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RESUMO

BESCHIZZA, Rafaela Magalhães França. Revista Educando: uma estratégia de formação
da Associação dos (as) professores (as) primários de Minas Gerais (1940-1945).
Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
São Paulo, 2022.
Esta pesquisa teve por objetivo compreender e analisar a Revista Educando como estratégia de
formação dos (as) professores (as) primários e de formação do campo educacional de Minas
Gerais no ínterim de 1940 a 1945, criada pela Associação dos (das) Professores (as) primários
de Minas Gerais (APPMG). Para a análise optou-se por apoiá-la em três elementos distintos e
ao mesmo tempo complementares: a Revista Educando como suporte de textos, os próprios
textos nela publicados e as práticas pedagógicas divulgadas. Nesse sentido, a escrita desse
estudo foi organizada em três capítulos. Sendo a Revista Educando produzida pela Associação
dos (as) Professores (as) Primários de Minas Gerais (APPMG) e publicada durante o período
de suspensão da Revista do Ensino, o primeiro capítulo procurou compreender o papel da
APPMG na formação dos (as) professores (as) primários, as motivações que levaram a criação
e o contexto da sua publicação e circulação. No capítulo seguinte, foram descritos e analisados
os aspectos referentes à materialidade da Revista Educando. Por fim, analisou-se as
correspondências divulgadas entre o público leitor e a redação do impresso, bem como o
Concurso Permanente de Educando. Cabe destacar ainda que a Revista Educando foi analisada
como estratégia de formação de professores, considerando as suas condições de produção e de
apropriação, as quais tinham o intuito de direcionar as leituras e as práticas dos (das) professores
(as) primários mineiros (as).

Palavras-chave: Impresso pedagógico, Formação de Professores, Leitura, Leitores,
Associação de Professores.
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ABSTRACT
BESCHIZZA, Rafaela Magalhães França. Educando magazine: a teachers development
strategy of the Primary School Teachers Association of Minas Gerais (1940-45).
Dissertation (Master 's degree in Education) - Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2022.

The purpose of this research was to comprehend and analyze the strategies of Educando
magazine (“Educating magazine”) for the development of primary school teachers and the
qualification of the pedagogical domain of expertise in Minas Gerais, in the period from 1940
to 1945. Three distinct and, at the same time, complementary elements were used in order to
ground this study: the magazine itself as a material support of writing, the texts published in it,
and its appropriation through the pedagogical practices it advertised. These elements entailed
the organization of this study in three chapters. Since Educando magazine was produced by the
“Primary School Teachers Association of Minas Gerais” (APPMG) and published in the same
period of time when Ensino magazine (“Teaching magazine”) had been suspended, the first
chapter in this investigation sought to figure out the role of APPMG in the primary school
teachers development, the main motive for the release of this pedagogical printed material and
the context that gave rise to the creation of Educando magazine. In the following chapter,
aspects concerning the materiality of Educando magazine were described and analyzed. Finally,
the exchange of correspondence between the readers and the editorial staff of the magazine, as
well as the Permanent Educating Contest were assessed. It must be pointed out that Educando
magazine was analyzed in regard to its teachers training strategies, and its circumstances of
production and application were taken into account in view of the fact that its main purpose
was to guide the readings and the practices of primary school teachers in Minas Gerais.
Keywords: Pedagogical Press; Teachers Development; Reading; Readers; Teacher
Association.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem como objeto e fonte centrais a Revista Educando, a qual foi
produzida e publicada pela Associação dos Professores Primários de Minas Gerais (APPMG).
Direcionada aos agentes escolares, a Educando teve 39 números, os quais circularam no período
de 1940 a 1945. Antes desta data, o impresso pedagógico voltado para os professores primários
no Estado era a Revista do Ensino, uma publicação oficial da Secretaria de Educação do Estado
de Minas Gerais, que foi interrompida, segundo seus editores, por causa da 2a. Guerra Mundial,
voltando a circular em 1946.
Revista Educando: uma estratégia de formação da Associação de professores (as)
primários de Minas Gerais (1940-1945), trata de uma pesquisa que visa compreender e analisar
as condições de produção deste impresso; como se constituiu como uma estratégia para formar
os (as) professores (as) mineiros; e o impacto desta publicação na adesão de professores a
associação.

Para tanto, optamos por analisar os aspectos relacionados à materialidade da

Revista Educando, aos conteúdos nela publicados, às mudanças, bem como às produções de
sentidos ocorridas ao longo do seu ciclo de vida.
A realização da pesquisa se apoiou em três elementos: a Revista Educando como suporte
de texto; os textos nela publicados; e a sua apropriação nas práticas. Em relação a este último
aspecto, utilizou-se como referencial teórico o entendimento de Roger Chartier (1995) a
respeito de apropriação, segundo o qual:
A apropriação tal como a entendemos visa a elaboração de uma história social dos
usos e das interpretações, relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos
nas práticas específicas que os constroem. Prestar, assim, atenção às condições e aos
processos que muito concretamente são portadores das operações de produção de
sentido, significa reconhecer, em oposição à antiga história intelectual, que nem as
ideias nem as interpretações são desencarnadas, e que, contrariamente ao que colocam
os pensamentos universalizantes, as categorias dadas como invariantes, sejam elas
fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas em função das descontinuidade
das trajetórias históricas (...) a noção de apropriação, utilizada como instrumento de
conhecimento, pode também reintroduzir uma nova ilusão: a que leva a considerar o
leque das práticas culturais como um sistema neutro de diferenças, como um conjunto
de práticas diversas, porém equivalentes. Adotar tal perspectiva significa esquecer que
tanto os bens simbólicos como as práticas culturais continuam sendo objeto de lutas
sociais onde estão em jogo sua classificação, sua hierarquização, sua consagração (ou
ao contrário, sua desqualificação). (CHARTIER, 1995, p.184)

Dessa forma, enfocou-se o discurso produzido a partir dos sentidos e dos deslocamentos
provocados pelo ato da leitura, no qual a forma do impresso e a forma que o texto nele assume
exercem uma função fundamental.
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Uma outra dimensão relacionada às condições de produção deste impresso que será
destacada, refere-se ao fato dela ter sido criada na ausência da Revista do Ensino, já consolidado
no universo cultural dos professores primários mineiros, portanto, buscando compreendê-la
neste contexto e o porque ela deixa de existir quando a Secretaria de Educação volta a publicar
seu impresso oficial.
O percurso da pesquisadora
Durante a minha infância, cresci ouvindo as histórias da minha avó Dalva. O universo
escolar sempre esteve presente em suas narrativas. A entonação de voz, a criatividade e o
realismo empregados por ela faziam com que eu me sentisse cada vez mais fascinada pelas suas
histórias e curiosa para saber a respeito das “coisas da sua época”.
A vida na roça, como ela mesma se referia ao local em que viveu os seus primeiros anos
(no município de Prudente de Morais/MG), não era fácil. Para chegar até a escola, ela tinha que
andar diariamente por um longo caminho. Quando lá chegava, já estava exausta e sem o lanche
que a mãe havia lhe preparado, o qual constantemente era devorado durante o percurso.
O sonho de ser professora e as limitações do ensino na cidadezinha em que residia
fizeram com que seus pais se mudassem para Sete Lagoas. Lá, ela pode dar continuidade aos
estudos e, com muito esforço, se tornar uma normalista numa instituição escolar tradicional o
Colégio Franciscano Regina Pacis1.
O amor de minha avó pela educação era contagiante. Era inspirador ver como tinha
sabedoria para lidar com os alunos e vontade para que todos, a seu modo, aprendessem. A sua
dedicação não se limitava aos muros da escola. Para ela, era fundamental entender o que
motivava o mau comportamento ou a dificuldade de aprendizagem de uma criança. Conhecer a
família era essencial! Quantas foram as histórias dos alunos que ela levou para a sua própria
casa para dar aulas de reforço.
No período em que minha avó fez o magistério em Minas Gerais, dois modelos
pedagógicos concorrentes circulavam, podemos dizer estratégias diferenciadas de formação de
professores Segundo Carvalho (2000:2):

1

Em 1921, as Irmãs Clarissas Franciscanas estavam estabelecidas no Brasil há mais de uma década, vivenciando
uma experiência educativa nas cidades de Itambacuri e Conceição do Mato Dentro. Em 1931, foi aberto o Colégio
Francisco Regina Pacis na cidade de Sete Lagoas. Hoje constitui-se em uma grande rede de escolas em várias
cidades e estados de todo o país.
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Na proliferação dos discursos que os articularam, dois estilos distintos de normatização
das práticas escolares buscaram legitimar-se como saber pedagógico de tipo novo,
moderno, experimental e científico, produzindo estratégias concorrentes de
configuração do campo dos saberes representados como necessários à prática docente.
(...) a pedagogia estrutura-se sob o primado da visibilidade, propondo-se como arte
cujo segredo é a boa imitação de modelos. Diferentemente, a chamada pedagogia da
Escola Nova, que começa a se difundir no país em meados da década de 20, pretende
subsidiar a prática docente com um repertório de saberes autorizados, propostos como
os seus fundamentos ou instrumentos.

