar, relacionados, como já se mencionou, a eventos traumáticos 

vividos pela criança, que pouco ou nada tinham a ver com as condições materiais de suas famílias. 

Cabe ressaltar que a própria organização dos grupos escolares, ao reunir um grande 

número de crianças da mesma idade em uma única sala de aula, submetidas ao ensino simultâneo, 

favorecia a comparação, facilitando a identificação de padrões de normalidade e de indivíduos 

que se afastavam da média da classe, os quais eram identificados como bem dotados ou 

retardados. A escola funcionava, portanto, como um posto privilegiado de observação da infância, 

suas características e seus problemas. Conforme foi explicitado anteriormente, foi justamente a 

necessidade de identificar as crianças retardadas, aquelas que não poderiam ser matriculadas nas 

escolas regulares, o que levou Binet, a pedido do governo francês, a desenvolver seus testes de 

Q.I. A escola do tipo “grupo escolar” pressupunha a homogeneidade entre os alunos da mesma 

classe, daí a necessidade de identificar e separar os diferentes. Essa observação leva ao segundo 

fator que propiciou o surgimento da “criança-problema”, o qual consiste no emprego dos 

conhecimentos da psicologia para se estudar as características infantis e as diferenças individuais. 

Fiz referência a duas maneiras pelas quais a psicologia associou-se à educação para 

informar a prática docente. Em primeiro lugar, na primeira fase do movimento escolanovista, 

buscou-se trazer a criança para o centro do processo educativo, adaptando-se os métodos de 
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ensino com base nos conhecimentos da psicologia infantil. Mais tarde, o interesse inicial pelas 

características gerais da infância foi superado pela convicção de que era preciso atender ainda às 

características individuais de cada aluno, pois nenhuma criança era igual à outra. O estudo das 

diferenças individuais, no âmbito da psicologia experimental levou ao estabelecimento de padrões 

de normalidade para avaliar-se as pessoas de acordo com as mais diversas capacidades: físicas, 

intelectuais, emocionais e inclusive morais. Foi em função da distância em relação ao nível médio 

que se pôde avaliar as características individuais. O padrão de normalidade referia-se ao valor 

mais frequente na comparação dos resultados obtidos por um grande número de indivíduos e era 

fixado por procedimentos estatísticos. A norma, bem como os desvios, ao serem representados na 

curva normal, permitiram inscrever as diferenças individuais e situar graficamente as pessoas em 

pelo menos três regiões: da sub-normalidade, da normalidade e da super-normalidade. A 

possibilidade de visualizar a anormalidade e a supernormalidade como extremos em um mesmo 

gráfico tornou necessário admitir-se a possibilidade de passagem de uma região à outra e 

favoreceu a visualização das regiões intermediárias ou de risco, ocupadas por indivíduos que, 

embora não se apresentassem propriamente como “anormais”, ainda assim tinham um rendimento 

deficitário. Quando esses indivíduos eram alunos da escola pública, puderam ser designados como 

“crianças-problemas”, como ocorreu na obra de Lourenço Filho sobre os testes ABC (1974).  

Vale refletir sobre o efeito que devia ter nos indivíduos verem-se representados assim, 

como um ponto numa região qualquer da curva normal. Para aqueles inseridos no seio da 

normalidade, pesava a responsabilidade de pelo menos garantir essa posição, sempre provisória. 

Os que se encontravam desviados para o lado esquerdo da curva eram espreitados pela sombra da 

irregularidade e precisavam esforçar-se para afastá-la na avaliação seguinte. Além disso, tendo em 

vista a quantidade de aspectos que se tornaram objeto de exame, era muito difícil para qualquer 

indivíduo imaginar-se longe da zona de risco em todos as facetas de sua subjetividade. De fato, 

nem era preciso que todos os testes fossem de fato aplicados, ou que fossem realizados 

regularmente. Uma vez que a sua lógica inscreveu-se no funcionamento da escola, trouxe para o 

seu interior o espectro da irregularidade, que passou a acompanhar todos os alunos. Não se 

pretende com isso negar que antes do surgimento dos testes de inteligência, no início do século 