Pelos relatos feitos pela minha avó percebi que mesclavam práticas que imitavam os
bons modelos, principalmente sobre o que era ser uma boa professora. Destacava-se ainda, o
papel da mulher no magistério, onde a questão maternal, o forte amor pelas crianças eram muito
esforçados e esperados no cotidiano da sala de aula e até fora dela.
Somadas às histórias de vovó, estavam as vivências da minha querida tia Cida.
Pedagoga e professora da rede municipal e privada de Belo Horizonte. Como não morávamos
na mesma cidade, ficava contando os dias para que as férias chegassem, pois sabia que a
diversão estaria garantida. Adorava vê-la corrigindo as atividades dos alunos, brincar com os
restos dos materiais e, principalmente, acompanhá-la até a escola em que lecionava em uma
comunidade pobre. A realidade da sala de aula me contagiava, pois lembro como se fosse hoje
a admiração que tinha ao vê-la tão articulada com seus alunos.
Com o passar do tempo, esse universo cada vez mais presente acabou me cativou e,
certamente, teve uma influência direta na minha escolha profissional, professora de História,
formação de professores.
As pesquisas que tematizavam impressos pedagógicos passaram a me interessar e várias
leituras foram realizadas, simultaneamente, surgiu a oportunidade de participar como ouvinte
da disciplina de História da Educação, Arquivos e Fontes, ministrada pela professora Maurilane
de Souza Biccas, no programa de pós graduação em educação, da Universidade de São Paulo.
Neste processo, tomei contato com uma bibliografia atualizada sobre aspectos teóricos e
metodológicos para trabalhar com fontes impressas e orais. De forma específica, me debrucei
nos textos que abordavam a utilização de impressos como fonte e objeto. Neste sentido, destaco
a dissertação de Marisa Duarte, “O Trabalho de Ensinar: pedagogia para a professora”, a qual,
embora não tenha como objetivo central da pesquisa o estudo de impressos, utiliza a Revista
Educando como suporte para o desenvolvimento de sua investigação.
Realizei um levantamento de estudos e pesquisas sobre a Revista Educando, criada pela
Associação de Professores Primários de Minas Gerais, mas não localizei nenhum. Para minha
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surpresa, encontrei no Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da USP,
vários exemplares deste impresso, num total de 21 números, todos digitalizados2.
À medida em que li alguns dos artigos de Educando, fui desenhando o seu perfil e,
simultaneamente, minha memória da infância foi sendo despertada. Esses textos me fizeram
identificar aspectos da personalidade da minha avó, bem como muitas das práticas pedagógicas
por ela descritas em suas histórias. Dessa forma, trabalhar com um impresso confeccionado
durante o período em que ela se formou como normalista e identificar, ao longo da pesquisa, a
relação das características e princípios nela apresentados com as vivências e crenças da minha
avó foram extremamente motivadores para que eu pudesse contribuir para a construção
histórica da História da Educação de Minas Gerais.

O projeto de pesquisa
Esta dissertação encontra-se inserida nos limites entre as áreas da educação, da
linguagem e da leitura em seus aspectos históricos. Os estudos nela desenvolvidos procuraram
promover análises que permitissem compreender os diferentes sentidos e articulações
resultantes da utilização da imprensa pedagógica como uma estratégia para a formação dos
professores primários de Minas Gerais, além de possibilitar o entendimento da construção do
campo educacional mineiro.
Durante a Primeira República, a educação passou a ganhar destaque na pauta dos
assuntos discutidos pelo governo mineiro. A constatação de que aproximadamente 80% da
população de Minas Gerais era composta por analfabetos e os anseios de modernizar a
economia desse estado fizeram com que a instrução primária se tornasse uma das prioridades
para a administração estadual. Dentro desse contexto, houve a defesa da concepção republicana
de que a educação seria uma maneira de integrar o povo ao país e ao mercado de trabalho.
A utilização de impressos pedagógicos foi uma importante estratégia oficial do governo
republicano em várias partes do pais, com objetivo de divulgar as realizações, para implantar
e circular os preceitos de reformas educacionais. No caso de Minas Gerais, em 1892, foi criada
pelo governo Prudente de Morais a Revista do Ensino e funcionou somente um ano.
Em 1916, passou a ser editada pela Imprensa Oficial de Minas Gerais o periódico Vida

2

Os 39 números da Revista Educando foram encontrados no setor de obras raras da biblioteca central da UFMG,
na sala Alaíde Lisboa.
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Escolar3 (1916-1926), o qual foi escrito pelo chefe da 4ª Seção4 e dirigido ao Secretário do
Interior. Circulou nos anos de 1916, 1917, 1918, 1921 e 1926. Todos os números foram
editados por Emílio Mineiro, chefe da 4a secção da secretaria do interior do Estado.
De acordo com Caldeira (2008), a Vida Escolar, em dez anos, teve uma periodicidade
irregular, sendo publicados somente cinco números. O público alvo era pessoas interessadas em
informações sobre as direções tomadas pelo governo do Estado quanto ao ensino e também
sobre os professores. A tiragem foi pequena, a circulação ocorreu, provavelmente, entre os
órgãos oficiais, incluindo as escolas e os grupos escolares.
A Vida Escolar foi a primeira revista produzida pelo governo mineiro cujo conteúdo
baseava-se, quase que integralmente, nos dados estatísticos escolares. A divulgação desses
números tinha o objetivo de divulgar o avanço que a educação mineira estava obtendo e,
consequentemente, construir uma imagem positiva da administração quanto ao trabalho por ela
desenvolvido.
Diferentemente da Revista do Ensino e da Revista Educando, Vida Escolar não foi uma
publicação voltada para a formação de professores. A participação dos docentes era
marginalizada, restringindo-se à produção dos mapas de matrícula e frequência, além das atas
dos exames. Vale destacar ainda que os editores deste impresso pouco se referiram aos mestres
mineiros5, quando isto ocorreu a visibilidade apresentada era bastante negativa.
Embora a Vida Escolar tenha apresentado estatísticas referentes a todos os níveis de
ensino, o que predominou foi o Ensino Primário. Este impresso trazia em suas páginas
diagnósticos estatísticos sobre a instrução pública, por meio da descrição da situação do ensino
primário em cada município de Minas Gerais, aos quadros estatísticos referentes ao movimento
do ensino primário no estado e aos balancetes das caixas escolares. Além dos dados, “... para
chamar a atenção do leitor, a publicação que tinha como finalidade divulgar números
estatísticos do ensino, utiliza outras estratégias, como a inclusão de muitas fotografias de grupos
escolares, escolas isoladas e quadros estatísticos contendo os dados da educação mineira.”
(CALDEIRA, 2008, p.179)
A partir de 1921, a Vida Escolar ficou um pouco mais de quatro anos sem ser publicada.
Sendo retomada em 1926, durante o governo de Mello Viana. Acredita-se que isso tenha