XX, os alunos que frequentavam estabelecimentos de ensino comparavam-se uns aos outros ou 

que tivessem condições de avaliar o seu próprio rendimento. O que se está afirmando é que, com a 

invenção do Q.I., o estabelecimento dos padrões de normalidade e a inscrição das capacidades 

individuais na curva normal, essa comparação pôde ser feita não apenas em relação aos indivíduos 

mais próximos, mas em relação a um valor médio abstrato, que não se referia a nenhum indivíduo 
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em particular e que, no entanto, era tido como verdadeiro para toda a população, funcionando para 

incluir ou excluir os indivíduos da zona da normalidade.  

Contudo, não foi apenas a psicologia experimental que contribuiu para a construção da 

“criança-problema”. Aliás, enquanto objeto de estudo dessa disciplina, a diferença entre a criança 

anormal e a “criança-problema” era basicamente de natureza quantitativa e dizia respeito 

principalmente à capacidade intelectual e ao desempenho escolar. Embora também fosse comum 

encontrar referências aos aspectos emocionais, sociais e morais, tidos como dimensões da 

personalidade ligadas à capacidade intelectual, a aplicação dos testes visava mais diretamente a 

inteligência e a aquisição dos conhecimentos. Nessa perspectiva, a “criança-problema” era 

ligeiramente retardada, seu Q.I. era um pouco abaixo do normal, mas suficiente para que ela 

pudesse aproveitar a escola regular, desde que o professor dedicasse a ela uma atenção especial. 

Já a criança anormal possuía um Q.I. muito inferior, que a impedia de acompanhar com proveito o 

ensino comum.  

Havia, porém, crianças cujos Q.I.s não se afastavam muito da normalidade ou eram até 

superiores e que, mesmo assim, não conseguiam aprender ou sofriam com um excesso de timidez, 

ou mostravam-se singularmente agressivas ou apresentavam outros distúrbios que as impediam de 

se relacionar de maneira saudável com os colegas e o professor. Os especialistas dedicados ao 

estudo dos testes procuraram explicar essas dificuldades ainda em termos quantitativos. 

Consideravam, por exemplo, que uma criança de Q.I. ligeiramente reduzido podia tornar-se 

apática ou turbulenta simplesmente por ser incapaz de compreender as aulas. Por outro lado, a 

criança mais inteligente do que a média da classe tendia a se tornar indisciplinada, uma vez que as 

tarefas escolares eram fáceis demais para ela e lhe  deixavam muito tempo ocioso. Daí a 

necessidade de se ajustar o grau de dificuldade do ensino às condições individuais das crianças e a 

recomendação de se homogeneizar as classes, mediante a separação das turmas de alunos fracos, 

médios e fortes. Mesmo assim, essa maneira de perceber as dificuldades dos alunos, que atribuía 

as dificuldades a algum tipo de falta, não resolvia todas as questões. Quando não era possível 

identificar o problema apenas por meio da aplicação de testes variados, recomendava-se então  

que se investigasse mais detidamente a criança, elaborando-se um estudo de caso, com base em 

informações diversas relacionadas à sua história, à sua saúde, a família, as condições econômicas 

e higiênicas de sua habitação, sua rotina, seus hábitos, seu tempo livre, suas relações com os 

familiares, os colegas, a professora. Foram os educadores de formação psicanalítica que, 

procurando relacionar todas essas informações, dedicaram-se a desvendar esses problemas, 

interpretando-os à luz dos conflitos familiares.  
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Conforme afirma Donzelot, a psicanálise permitiu identificar basicamente duas origens 

familiares para os problemas apresentados pelas crianças, com uma única raiz comum: “A criança 

muito pouco desejada e a criança demasiado desejada; denominador comum: o desejo. O desejo 

que aparece, assim, como domínio legítimo de intervenção, pelo menos tanto quanto de 

liberação” (1986, p. 175). A criança “escorraçada” e a criança “mimada”, para empregarmos a 

designação de Arthur Ramos. E a psicanálise tornou o desejo um campo de intervenção dos 

especialistas “psi”. Era preciso cuidar para que as manifestações de afetividade em relação a cada 