3

A respeito da utilização da Revista Vida Escolar como uma estratégia de disseminação e consolidação da
instrução pública mineira, leia Caldeira (2008).
4
De acordo com a organização a secretaria, a 4ª Seção devera cuidar: “ I- Da estatística escolar, II- Dos prédios
escolares, III- Da hygiene escolar, IV- Dos móveis escolares, V- Dos livros, aparelhos e material didactivo e
escolar, VI – Dos escolares.” (CALDEIRA, 2008, p.178)
5
“mestres mineiros” eram professores que não passaram pela escola normal.
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ocorrido devido ao viés propagandístico desse presidente estadual. De acordo com Biccas, o
governo de Mello Viana foi marcado por muitas publicações oficiais, sendo esta uma “... das
características de seu governo [utilizando-se] da imprensa e de impressos oficiais para divulgar
e dar visibilidade às suas inúmeras realizações na presidência de Minas Gerais.” (2001, p.15).
Caldeira (2008) destaca que embora tenha ocorrido um esforço para justificar a
reativação da Vida Escolar, a desativação dessa revista ocorreu em 1926. Isto pode estar
relacionado às mudanças nos esforços do Estado quanto à publicação periódica. Assim sendo,
em 1925, ao ser reativada a Revista do Ensino, passou a exibir em suas páginas dados
estatísticos. Esta apropriação numérica foi premeditada. Tal afirmativa pode ser confirmada por
meio do artigo 480, o qual foi exibido na primeira página da primeira publicação do impresso
quando reativado. Segundo este, deveria contar no periódico:
1º de uma parte doutrinária destinada a:a) dirigir o professorado público do estado,
harmonizando seus esforços; b) pô-lo a corrente da evolução de ensino primário em
todos os seus aspectos; c) publicar- lhe os trabalhos ou extratos destes, quando de
evidente interesse didático; 2º de uma parte noticiosa destinada a: a) factos e
ocorrências locais, nacionais ou estrangeiras, que possam orientar os funcionários do
ensino; b) dados estatísticos relativos à instrução; c) actos oficiais que interesse os
funcionários do ensino conhecer. (BICCAS, 2001, p.38)

Assim sendo, acredita-se que a desativação da Vida Escolar pode ser remetida, segundo
Caldeira (2008), ao papel que a Revista do Ensino passou a ocupar dentro do cenário
educacional mineiro. Pode-se dizer que esta tomou para si a função de informar estatisticamente
a população e divulgar os feitos do governo.
Cabe destacar que durante ciclo de vida da Revista do Ensino, esta passou por diversas
mudanças6. Inicialmente, em 1892, a sua função era a de ser um instrumento jurídicoadministrativo, de informação e defesa. Em 1925, com a sua reativação pelo governo de Melo
Viana, o impresso, publicado como um anexo do Jornal Minas Gerais, passou a ter dois
objetivos principais: informar e divulgar. Assim sendo, deveria ter em suas páginas o que havia
de mais moderno na educação nacional e internacional. A ideia era a de “ensinar a ensinar”.
Além desse caráter pedagógico, o governo utilizaria essa revista oficial para divulgar as obras
por ele realizadas.
Em 19267, assumiu o governo mineiro o presidente Antonio Carlos de Andrada, o qual
teve como Secretário Interior Francisco Campos e como Inspetor da Instrução Pública Mario
6

A respeito desse assunto, veja BICCAS, 2001.
Neste ano, a partir do impresso nº 11, a Revista do Ensino deixou de ser publicada como um anexo e passou a
sair como um suplemento. Isso possibilitou que o impresso se tornasse independente e saísse do circuito de
instituições ligadas exclusivamente ao poder público, ou se, passou a ser distribuída em outros espaços que não só
os do jornal.
7
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Casassanta. O reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelo ensino primário mineiro e da
sua má qualidade foram resultantes da elaboração de diagnósticos8 censitários e do I Congresso
de Instrução Primária de Minas Gerais.
Ciente da realidade da educação mineira, o governo de Antônio Carlos iniciou a
elaboração de estratégias para que as mudanças começassem a acontecer. Nesse sentido, foram
elaboradas políticas de geração de recursos financeiros, onde ganhou destaque a participação
dos municípios. Outra medida tomada foi a de reconhecer a necessidade de investir na formação
de professores.
Assim sendo, Francisco Campos e Mario Casassanta iniciaram o trabalho de elaboração
de uma reforma profunda para a educação mineira. Para Biccas (2001, p.44):
“... esses homens foram os responsáveis pela criação e implementação da Reforma
Mineira, e pela utilização da imprensa dirigida ao grande público para assegurar uma
ampla divulgação das novas diretrizes educacionais. Para atingir os professores,
remodelaram a Revista do Ensino com vistas, principalmente à implementação dos
preceitos da reforma e à ampliação da circulação e divulgação desse impresso.”

Formalizada a partir da produção final do Regulamento e do Programa de Ensino
Primário9, em outubro de 1927, a Reforma do Ensino em questão inspirou-se nos ideais da
Escola Nova, resultando na divulgação de propostas que defendiam o controle e o
gerenciamento da oferta de escolas em Minas Gerais pelo Estado. Esta medida veio a alimentar
as disputas entre o Estado e a Igreja no campo educacional, uma vez que o clero católico não
concordava com algumas das concepções do escolanovismo, além de enxergar um empecilho
para a ampliação do número de escolas católicas.
Para diminuir a tensão entre os reformadores e o clero católico, o presidente Antônio
Carlos, em 1928, por meio do decreto nº 1.092, autorizou a ministração de aulas de Ensino
Religioso nas escolas públicas dentro do horário escolar. Esta medida fez com que as relações
entre a Igreja e o Estado voltassem a ser amistosas, possibilitando ações cooperativas entre
ambos, como por exemplo, na campanha10 pela diminuição das abstenções dos escolares.

8

O resultado obtido por meio do diagnóstico foi divulgado no jornal Diário de Minas, em 03/06/1927. As
informações destacadas referiam-se aos altos índices de analfabetismo em Minas Gerais e ao investimento
necessário para que essa realidade fosse modificada.
9
O Programa de Ensino Primário foi organizado e impresso em formato de livro, possibilitando uma maior
divulgação e acesso ao seu conteúdo pelos professores. Este programa foi oficializado por meio do Decreto nº
8.094, onde “ … foram especificados de maneira bastante detalhada para o professor todo o conteúdo e a
fundamentação teórica que deveriam ser seguidos. Às discussões e sugestões do Programa, foi anexado um
Sumário Esquemático das Lições da Escola Ativa pelo Método Decroly” (BICCAS, 2001, p.49)
10
A respeito disso, Biccas (2001) destaca o “Concurso de Frequência Escolar” promovido pela Igreja Católica em
Belo Horizonte, em que foram oferecidos prêmios em dinheiro às três escolas ou grupos localizados nas paróquias
da diocese que tivessem a maior porcentagem de frequência dos alunos durante o ano de 1929. Vale destacar que
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Francisco Campos defendia que a implementação da Reforma do Ensino só se daria de
forma satisfatória se os seus executores tivessem o domínio dos princípios nela defendidos.
Dessa forma, era necessário que o Estado investisse na formação dos professores primários
mineiros, tanto nos que estavam na ativa quanto naqueles que se encontravam no processo de
formação inicial nas Escolas Normais.
Para os futuros professores, ou seja, aqueles que estavam em formação inicial, a
estratégia utilizada para qualificá-los, de acordo com as propostas de Campos, foi a de modificar
o currículo da Escola Normal e criar escolas de nível superior. Já para os docentes que estavam
na ativa, a ideia inicial era a de que houvesse a criação de um Curso de Aperfeiçoamento11
moldado nos novos métodos e doutrinas pedagógicas, o que não foi possível num primeiro
momento. Dessa forma, a solução encontrada para colocar em prática a formação desse grupo,
enquanto a criação do Curso de Aperfeiçoamento não era consolidada, foi estabelecer que o
Curso de Aplicação tomaria para si a responsabilidade de “… instruir o professorado mineiro
tanto na prática como na teoria pedagógica, na perspectiva de melhorar a qualidade do seu
trabalho junto às crianças. Para isso seria priorizada a ampliação da cultura profissional dos
professores, melhorando sua técnica e facilitando assim seu trabalho.” (BICCAS, 2001, p.55)
Em março de 1929, foi inaugurada a Escola de Aperfeiçoamento, a qual possuía o
objetivo de formar e aperfeiçoar, do ponto de vista técnico e acadêmico, aqueles que se
candidatavam ao magistério normal, à assistência técnica do ensino e à diretoria dos grupos
escolares. Inicialmente, para ingressar a este estabelecimento de ensino, era necessário haver
indicação, ou seja, as professoras que mais se destacavam em seu ofício eram selecionadas e
diretamente convidadas pelo governo mineiro. Segundo Biccas (2001), posteriormente, o
acesso passou a ser feito por meio de concurso.
Nessas estratégias de alevantamento do nível mental do professorado, um lugar
especial é conferido à Revista do Ensino e a outros impressos como os boletins
escolares, bem como à criação de bibliotecas para os professores nas escolas.
Articulado a outras iniciativas como o I Congresso de Instrução Primária, conferência
de especialistas, visitas de professores aos Estados Unidos e contratação de uma
missão estrangeira, o impresso funcionou como dispositivo de formação docente,
veiculando novas teorias, métodos, doutrinas, modelos e preceitos pedagógicos.
Dirigido aos professores das escolas isoladas e dos grupos escolares de todo o estado,
o impresso é privilegiado como instrumento de conformação do campo pedagógico e
das práticas escolares. As estratégias utilizadas para divulgar e prescrever os novos
as premiações traziam os nomes dos três mais importantes reformadores mineiros: Antônio Carlos, Francisco
Campos e Mario Casassanta.
11
A Escola de Aperfeiçoamento teve a sua criação oficialmente aprovada pelo Decreto nº 7.970- A, de 15/10/124.
A duração do curso seria de dois anos e constariam as seguintes disciplinas em seu currículo: Pedagogia,
Metodologia, Desenho e Modelagem, Educação Física, Psicologia Experimental, Legislação Escolar de MG e
Noções de Direito Constitucional.
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modelos pedagógicos são viabilizadas pelo redirecionamento dado à Revista do
Ensino, tanto em seu formato como no conteúdo veiculado. (2001, p.57)

Nas décadas de 1920 e 1930, a Revista do Ensino foi o único periódico voltado para
os professores primários, ganhando assim, papel de destaque na constituição do cenário
educacional mineiro e no processo de formação e informação dos professores. Biccas ainda
destaca que “... esse impresso parece produzir um processo de tomada de consciência sobre as
necessidades de subsídios por parte dos professores, a partir daqueles acessados na Revista,
começam a solicitar outros materiais” (2001, p.41). Diante da grande circulação da Revista do
Ensino entre os educadores mineiros, esse impresso passou a ser visto como um importante
aliado do Estado para a divulgação das ideias escolanovistas que estavam sendo anunciadas.
No caso do ensino mineiro, apesar do esforço para que fosse modernizado, esse processo
não possibilitou a desvinculação da educação do catolicismo. Quando a Presidência do Estado
de Minas Gerais foi passada para Olegário Maciel, as mudanças educacionais já estavam em
andamento, resultantes da chamada Revolução de 1930, assunto esse que será melhor detalhado
no capítulo I desta dissertação.
Diante da instabilidade econômica e política do país, Olegário Maciel, procurando
honrar com os compromissos assumidos pelo seu antecessor, teve que mudar as estratégias
desenvolvidas por Antônio Carlos, a prioridade passaria a ser qualidade em detrimento da
quantidade. Sendo assim, para garantir que isso pudesse ocorrer, foram nomeadas pessoas que
ocuparam cargos estratégicos na gestão anterior, dentre eles Noraldino Lima e Guerino
Casassanta, ambos católicos, portanto, dariam continuidade a dimensão religiosa na educação
pública mineira.
Diante das restrições econômicas, as quais resultaram, de acordo com Peixoto (2000),
na suspensão do ensino em 335 escolas rurais, 12 escolas urbanas e 26 escolas noturnas; na
classificação das escolas primárias em quatro níveis, impactando na variação remuneração do
professorado; no corte dos benefícios, da qualificação, da natureza do trabalho e do tempo de
serviço nos holerites, resultando na redução drástica do salário do professor primário; e na
transferência das Escolas Normais de Itabira e de Campanha foram para São Gonçalo do
Sapucaí. Estas mudanças realizadas pelo governo mineiro foram na direção de garantir a
qualidade, uma importante preocupação foi a de

manter funcionando a Escola de

Aperfeiçoamento, criada para formar a elite de professoras mineiras,

responsáveis por

implantar as bases da Escola Nova, modernizando as escolas do Estado.
Dentro desse contexto de crise, a Revista do Ensino também foi impactada. O prédio da
Imprensa Oficial, onde o impresso era produzido, foi ocupado pela Polícia Militar como uma
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estratégia para assegurar o controle e a comunicação do Estado. Além disso, houve corte de
servidores. No período pós revolução de 1930, houve um espaçamento maior na periodicidade,
redução do número de páginas e mudanças na circulação.
Tendo uma nova realidade política e econômica, os editores da Revista do Ensino
passaram a ter como meta gastar menos e continuar a editar o impresso. Dessa forma, uma das
soluções encontradas foi a de:
...utilizar a Revista do Ensino como um canal de divulgação da produção mineira
realizada pela Escola de Aperfeiçoamento nos campos da psicologia e da pedagogia.
Esse conteúdo deveria ser apropriado pelos diretores e professores na perspectiva de
consolidar os pressupostos da reforma do ensino no que diz respeito à organização, ao
funcionamento e às práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas públicas de todo
o estado. (BICCAS, 2001, p.72)

Esta política restritiva do governo de Olegário Maciel acabou por demonstrar o novo
perfil delineado para a educação mineira. A precariedade física das escolas, os baixos salários
do professorado e a falta de perspectiva para o futuro, foram os resultados da ausência de verbas
destinadas para o setor educacional.
Em 1933, o governador de Minas Gerais, Benito Valadares, teve a sua gestão marcada
pela continuidade da política restritiva do governo provisório, portanto, dando prioridade a
qualidade e não na quantidade:
O período de 1934 a 1940 pode ser considerado um dos mais frutíferos no que diz
respeito à criação de um escalão intermediário entre os profissionais da escola e o
Secretário da Educação. Além disso, vários instrumentos e estratégias passaram a ser
implementadas para que o ensino tivesse uma eficiência quantificada cientificamente.
A Escola de Aperfeiçoamento foi a grande responsável por iniciar a formação desses
profissionais da educação que seriam, posteriormente, as Professoras Técnicas e os
Assistentes Técnicos de Ensino. Esses profissionais seriam os responsáveis por
implementar as mudanças nos processos de fiscalização, controle e formação dos
professores mineiros de todas as escolas públicas da capital e do interior. (BICCAS,
2001, p.75)

Observa-se assim que o Estado passou a desenvolver uma política de controle aos
aspectos relacionados à dinâmica do trabalho. A criação do escalão intermediário citado acima
estava diretamente relacionada à meta de alcançar melhores resultados no âmbito educacional.
O cenário de crise descrito não demoraria a chegar na Escola de Aperfeiçoamento,
estabelecimento responsável pela formação, dentre elas, das professoras técnicas e assistentes
técnicos do ensino. Diante das dificuldades financeiras a projeção feita pelo governo para a
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formação destes não seria alcançada por esta Escola, tal realidade fez com que concursos
públicos fossem abertos para os assistentes12.
Os impactos financeiros também chegaram à Revista do Ensino. Segundo Biccas
(2001), em 1934 e 1935 foram publicados 9 exemplares em cada ano. Já em 1936, 1937 e 1938
houve a redução das publicações para 4 exemplares em cada ano. Em 1939, foram somente 2
exemplares publicados. Esta irregularidade na publicação e na circulação desse impresso
levantou suspeitas entre as integrantes da Associação dos Professores de Minas Gerais13
(APPMG) de que a Revista do Ensino estava em crise e a sua produção poderia ser paralisada.
Fato este que veio a ocorrer no primeiro semestre de 1940.
Diante da relevância da Revista do Ensino para a formação do professorado mineiro,
uma vez que fornecia as bases necessárias para a implementação da educação pretendida pelo
Estado, já que estes não a tinham recebido durante a sua formação inicial e não demonstravam
familiaridade com os pressupostos educativos defendidos no período, a liderança da APPMG
tomou para si a responsabilidade de produzir um novo impresso que pudesse suprir as lacunas
que seriam deixadas após a suspensão da Revista do Ensino.
Assim sendo, em fevereiro de 1940, antes mesmo da suspensão oficial da Revista do
Ensino, foi publicado o primeiro número da Revista Educando, conhecida como a Revista da
Associação. Esta instituição foi liderada por ex-alunas da Escola Aperfeiçoamento, muitas já
eram funcionárias públicas, atuantes no campo educacional mineiro, autoras de vários artigos e
projetos pedagógicos, muitos publicados pela Revista do Ensino e integrantes da APPMG.
Educando foi produzida entre 1940-1945, período em que a Revista do Ensino se
encontrou suspensa. Os reflexos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor educacional
mineiro estiveram constantemente presentes nas páginas da Revista da Associação. Isto pode
ser percebido não só através dos desabafos feitos pelas editoras, mas também pela simplicidade
da sua apresentação, algo que a diferenciou da Revista do Ensino.
Desde o seu primeiro número, Educando já demonstrou que sua apresentação seria mais
modesta do que a da Revista do Ensino. Dentre outros aspectos, esta afirmativa pode ser
observada por meio do papel utilizado e pela ausência de imagens coloridas. A Revista
Educando criada pela APPMG, portanto fruto de uma instituição sindical, procurou contribuir