um dos filhos estivessem presentes na justa medida, de modo a garantir o desenvolvimento de 

crianças normais. No caso das crianças “escorraçadas”, os pais e educadores eram aconselhados a 

valorizarem as suas conquistas, a elogiarem suas melhores capacidades, a atribuirem-lhe tarefas 

de confiança, de maneira a recuperar a sua auto-estima abalada. Quanto às crianças mimadas, era 

preciso conter o excesso de carícias, impor-lhes limites e torná-las conscientes da existência e dos 

direitos dos outros.  Enfim, cumpria pôr em ordem as relações familiares, de modo a garantir um 

ambiente emocional adequado ao desenvolvimento infantil. A mãe, primeira educadora, era 

especialmente responsável pelo estabelecimento deste equilíbrio, necessário ao posterior 

ajustamento social da criança à escola. 

Problemas de comportamento recorrentes passavam a ser entendidos como consequências 

de uma orientação familiar inadequada. O mau hábito de contar mentiras, por exemplo, podia ser 

atribuído à dificuldade dos próprios pais em serem sinceros com seus filhos, especialmente em 

relação ao tema delicado do sexo. Para evitar o problema, recomendava-se que dessem o exemplo, 

fossem honestos e procurassem responder com naturalidade as questões infantis relacionadas ao 

sexo. As manifestações da sexualidade infantil também deveriam ser enfrentadas sem assombro. 

Aos pais cabia apenas observar, sem reprimir nem encorajar a prática da masturbação, apenas 

procurando desviar a energia sexual da criança para uma tarefa educativa. Era preciso tomar o 

cuidado de não incitar o onanismo, evitando-se estimular as zonas erógenas infantis. A criança 

devia ainda ser impedida de presenciar cenas do sexo adulto, daí a importância de fazê-la dormir 

em sua própria cama e em quarto separado. Por outro lado, repressões violentas desencadeariam 

profundos sentimentos de culpa e poderiam levar a práticas de auto-punição, as quais 

prejudicariam o desenvolvimento e o rendimento escolar. A única maneira adequada de resolver 

situações anormais, nesses casos, era recorrendo-se à psicanálise, em busca das motivações 

profundas que haviam desencadeado o distúrbio. 

Contudo, a contribuição da psicanálise ao domínio educacional não deveria se restringir às 

explicações das origens dos distúrbios infantis e à sugestão de procedimentos de análise para 

resolvê-los. Esperava-se que essa disciplina pudesse exercer também uma função profilática. 
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Ramos acreditava que professores de formação psicanalítica seriam capazes de compreender a 

criança e de, criando o hábito de observarem constantemente seus alunos, perceberem os 

primeiros sinais de conflitos ou sentimentos de angústia. Então interviriam prontamente, antes que 

o problema se instaurasse, contribuindo assim para a formação de pessoas normais e bem 

ajustadas. Apenas nos casos mais sérios seria preciso encaminhar a criança ao psicanalista. Além 

disso, o processo de sublimação, como não poderia deixar de ser, adquiriu grande relevância no 

âmbito da pedagogia psicanaliticamente orientada. A possibilidade de transferir a libido para 

outras atividades, tais como os jogos, o esporte e o trabalho, trouxe a esperança de que o estudo 

dos impulsos naturais revelados pelos alunos pudesse contribuir inclusive para a sua orientação 

profissional: “Na criança, o brinquedo é a primeira atividade de sublimação, o qual será 

observado cuidadosamente, para a avaliação da escolha da profissão futura” (Arthur Ramos. A 

técnica da psicanálise infantil. Revista de Educação, v.6, n. 6, jun,  1934, p. 314). Ganhava o 

aluno, que trabalharia satisfeito, por poder empregar na profissão seus instintos naturais, por meio 

da sublimação; ganhava a sociedade, que aproveitaria as melhores tendências de cada indivíduo. 

Concluindo, a “criança-problema” corresponde à expressão-símbolo de uma tranformação 

ocorrida no governo da infância a partir dos anos trinta, a da progressiva ampliação do controle 

anteriormente exercido sobre as crianças tidas como “perigosas” ou “em perigo” para toda a 

população da escola primária, com base nos valores que orientaram o movimento de renovação do 

ensino e a partir dos saberes e dos procedimentos proporcionados pela psicologia experimental e a 

psicanálise. A “criança-problema” surgiu numa região intermediária, fronteiriça entre a 

normalidade e a anormalidade. Embora suas dificuldades pudessem ser intelectuais ou mesmo 

físicas, o termo era empregado principalmente para se fazer referência aos desvios sociais e 

emocionais. A “criança-problema” era sobretudo a criança desajustada e encontrava-se nessa 

situação por ser fruto de um ambiente familiar desarmônico. O governo da “criança-problema” 

não teve como alvo apenas o aluno difícil, mas desdobrou-se em “governo das famílias” e 

“governo dos professores”, na medida em que os especialistas “psi” entenderam que não era a 

criança que cabia corrigir, mas o ambiente inadequado em que ela vivia. Embora os 

desajustamentos fossem atribuíduos mais frequentemente à família, em alguns casos também 

eram encontrados na organização escolar ou em certos professores com “defeitos de 

personalidade”. Além disso, quando se falava em “criança-problema”, tão ou mais importante do 

que a correção era a  prevenção e era por meio da orientação dos pais e dos professores que se 

considerava possível “conservar normal a criança normal”.  

Ao fim desta exposição, talvez já não pareça tão natural e necessário que, nas escolas, uma 

parte dos alunos seja costituída de crianças ou adolescentes problemáticos. Quem sabe essa 
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percepção possa ser pensada, alternativamente, como  uma espécie de visão distorcida, provocada 

pela perspectiva imposta pela curva normal, que obriga a identificar por volta de 20% de alunos 

sempre abaixo da média? Por outro lado, seria possível passar a vê-los de outra maneira? E, sobre 

as crianças que parecem não aproveitar suficientemente o convívio social e os conhecimentos 

proporcionados pela escola, parecerá ainda tão natural que suas dificuldades sejam buscadas 

primeiramente na falta de habilidade dos pais em educar, ou então em questões íntimas, 

relacionadas, provavelmente, a uma fase do desenvolvimento particularmente delicada, como a 

puberdade? Será possível sequer imaginar a educação das crianças independentemente da 

orientação educacional, de base psicológica, dirigida mais ou menos sutilmente aos pais? 

Considero que o meu objetivo com este trabalho terá sido atingido se as páginas precedentes 

tiverem contribuído para tornar minimamente estranhas essas maneiras tão habituais de se pensar 

sobre os alunos difíceis. 
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Anexo 2 

 

 

Listagem dos artigos sobre os testes da Revista de Educação
39

 

 

1. “Os Testes”, Lourenço Filho (Diretor Geral do Ensino)
40

, Escola Nova, v. 2, n. 3-4, 

mar/abr, 1931, p. 253-259; 

2. “Conceito de medida do trabalho escolar”, Alexandre Gali (Secretário do Conselho de 

Pedagogia de Barcelona), Escola Nova, v. 2, n.3-4, mar/abr, 1931, p. 260-303; 

3. “Bibliografia sobre testes”, (sem informação sobre o autor), Escola Nova, v.2, n.3-4, 

mar/abr, 1931, p. 363-370; 

4. “Técnica do emprego dos testes”, Sydney L. Pressey e Luella C. Pressey, v. 2, n. 3-4, 

mar/abr, 1931; 

5. “Testes e inteligência”, Th. Simon (Presidente da Sociedade Alfred Binet, de Paris), 

Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 351-362; 

6. “Economia resultante do emprego dos testes” , J. H. Patterson (professor da West 

Virginia) transcrito do School Journal and Educator , Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 

1931, p. 375-376; 

7. “A classificação em grupos homogêneos”, J. Freeman Guy (Diretor de Pesquisas e 

Medidas, Pittsburgh, Pennsylvania), Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 376; 

8. “Os testes são indispensáveis”, J. G. Hickox (Inspetor de Frequência e Pesquisas, Warren 

City, Warren, Ohio), Escola Nova, v.2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 377; 