12

Os Assistentes Técnicos de Ensino tinham como principal função formar os professores mineiros. Para tal,
deveriam se deslocar para as várias cidades do Estado e promover semanas pedagógicas, as quais tinham por
objetivo garantir a qualidade do trabalho.
13
Instituição criada em 1931, por ex-alunas da Escola Aplicação. Para saber mais a respeito da APPMG, leia o
capítulo I desta dissertação.
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para a formação dos mestres mineiros, mas certamente a estratégia principal era se fazer
conhecer entre o seu público alvo professores (as) primários.
Embora existam inúmeras pesquisas que tomem a Revista da Associação como fonte,
nenhuma delas a tomaram como objeto abordando as condições de produção, circulação e
distribuição da publicação; ao projeto editorial; aos autores (as); aos temas, métodos e práticas
pedagógicas; às fontes referidas que compõem as sessões da Revista; às políticas de formação
e profissionalização dos professores mineiros.
Nesse sentido, dada a importância remetida por autoras como Biccas (2008), Lugli
(2003) e Duarte (1988) à Revista Educando e ao momento de grande conturbação política pelo
qual o Brasil estava passando - transição do governo Vargas para o governo democrático de
Eurico Gaspar Dutra, esta pesquisa visou compreender quais foram as estratégias da Associação
dos Professores Primários de Minas Gerais como editores deste impresso para os profissionais
de educação pública do Estado.
Para atingir os objetivos expostos acima, procurou-se entender as representações14 e as
práticas produzidas pela Revista da Associação. Dessa forma, Educando foi abordada sob os
seguintes aspectos: como dispositivo de normatização pedagógica; como suporte material para
ampliar os conhecimentos, as práticas educacionais e pedagógicas; e como instrumento de
formação profissional para os professores(as) mineiros.
Entendendo que o texto não pode ser desvinculado da sua materialidade e de que não
existe “(…) compreensão de um texto, qualquer que ele seja, que não dependa das formas
através das quais ele atinge o seu leitor.” (CHARTIER, 1994, p.17), a Revista Educando foi
analisada sob a perspectiva da arqueologia dos objetos, de Roger Chartier. Dessa forma,
buscou-se na materialidade deste impresso a compreensão das “… práticas de que foi produto
e de que hoje é resíduo” (BICCAS, 2001, p.13).
Sendo Educando tomada como fonte de informações historiográficas e como objeto de
estudo, a articulação desses dois aspectos possibilitou a análise da expectativa dos editores em
face dos leitores do impresso. A esse respeito, Chartier (1994, p.31) destaca a necessidade de

14

Por representação, Roger Chartier propõe “... a análise do trabalho de representação tem em vista identificar as
classificações e exclusões que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e conceituais próprias
de um tempo ou espaço”. Assim sendo, o conceito de representação permite “ … articular três modalidades com
o mundo social: em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações
intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos;
seguidamente, as práticas que visam reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no
mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas
graças às quais uns representantes (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e
perpetuada a existência do grupo, classe ou comunidade”. (1990, p.123)
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se distinguir dois conjuntos de métodos: “(...) os que destacam estratégias textuais e intenções
do autor, e os que resultam de decisões de editores ou de limitações impostas por oficinas de
impressoras”. Dessa forma, a produção e a circulação da Revista da Associação, diferente da
sua antecessora, deveria formar os(as) professores(as) num duplo movimento, no primeiro,
visando a profissionalização do seu público alvo; no segundo, contribuir para melhoria das
práticas pedagógicas, em momento que o país e Minas Gerais estavam sob a batuta do Estado
Novo, em que muitas mudanças foram realizadas, impactando diretamente as políticas
educacionais.
O Impresso como objeto de pesquisa
A utilização de impressos pedagógicos como objeto de estudo não é algo recente. Nos
últimos cinquenta anos, esse campo de investigação tem se expandido ao longo do mundo,
principalmente nos países europeus como França, Portugal e Bélgica, os quais foram
precursores na sistematização de informações a respeito dos periódicos.
No Brasil, apesar dos impressos serem amplamente utilizados como fontes históricas, a
realização de pesquisas que o colocam como objetos não é tão frequente. De acordo com Biccas
(2001, p.14), o desenvolvimento desse tipo de investigação esbarra em algumas dificuldades,
sendo que “o mapeamento de acervos, bem como a sua organização e conservação, têm exigido
um grande esforço dos pesquisadores em geral e, especialmente, dos brasileiros, que têm que
superar os limites quanto ao próprio acesso às fontes.”
Atualmente, enfrentamos outros tipos de desafios para a realização de pesquisas com
impressos de maneira geral, mas especificamente com os educacionais e pedagógicos, que tem
sido digitalizados. Esta realidade, por um lado, torna estes materiais disponíveis e com acesso
a um número maior investigadores, no entanto, questões metodológicas podem se colocar, tais
como: tamanho do impresso; presença ou ausência de capas e contracapas; etc.
Apesar das dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento das investigações que
centralizam o estudo da imprensa, este tipo de pesquisa é de extrema importância para a
construção do conhecimento histórico. Segundo Zicman, ao não se analisar e estudar
internamente os impressos, ignora-se o fato da imprensa ser “... rica em dados e elementos, e
para alguns períodos, é a única fonte de reconstituição histórica, permitindo um melhor
conhecimento das sociedades ao nível das suas condições de vida, manifestações culturais e
políticas, etc.” (1985, p.89). Portanto, pode-se afirmar que algumas das vantagens da utilização
da imprensa como objeto são: a periodicidade, a qual permite que se tenha acesso aos arquivos

39

do cotidiano, possibilitando a reconstrução do período em ordem cronológica; a disposição
espacial da informação, uma vez que para cada período tem-se a oportunidade de inserção do
fato histórico dentro de um contexto mais amplo; e o tipo de censura, pois diferentemente das
demais fontes, a censura aplicada à imprensa é instantânea e imediata.
Sendo assim, partindo do pressuposto de que a imprensa atua no campo político
ideológico, acredita-se que a mesma
“... como um todo constitui uma realidade específica com formas próprias e podemos
mesmo dizer que a informação é fornecida aos leitores através de uma escrita própriaa escrita dos artigos, manchetes, títulos, etc- que chamamos de escrita de imprensa. A
uma linguagem específica da imprensa produzida pelo sistema global de informação,
correspondente às diversas funções do jornalismo, e ligada ao próprio modo de
produção jornalístico.: Ela é composta por três elementos principais: a expressão
escrita (textos, manchetes ...), a expressão icônica (fotos, desenhos...) e a composição
do jornal (distribuição dos artigos e colunas pelas páginas do jornal). Vamos observar
que o problema da linguagem própria da imprensa estará presente ao longo de todo o
processo de Informação (na seleção das fontes noticiosas e no próprio curso de
transmissão).” (ZICMAN, 1985, p. 91)