9. “A disciplina e os testes”, L. N. Drake (Especialista em Medidas Educacionais, Columbus, 

Ohio), Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 377; 

10. “Os pais satisfeitos”, C. W. Odell (Departamento de Pesquisas Educacionais, 

Universidade de Illinois), Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 377; 

11. “Despertando o interesse dos professores”, E. E. Keener (Assistente de Pesquisa 

Educacional, Departamento de Educação Chicago, Illinois), Escola Nova, v. 2, n. 3-4, 

mar/abr, 1931, p. 377-378; 

12. “Testes”, Maria Luiza Almeida Cunha (da Revista do Ensino de Belo Horizonte), Escola 

Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 378-380; 

13. “O que se testa”, Maria Luiza Almeida Cunha (da Revista do Ensino de Belo Horizonte), 

Escola Nova, v. 2, n. 3-4, mar/abr, 1931, p. 380-382; 

14. “Os supra-normais”, Antonio Leão Velloso (do Correio da Manhã, do Rio), Maria Luiza 

Almeida Cunha (da Revista do Ensino de Belo Horizonte), Escola Nova, v. 2, n. 3-4, 

mar/abr, 1931, p. 385-386.  

15.  “Do valor do exame psico-fisiológico na pesquisa das aptidões”, Plínio Olinto (da 

Faculdade de Medicina, de Rio de Janeiro), Escola Nova, v. 3, n. 1-2, mai/jun, 1931, p. 

109-118; 

                                                
39 O título desta revista foi alterado diversas vezes. Do início, em 1927 a setembro de 1930, o periódico chamou-se 

Educação; de outubro de 1930 a julho de 1931, Escola Nova, de agosto de 1931 a dezembro de 1932, Educação 

novamente e de 1933 a 1961, Revista de Educação. 
40 As informações sobre o autor, entre parênteses, encontram-se nos próprios artigos. 
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16. “Contribuição para o estudo dos testes”, Bruno Vollet, (sem informação sobre o autor), 

Revista de Educação, v. 1, n. 1, mar. 1933, p. 169-177; 

17. “Psicologia Educativa do Adolescente”, Raul Briquet (sem informação sobre o autor – 

Conferência realizada em Niterói, em 29/12/1932), Revista de Educação, v. 1, n. 1, mar, 

1933, p. 44-49. 

18. “Os testes ABC como meio de seleção de classes”, Onofre Penteado Junior (sem 

informação sobre o autor), Revista de Educação, v. 1, n.1, mar, 1933, p. 185-194; 

19. “O problema da maturidade para a leitura e a escrita”, Lourenço Filho (Diretor do Instituto 

de Educação da Capital Federal), Revista de Educação, v. 3, n.3, set, 1933, p. 91-100; 

20. “Medindo a inteligência das crianças”, Ana Gillingham ( Investigadora do Instituto de 

Neurologia, Nova York – artigo transcrito do Boletim da Uni~ao Pan-Americana, de 

Washington), Revista de Educação, v.3, n.3, set, 1933, p. 101-107; 

21. “Iniciação ao Estudo da Medida da Inteligência”, J. B. Damasco Penna, Revista de 

Educação, v. 5, mar, 1934, p. 7-85; 

22. “Do que deve constar um estudo completo sobre os sentidos”, Alberto Conte (sem 

informação sobre o autor), Revista de Educação, v. 7, n. 7, set, 1934, p. 14-20; 

23. “A Homogeneização das classes como um dos fatores da racionalização do ensino 

primário”, Benedicto de Assis (sem informação sobre o autor), Revista de Educação, v. 

8, n. 8, dez, 1934, p. 71-77 ; 

24. “A inteligência”, Alberto Conte (sem informação sobre o autor), Revista de Educação, v. 

8, n. 8, dez, 1934, p. 99-110; 

25. “A seleção dos alunos”, W. Stern (sem informação sobre o autor), Revista de Educação, 

v. 8, n. 8, de, 1934, p. 152-175; 

26. “As classes seletivas do 1
o
. grau e os testes ABC”, Bruno Vollet (sem informação sobre o 

autor), Revista de Educação, v. 9, mar, 1935, p. 84-92; 

27. “Peso e altura de escolares paulistas”, Maria Antonieta de Castro (Chefe das Educadoras 

Sanitárias de São Paulo), Revista de Educação, v. 13-14, mar/jun, 1936, p. 96-114; 

28. “Organização de classes selecionadas e aplicação dos testes ABC”, Anna N. Ferraz e Olga 

Bolliger (Adjuntas do grupo escolar de Rebouças), Revista de Educação, v. 15-16, 

set/dez, 1936, p. 52-55; 

29. “Classes selecionadas”, Guaraciaba Amorim (Diretor do 1
o
. grupo escolar de Avaré), 

Revista de Educação, v. 17-18, mar/jun, 1937, p. 108-112; 

30. “Medida do rendimento escolar”, Jacyr Maia (sem informação sobre o autor – artigo 

transcrito da Revista Brasileira de Pedagogia), Revista de Educação, v. 19-20, set/dez, 

1937, p. 155-157; 

31. “Seleção de classes”, Renato de A. Penteado (Diretor do Grupo Escolar Dr. Almeida 

Vergueiro, de Espírito Santo do Pinhal), Revista de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 

60-62; 

32. “Testes de rendimento escolar”, Eulália Alves Siqueira (2
a
. assistente do Laboratório de 

Psicologia do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo), Revista de 

Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 76-82; 
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33. “A influência dos testes e exames na orientação educacional”, (Comunicado da Diretoria 

Geral de Informações, Estatística e Divulgação, do Ministério da Educação e Saúde 

Pública), Revista de Educação, v. 23-26, set/dez/mar/jun, 1939, p. 159-162; 

34. “Um trabalho do Laboratório de Psicologia em Presidente Prudente”, Eulália Alves 

Siqueira (professora), Revista de Educação, v. 23-26, set/dez/mar/jun, 1939, p. 173-176; 

35. “Testes”, Comissão de Estudos do S.I.A.E. (Serviço de Instituições Auxiliares da Escola), 

Revista de Educação, v. 27, set/dez, 1939, p. 28-63; 

36. “A Seleção dos Escolares de 1
o
. grau pelos testes de maturidade”, Armando dos Santos 

(Delegado Regional do Ensino), Revista de Educação, v. 34, n. 48-49, jul/dez, 1945, p. 

94-102; 

37. “O Desenvolvimento Mental e a Inteligência”, H. Piéron (sem informação sobre o autor), 

Revista de Educação, v. 37, n. 58, mar, 1951, p. 11-19; 

38. “A seleção de alunos e o rendimento escolar”, Giordano Bruno Vollet (Inspetor Escolar), 

Revista de Educação, v. 37, n. 58, mar, 1951, p. 53-56; 

39. “Crescimento Físico e Desenvolvimento Mental”, Lic. Rosalvo Florentino (Catedrático de 

História), Revista de Educação, v. 37, n. 60-61, set/dez, 1951, p. 112-118. 
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Anexo 3 

 

 

Listagem dos artigos sobre a “criança-problema” da Revista de Educação
41

 

 

 

1. “Aleijados do Cérebro?”, Dr. Franco da Rocha (sem informação sobre o autor – texto 

transcrito de O Estado de S. Paulo), Educação, v.1, n.1., out, 1927, p. 99-101; 

2. “Criminalidade Juvenil”, (sem informação sobre o autor, artigo transcrito do Jornal do 

Comércio), Educação, v.1., n.1, out, 1927, p. 109-110; 

3. “Tratamento médico-pedagógico das crianças anormais e retardadas e o concurso do 

dentista escolar”, Edgard Duque (sem informação sobre o autor- transcrito do Jornal do 

Brasil, Rio), Educação, v.1, n. 3, dez, 1927, p. 374-378; 

4. “Alcoolismo infantil”, Dr. Moncorvo Filho (Diretor fundador do Departamento da Criança 

no Brasil e do Instituto de Proteção à Infância do Rio de Janeiro), Educação, v.1, n.3, dez, 

1927, p. 314-339; 