Portanto, esse tipo de investigação deve levar em consideração que o conteúdo publicado
em um impresso não ocorre por acaso, ele é pensado e decorrente de um acontecimento ou
contexto, organizado de acordo com a concepção política e ideológica dos editores e instituições
a que estão vinculados.
Tendo em vista as especificidades do desenvolvimento das pesquisas com impressos
destacadas anteriormente, levantou-se algumas das pesquisas realizadas no Brasil que se
enquadram nesse campo e que são consideradas como base para a realização desta dissertação.
Marisa R. Teixeira Duarte (1988), em sua dissertação de mestrado, procurou analisar a
forma pela qual a introdução de novos métodos e processos de ensino contribuiu para organizar
a estrutura escolar no período de 1930-1940. Nesse mesmo texto, analisou a criação da
Associação Mineira dos Professores Primários de Minas Gerais, bem como da Revista
Educando. Outra questão trabalhada foi a contraposição da desarticulação da Revista do Ensino
com a criação da Revista Educando.
Marta Maria Chagas de Carvalho (1994), como desdobramento da sua tese de doutorado,
pesquisou a respeito da disseminação do escolanovismo no Brasil. Neste trabalho, ela destacou
o modo pelo qual o impresso

funcionou como dispositivo para a formação do campo

pedagógico e das práticas escolares.
Maurilane de Souza Biccas (2001), em sua tese de doutorado, tomou a Revista do Ensino
(1925-1940), impresso pedagógico oficial editado em Minas Gerais, como objeto e fonte de
estudo. A pesquisa abordou aspectos da produção, circulação e distribuição da Revista,
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analisou os seus usos como dispositivos de formação de professores(as). A autora interpelou
seu objeto, atento à sua materialidade. Especificou as motivações dos organizadores da Revista
do Ensino, demonstrando que eles próprios aparecem na configuração material do impresso. Os
resultados das análises se desdobraram e rebateram em bancos de dados que permitiram
esquadrinhar, de maneira minuciosa, as múltiplas medidas e intervenções realizada pelos
agentes envolvidos tanto na produção quanto na distribuição da Revista. Capas, versos de capas,
quartas-capas, anúncios, propagandas, ilustrações, fotografas, formatos, disposição na página
são alguns dos aspetos de uma análise que considera à dinâmica das formas e à construção dos
sentidos.
Rosário Silvana Genta Lugli, no artigo “Associações de Professores Primários de Minas
Gerais: representações da profissão docente entre a modernidade e a tradição”, publicado em
2003, no Anais do II Congresso de Pesquisa em História da Educação em Minas Gerais,
procurou reconstruir as formas de representação profissional do magistério primário mineiro.
As representações construídas pela entidade representativa dos professores primários de Minas
Gerais são amplamente analisadas, indo das reclamações salariais dos docentes a uma pequena
análise da criação da Revista Educando pela Associação das Professoras Primárias de Minas
Gerais.
O livro Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte: 1895-1954 foi publicado em 1995, no
período da comemoração do centenário da cidade de Belo Horizonte. Ele traz um levantamento
dos jornais e revistas da cidade (elaborado pelo colecionador Joaquim Linhares) e um estudo
crítico sobre os mesmos (desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Comunicação
Social da UFMG). Embora não seja um trabalho específico no tocante a periódicos
educacionais, ele se torna relevante para os estudos da área por apresentar as iniciativas de
criação e a existência de alguns desses materiais.
A Revista Educando foi tomada como objeto e fonte, como suporte material de
produção, circulação e como estratégia da APPMG para investir na profissionalização docente
e formar professores (as) de Minas Gerais.
Como referência para a análise do corpus documental, optou-se pela nova história
cultural, uma vez que as pesquisas aí inseridas ressaltam a importância da utilização de novos
objetos para as pesquisas históricas, possibilitando a ampliação do domínio da produção
historiográfica.
Nesse sentido, a Revista Educando foi estudada a partir dos dispositivos materiais
definidos pelos seus editores para o direcionamento da leitura dos agentes escolares que a ela
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tinham acesso. Dentro desse contexto, procurou-se, por meio da análise dos documentos,
responder:
- Quais estratégias foram delineadas para divulgar a APPMG?
- Quais as estratégias foram utilizadas para a formação dos professores(as)
mineiros?
- A Revista Educando foi também uma estratégia para a profissionalização dos
professores(as)?
- Qual a relação entre a extinção da Revista do Ensino e a criação da Revista
Educando?
- O financiamento realizado pelo governo de Minas Gerais, comprometeu as
pautas dos editores da Revista Educando? Direcionou a estratégia de formação de
professores(as)? Impactou a divulgação da APPMG?
- Quais práticas de leituras de professores foram incentivadas pelos editores?
- Quais foram as diferenças, semelhanças e/ou aproximações em relação ao
projeto editorial da Revista do Ensino e da Revista Educando?
Para responder às questões levantadas, a investigação teve objetivo central compreender
e analisar as condições de produção, distribuição e circulação da Revista Educando. Para tal, os
números desse impresso foram analisados como suportes materiais de práticas de leitura e de
seus usos escolares, dentro do contexto da formação de professores e como estratégia de
profissionalização.
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi desenvolvida fazendo uso dos seguintes
suportes: revisão bibliográfica e teórica, análise dos 39 números da Revista Educando e das
transcrições dos estatutos, regulamentos e atas da Associação dos Professores Primários de
Minas Gerais (expostos na Revista Educando e na dissertação de Marisa Duarte).
Os 39 números da Revista Educando foram consultados na Biblioteca Central da
UFMG, no setor de obras raras “Alaíde Lisbôa”. Eles se encontravam compilados, por ordem
de publicação e em bom estado de conservação. Para facilitar a consulta no decorrer da
pesquisa, foi autorizado scannear esses impressos. Dessa forma, o contato com Educando foi
predominantemente digital.
Quanto à documentação da APPMG, foram enviados inúmeros para a diretoria da atual
Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, sem devolutivas de respostas. Diante
dessa realidade, por orientação da professora Maurilane, entrei em contato com a professora
Marisa Duarte e com o professor Luciano Mendes, o qual me colocou em contato com Nelma

42

Marçal. Embora esta última tenha tentado intermediar o contato com a Associação, durante um
ano fiquei aguardando a devolutiva da direção desta instituição, sem a obtenção de resposta.
Devido à pandemia e ao fechamento do Arquivo Público Mineiro (APM), não consegui
ter acesso aos exemplares dos jornais “O Diário de Minas” e “Minas Gerais” produzidos no
período em que a Revista Educando foi produzida. Destaco ainda que apesar do APM
disponibilizar alguns exemplares digitalizados de “O Diário de Minas” em sua página oficial,
estes não se enquadram dentro do período estudado.
Para ordenar as informações e facilitar o acesso a elas, organizei um banco de dados.
Isto possibilitou que eu analisasse cada número de Educando, em suas especificidades e em
relação aos demais. Na indexação dos textos, foram destacados os seguintes campos: ano,
número da revista, assunto, nome do autor, título do artigo e comentários. Quanto aos últimos,
o fato de eu ter resumido os artigos e feito, em alguns casos, transcrições de alguns trechos,
facilitou a confecção da redação desta dissertação, além de permitir o cruzamento de
informações. Além disso, acredito que o mencionado banco de dados pode auxiliar os
pesquisadores que venham a utilizar Educando como fonte e/ou objeto de estudo.
Visando responder às perguntas apresentadas, optou-se por estruturar a dissertação em
três capítulos. O primeiro, "Associação dos Professores Primários e a Revista Educando: uma
experiência editorial", irá abordar a questão do sindicalismo na Era Vargas, procurando inserir
a trajetória da APPMG nesse contexto, bem como dentro do cenário educacional mineiro. Além
disso, serão analisadas as condições, as motivações e o contexto em que Educando foi criada.
No segundo capítulo, "Revista Educando – dada a ver", o intuito central será o de
analisar e descrever a Revista da Associação por intermédio dos aspectos relacionados à sua
materialidade, tais como: as características da Revista Educando (tamanho formato, número de
páginas – edição); a identificação dos seus diretores e editores; a circulação; a distribuição; as
temáticas abordadas; e as fontes referidas.
Por fim, o terceiro capítulo, “A Revista Educando, um projeto coletivo: a voz dos
professores(as) para professores(as)”, terá por objetivo analisar a participação dos leitores em
Educando. Nesse sentido, observou-se a presença de algumas correspondências entre os leitores
e os representantes da revista, bem como a realização dos chamados “Concursos Permanentes
de Educando”, com a cooperação do Departamento Mineiro da Cia Editora Nacional.
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CAPÍTULO I - Associação dos Professores Primários e a Revista Educando: uma
experiência editorial