5. “Alfabetização das crianças anormais”, Dr. Osório Cesar (Médico do Hospital de 

Juquery), Educação, v.9, n.3, dez, 1929, p. 389-393; 

6. “O sentimento de inferioridade na criança” (P.J., sem outras informações sobre o autor – 

artigo transcrito do jornal O Estado de S. Paulo), Escola Nova, v.1, n.2-3, nov/dez, 1930, 

p.286-290; 

7. “Alunos preguiçosos: plano para um inquérito”, Dr. Ed. Claparède (Professor da 

Universidade de Genebra)
42

 Escola Nova, v.2, n.1-2, jan/fev, 1931, p. 225-230; 

8. “A criança e as desarmonias ambientes” (C. M., sem outras informações sobre o autor, 

artigo transcrito de O Diário de Notícias, do Rio), Escola Nova, v.2, n.1-2, jan/fev, 1931, 

p. 247-248; 

9. “O hiato nocivo na vida legal dos menores”, A. Almeida Junior (sem informação sobre o 

autor – conferência realizada em 30/12/1932 na Sociedade de Medicina Legal e 

Criminologia de São Paulo), Revista de Educação, v.1, n.1, mar/1933, p. 25-43; 

10. “O ensino dos anormais”, Norberto de Souza Pinto (sem informação sobre o autor), 

Revista de Educação, v.3, n.3, set, 1933, p. 36-38; 

11. “A técnica da psicanálise infantil”, Dr. Arthur Ramos (Docente de Psiquiatria na 

Faculdade de Medicina da Bahia. Membro Titular da XII seção de estudos da Liga 

Brasileira de Higiene Mental), Revista de Educação, v.6, n. 6, jun, 1934, p. 308-314. 

12. “Delinquência juvenil e serviço social” , Léo Cordemans de Bray (diretor da Escola de 

Serviço Social da Junta de Beneficencia de Santiago, Chile), Revista de Educação, v.7, 

n.7, set., 1934, p.77-132; 

13. “A educação dos anormais e dos débeis mentais”, Norberto de Souza Pinto (sem 

informação sobre o autor), Revista de Educação, v.11-12, set/dez, 1935, p. 30-31; 

                                                
41 O título desta revista foi alterado diversas vezes. Do início, em 1927 a setembro de 1930, o periódico chamou-se 

Educação; de outubro de 1930 a julho de 1931, Escola Nova, de agosto de 1931 a dezembro de 1932, Educação 

novamente e de 1933 a 1961, Revista de Educação. 
42 As informações sobre os autores foram reproduzidas dos artigos. 
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14. “A orientação profissional dos retardados”, (sem informações sobre o autor), Revista de 

Educação, v.13-14, mar/jun, 1936, p. 185-186; 

15. “Fadiga mental”, Oscar Villaça (Diretor do grupo escolar de Santa Rita), Revista de 

Educação, v.17-18, mar/jun, 1937, p. 83-98; 

16. “A formação da personalidade”, Garcia Domingues (sem informação sobre o autor – texto 

transcrito de Escola Portuguesa), Revista de Educação, v. 13-14, mar/jun, 1936, p. 243-

245.  

17. “Como combater a mentira na criança”, H, Jeanrenaud (texto publicado originalmente no 

Boletim da União Panamericana, de Washington), Revista de Educação, v.19-20, 

mar/jun, 1937, p. 161-170; 

18.  “Problemas de adaptação social da criança”, Elise H. Martens (trechos do texto publicado 

originalmente no Boletim da União Panamericana, de Washignton), Revista de 

Educação, v.21-22, mar/jun, 1938, p. 239-243; 

19. “Como desenvolver na criança a idéia de responsabilidade”, Maria dos Reis Campos (sem 

informação sobre a autora – palestra realizada na reunião do Círculo de Pais e Professores 

do Colégio Bennett), Revista de Educação, v. 21-22, mar/jun, 1938, p. 248-252; 

20. “Um trabalho do Laboratório de Psicologia em Presidente Prudente”, Eulália Alves 

Siqueira (2
a
. assistente do Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação, da 

Universidade de São  Paulo), Revista de Educação, v.23-26, set/dez/mar/jun, 1939, p. 

173-176; 

21.  “A aprendizagem e as crianças anormais”, Norberto de Sousa Pinto (Ortopediatra), 

Revista de Educação, v.30, n.40-41, jul/dez, 1943, p. 84-87; 

22. “Reajustamento do escolar difícil - Relatório”, Sebastiana Floripes Pires de Campos 

(Diretora do Grupo Escolar Municipal de Reajustamento, de Jaú), Educação, v.31, n.42-

43, jan/jun, 1944, p. 219-226; 

23. “Literatura infantil e delinquência de menores”, Corina de Castilho e Marcondes Cabral 

(do Departamento de Educação), Educação, v.32, n.44-45, jul/dez, 1944, p. 224-227; 

24. “O escolar difícil e sua educação”, Sebastiana Floripes de Campos (Diretora do Grupo 

Escolar Municipal de Reajustamento, de Jaú), Educação, v.33, n.46-47, jan/jun, 1945, p. 

54-58; 

25. “A escola e o escolar asilado”, Antonio Tenório da Rocha Brito (Delegado Regional do 

Ensino de Rio Claro – palestra realizada ao microfone da P.R.F.2 – Rádio Clube de Rio 

Claro, no dia 16/10/1945, como parte da Semana da Criança), Educação, v.34, n.48-49, 

jul/dez, 1945, p. 172-174; 

26. “Contribuição para o estudo antropofísico-pedagógico de um grupo de repetentes”, Maria 

Júlia Pourchet (do Centro de Pesquisas Educacionais e da Faculdade de Filosofia do 

Instituto La-Fayette), Educação, v.34, n.48-49, jul/dez, 1945, p. 177-182; 

27. “Os neuróticos e a escola”, Elza Barra (sem informação sobre a autora), Educação, v. 35, 

n. 50-53, jan/dez, 1946, p. 31-33; 

28. “Clínica para os defeitos da fala”, Dr.
a 

Margaret E. Hall (Psicologista do Bureau of Child 

Study, de Chicago), Educação, v. 35, n. 50-53, jan/dez, 1946, p. 99-105; 

29. “Um caso de perturbação da linguagem”, Zenaide Villalva de Araújo (Professora de 

Educação da Escola normal Livre “Dr. Veiga Filho”), Revista de Educação, v. 37, n. 58, 

mar, 1951, p.70-74; 
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30. “O Mal Comicial”, Dr. Oséas Fialho (Médico), Revista de Educação, v. 37, n. 60-61, 

set/dez, 1951, p. 17-18; 

31. “Estado Psicopatológico em nossos alunos”, Lic. Deusdá Magalhães Mota (Catedrático do 

Ensino Secundário Oficial), Revista de Educação, v. 37, n. 60-61, set/dez, 1951, p.91-93; 

32. “Criminalidade e Escola”, Nelson Ribeiro (Diretor de Grupo Escolar), Revista de 

Educação, v. 38, n. 62-65, mar/jun, 1952, p. 9-11; 

33. “A Criança Excepcional”, Lic. Odette Lourenção (Catedrática de Educação), Revista de 

Educação, v. 38, n. 62-65, mar/jun, 1952, p. 21-27; 

34. “Estabelecimentos para tratamento e reabilitação de crianças excepcionais”, Lic. Aidyl 

Macedo de Queirós (Catedrática de Educação), Revista de Educação, v. 38, n. 62-65, 

mar/jun, 1952, p. 65-71; 

35. “Ansiedade e Agressividade em Crianças Pré-Escolares” (dois estudos experimentais de 

tensão psíquica), Dra. Betti Katzenstein, Revista de Educação, v. 38, n. 62-65, mar/jun, 

1952, p. 91-94; 

36. “Califasia e Ortofonia e sua importância para a escola primária”, Zenaide Villalva de 

Araújo (Professora de Educação, Metodologia e Prática do Ensino Pré-Primário, do 

I.F.E.P.A. e Diretora da Clínica de Orientação Educacional), Revista de Educação, n. 66, 

1961, p. 143-151. 

 