O objetivo deste capítulo é compreender o contexto e o processo de criação da
Associação dos Professores Primários de Minas Gerais e da Revista Educando. Pensar o Brasil
e o sindicalismo nos leva ao governo de Getúlio Vargas, período histórico em que a Associação
dos Professores Primários de Minas Gerais (APPMG) foi criada.
Para atingir aos objetivos propostos, serão analisados: quem, como e por que a APPMG
foi criada; quais foram os seus objetivos; as atividades desempenhadas pela instituição durante
os anos de 1931 até 1945, ano em que ocorreu o encerramento das atividades da Revista
Educando; quais recursos foram utilizados para manter o funcionamento da APPMG e as
atividades por ela desenvolvidas. A Revista do Ensino é o destaque das atividades realizadas,
visando por meio dela compreender as estratégias de formação e adesão e de profissionalização
do professorado mineiro.
1.1 “Quem tem ofício, tem benefício”: o sindicalismo na Era Vargas
Getúlio Dornelles Vargas, político e advogado gaúcho, foi uma das grandes
personalidades da política brasileira republicana. Líder da Revolução de 1930, movimento que,
de acordo com Viscardi (2001), representou a gota d´água para a passagem de um país agrário,
descentralizado, liberal, para um burguês, urbano e centralizado, promoveu um golpe de Estado
ao impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes, refletindo no término da República Velha
e inaugurando um novo período da história política brasileira, a Era Vargas.
Ao longo dos quinze primeiros anos em que permaneceu no poder (1930-1945), Getúlio
se preocupou em manter o controle sobre o aparelho estatal e a sociedade, fazendo uso, de
medidas baseadas em ações populistas e autoritárias. Nesse contexto, destacou-se a relação
estabelecida por esse governo com os trabalhadores e seus órgãos representativos. Se, por um
lado, os sindicatos15, que desde o período final da administração de Washington Luís, vinham
sendo alvos de medidas repressivas, tiveram parte dessa situação alterada com a posse de
Getúlio Vargas à presidência da República, por outro, limitou as ações desses órgãos. Essa
relação dúbia desenvolvida pelo governo Varguista já podia ser percebida no ano de 1930, onde
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Os sindicatos de trabalhadores são formas institucionais da ação coletiva dos produtores diretos. São instâncias
organizativas decorrentes do movimento associativo, criado para compensar a fraqueza do trabalhador atomizado
na sua relação contratual com o capital. (CATANI, 2002, p.287)
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Getúlio, como chefe do Governo Provisório, possibilitou a reabertura de alguns sindicatos e,
em novembro desse mesmo ano, criou um órgão que seria o seu elo com os trabalhadores e
empregadores, o Ministério do Trabalho, Cultura e Comércio.
Em março de 1931, o governo central implantou o Decreto n° 19.770, no qual expôs de
forma mais transparente os objetivos em relação aos sindicatos e às associações de
trabalhadores e empresários. Por intermédio da chamada Lei de Sindicalização de 1931,
transformou e, ao mesmo tempo, concorreu com o padrão de associações até então existente no
movimento operário (GOMES, 2005, p.176). Assim sendo, já em seu artigo 1º, o documento
apresentou o princípio de unidade, defendendo a ideia de que os trabalhadores e empresários
que exercessem a mesma ou similares atividades deveriam se organizar em sindicatos
independentes entre si e alinhados às ideias do Estado. Os sindicatos apareciam, dessa forma,
como órgãos colaboradores e consultivos do Estado, trazendo as associações operárias para a
“órbita” do poder público.
Além disso, o documento demonstrou um posicionamento nacionalista do governo, ao
limitar o número de integrantes estrangeiros nos sindicatos, ou seja, dois terços do total de
associados deveriam ser compostos por operários brasileiros natos ou naturalizados, neste caso,
com residência mínima de dez anos no Brasil. Para os estrangeiros, além de não poderem
ultrapassar um terço do total dos associados, ainda existia o pré-requisito de estarem residindo
no país há pelo menos 20 anos. Por fim, vale destacar, a proibição quanto à divulgação e
manifestação de ideologias sociais, políticas ou religiosas no interior dos sindicatos. Esse
posicionamento refletiu na reação de sindicalistas, empresários e membros da Igreja Católica
contra a influência dos Estados nos sindicatos e associações livres.
Nesse sentido, conforme Gomes afirma (2005, p.177), o período que se estendeu de
1931 a 1933 foi marcado por uma disputa física e ideológica pela liderança do movimento
sindicalista organizado. Procurando fazer frente à coexistência dos sindicatos oficiais e dos
sindicatos independentes, bem como à influência dos reacionários sobre os trabalhadores. O
governo promulgou novas leis trabalhistas e previdenciárias, tais como: a Lei de Férias; o novo
Código de Menores; a regulamentação do trabalho feminino e do Instituto de Aposentadorias e
Pensões; e, o estabelecimento de convenções coletivas de trabalho. Determinou ainda, que
somente os trabalhadores e empregadores sindicalizados aos órgãos oficiais poderiam usufruir
das novas medidas.
O Estado também se preocupou em garantir o cumprimento das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como em reduzir a resistência dos trabalhadores ao novo governo, criando,
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para isso, o setor de fiscalização das leis sociais. Por intermédio da atuação dos fiscais,
promoveu a consolidação dessas metas à medida em que as relações entre eles e os líderes dos
grupos de trabalhadores foram se estreitando. Tal situação possibilitou a ampliação da
circulação das novas ideias trabalhistas, as quais ganharam uma nova dimensão e acabaram por
conquistar novos simpatizantes. Essa realidade resultou na criação de novos sindicatos e
associações alinhados ao Estado e cujas lideranças representavam os apoiadores do governo.
Em síntese, o objetivo governamental, “(...) era o combate a toda organização que permanecesse
independente, bem como a todas as lideranças – socialistas, comunistas, anarquistas etc. –
definidas como capazes de articular movimentos de protesto contra a nova ordem institucional.”
(Gomes,1988, p.176)
O desejo de limitar a ação dos movimentos de esquerda pode ser observado no trabalho
da Assembleia Constituinte instaurada em novembro de 1933, onde a maior parte dos
integrantes compartilhavam do projeto corporativista16 varguista. Dessa forma, fazendo frente
à proposta oficial, notou-se a presença de uma “minoria proletária”, composta por apenas quatro
deputados classistas que, embora aceitassem a classificação dos sindicatos como órgãos legais,
ou seja, reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, defendiam a garantia da liberdade política
dos sindicalizados e o princípio da não intervenção governamental nas decisões internas das
associações.
A reação a essas ideias se deu por meio do posicionamento estatal em limitar as ações
sindicalistas. A adoção da carteira de trabalho e “as exigências para a participação na
representação classista na Assembleia Nacional Constituinte atrelou o gozo dos benefícios
sociais à condição de trabalhador sindicalizado”, ou seja, “só quem tem ofício quem é
trabalhador com carteira assinada e membro de um sindicato legal tem benefício” (GOMES,
1988, p.194).
Refletindo as divergências presentes no cenário político, bem como a um novo
equilíbrio de forças, onde os “tenentes” já não tinham mais a mesma influência que no início
do governo provisório, em julho de 1934, uma nova Constituição foi promulgada, dando início
ao chamado Estado Novo. Esse período ficaria conhecido por uma dubiedade no que se refere
à atuação dos sindicatos e associações. Se, por um lado, o novo texto constitucional, em seu
artigo 120, ratificou a pluralidade e as autonomias sindicais, demonstrando uma vitória dos
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“Por sindicalismo corporativista, pode-se entender aquele sindicalismo que é tutelado e determinado pelo
Estado. Nessa perspectiva, a luta de classes inexiste. Prega-se a colaboração e a cooperação entre as classes, como
forma de garantir a acumulação capitalista.” (CRUZ, 2008, p.18-p.19)
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interesses da Igreja Católica e do patronato, por outro lado, o decreto-lei 24.694 dificultou a
pluralidade e a autonomia sindical, reforçando o posicionamento varguista.
A escolha do político pernambucano Agamenom Magalhães para ministro do trabalho
foi fundamental para delinear o papel que Vargas gostaria de atribuir aos sindicatos. Conhecido
por “fazer política”, Agamenom teve como resultado positivo a vitória da proposta na Câmara
dos Deputados e nas Assembleias Constituintes Estaduais de atribuir a ele “a possibilidade de
‘fazer’ a bancada dos representantes classistas, em especial aquela dos empregados.” (GOMES,
1988, p.190)
Segundo Gomes, nesse período houve “uma radicalização ideológica e de crescente
mobilização das massas”, o que levou Agamenom a adotar uma política repressiva aos
trabalhadores, intervindo nos sindicatos e nas associações que incitavam movimentos grevistas.
Cabe destacar que
“Intervenção, na época, significava em grande parte invasão policial e destruição
virtual das sedes dos sindicatos, com abundantes espancamentos e prisões.
Legalmente isto não poderia acontecer, e os representantes classistas que escapavam
ao controle do Ministério denunciavam na Câmara as arbitrariedades policiais.”
(GOMES, 1988, p.190)

Diante da instabilidade do movimento sindicalista, que em 1935 já demonstrava um
perfil mais claro, ou seja, existiam concomitantemente um sindicalismo ligado ao Ministério
do Trabalho, outro indefinido e, ainda, aquele onde o confronto com o governo era constante,
foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, a qual, seguida dos fracassos da Ação Nacional
Libertadora e da Intentona Comunista, resultou no fortalecimento dos movimentos repressivos,
os quais provocaram perseguições, mortes e deportações de sindicalistas. Esse cenário fez com
que o país entrasse em Estado de Sítio e fosse criado o Tribunal de Segurança Nacional, que
teria a função de processar e julgar as pessoas acusadas de representarem uma ameaça para a
segurança externa do país e para as instituições militares, políticas e sociais.
Isso inaugurou uma nova fase da relação Estado x Classe trabalhadora, que passou a ser
questão de Segurança Nacional. A repressão aos comunistas, as disputas entre as propostas, as
lutas nos sindicatos e as ações surgidas dentro das classes trabalhadoras tornaram a situação
caótica, fazendo com que um longo silêncio se iniciasse em 1935, fosse reforçado em 1937 e
perdurasse até 1942. (GOMES, 1988, p.192)
Em 1937, Waldemar Falcão, sucessor de Agamenom no Ministério do Trabalho, apoiou
a divulgação de novas ideias para a construção da identidade e da organização da classe
trabalhadora, as quais se baseavam em propostas assistencialistas estruturadas nos Círculos
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Operários Católicos. Essas ideias respaldavam-se no combate ao comunismo e no Estado
autoritário. Para Gomes (1988), a classe trabalhadora, após 1940, passou a apresentar uma
lógica simbólica em seus discursos, a de atrelar a obediência política ao reconhecimento de
ganhos materiais, não representando, assim, uma mera submissão e perda de identidade.
O ano de 1942 pode ser considerado um marco dentro da chamada Era Vargas. O
rompimento das relações diplomáticas com os países do Eixo (Itália, Alemanha e Japão), o
estreitamento das relações militares com os Estados Unidos e a aproximação do governo
brasileiro à classe empresarial vieram a dar novos contornos à gestão de Getúlio Vargas,
resultando em uma ambiguidade política. Sendo assim, houve “(...) um esforço de abrir mão
de um regime autoritário, sem abrir mão das posições de poder então detidas por seus mentores"
(GOMES, 1988, p.201).
Dentro dessa realidade, a indicação do nome de Marcondes Filho, advogado paulista
especializado em direito comercial, para a direção do Ministério do Trabalho, da Indústria e do
Comércio representou o estreitamento dos laços do Estado com o movimento operário,
utilizando as representações sindicais como vias. No entanto, esta ligação apresentou
contradições, como é colocado por Gomes:
De um lado, almejava-se um maior controle do ministério sobre o movimento sindical,
mas de outro, necessitava-se que este movimento fosse significativamente
representativo no meio operário. Ou seja, não se buscava apenas o mero controle, mas
a adesão e a mobilização, o que só é possível através de procedimentos mais
participativos e capazes de gerar certa dose de representatividade real. (1988, p.202)

Assim sendo, observa-se que a partir dessa data os sindicatos passaram a ter maior
representatividade e, de certa forma, uma maior liberdade, o que poderá ser notado com maior
intensidade com o término da Segunda Guerra Mundial, bem como com a saída de Getúlio
Vargas do poder.
1.2 A Associação dos Professores (as) Primários de Minas Gerais: criação e atuação
na Era Vargas
Ao assumir o governo, Getúlio Vargas implantou uma série de medidas restritivas, com
a justificativa de que a saúde financeira brasileira estava debilitada. Nesse contexto, os Estados
da federação tiveram prontamente que se adequar, resultando em modificações orçamentárias.
Em Minas Gerais, dentre as ações postas em prática, transcorreu a promulgação do decreto
número 9.892, em 18 de março de 1931, documento que teve em sua ementa assuntos como o
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estabelecimento de categorias às escolas normais oficiais, a modificação dos vencimentos dos
agentes escolares e a suspensão do funcionamento de escolas primárias.
Nesse sentido, Passos (2019), baseando-se no discurso de posse do Secretário da
Educação Mineiro, Noraldino Lima, em 1931, destaca que mais de mil escolas rurais foram
fechadas, o funcionamento de estabelecimentos de ensinos primário e normal foi suspenso,
houve falta de verbas para a manutenção dos prédios escolares e o orçamento para remunerar
as estagiárias foi cortado. Além disso, ficou determinado que o salário dos professores da rede
pública de ensino seria reduzido em 30%.
Diante da possível insatisfação por parte da classe docente primária e da política de
oficialização e controle das ações dos sindicalistas, o presidente estadual Olegário Maciel
apoiou a criação da Associação dos Professores Primários de Minas Gerais (APPMG). Sendo
assim, em 27 de agosto de 1931, foi realizada a cerimônia de inauguração desta instituição.
Solenidade esta que, de acordo com Lugli (2003), contou com a presença do Inspetor Geral da
Instrução Pública, Carlos Campos, o qual reafirmou o apoio do governo estadual à APPMG,
conforme pode ser observado abaixo:
Referiu-se à boa vontade do atual governo do Estado em dar aos professores mineiros
todo o conforto indispensável ao bom funcionamento da escola pública e se alguma
vez incorria em falta, era devido ao momento atual, de crise econômica e financeira,
sendo-lhe grato constatar que mesmo nesse período de compressão de despesas os
nossos professores trabalham com todo o carinho, dedicação e sacrifício. Enalteceu,
ainda, estas qualidades de nossas professoras primárias porque, se assim não fora, não
teríamos uma escola eficiente e produtiva como a nossa. O sucesso da reforma do
ensino primário deve-se, em grande parte, ao sacrifício do professorado, disse ainda
o Dr. Carlos de Campos. [O Inspetor Geral da Instrução finaliza o seu discurso
dizendo] que a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais é preciosa
porque vem colaborar com o governo mineiro e faz votos para que a mesma prospere
e produza os resultados maravilhosos que todos esperam. (Livro de Atas 1931-1939,
p.4)

A análise da transcrição da Ata destaca a visão que se tinha em relação ao magistério
associado ao sacerdócio e à vocação para justificar a situação de abandono pecuniário do Estado
à classe docente. Tal afirmativa pode ser observada por meio da argumentação utilizada pelo
Dr. Carlos de Campos de que nem sempre o Estado estava em dia com o cumprimento das suas
obrigações com a educação e com os docentes. No entanto, a falta de recursos financeiros
estaduais não permitia um maior investimento na área e nos profissionais. Para tentar
contrabalançar essa situação de descaso, Campos enalteceu os esforços dos mestres ao prezarem
pela qualidade do ensino, mesmo que em condições nem sempre favoráveis. Além disso, fica
clara a consagração da ligação da APPMG com o Estado, uma vez que o seu caráter de órgão
colaborador estadual foi destacado. Indo ao encontro das informações apresentadas por Lugli
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(2003), a sede da APPMG foi instalada em um espaço cedido pelo governo mineiro, em Belo
Horizonte, capital do estado.
Visando organizar e divulgar as intenções da Associação, suas colaboradoras
elaboraram um estatuto, no qual ficou determinado que a duração dessa instituição seria
ilimitada e que seus objetivos eram os seguintes:
art. 2º ... :
a)
b)
c)
d)
e)

defender os interesses do professorado;
elevar a classe por todos os meios do seu alcance;
incentivar o espírito de solidariedade e união entre os seus associados;
favorecer o desenvolvimento intelectual e moral e a cultura pedagógica do professor;
prestar assistência moral e, oportunamente, pecuniária aos sócios, em caso de
necessidade. (REVISTA EDUCANDO, nº 7, p.4)

Para alcançar os objetivos expostos, ainda segundo o mesmo documento, a Associação
atuaria junto ao Governo e ao Congresso, no sentido de defender os interesses da classe docente
e do ensino. Para garantir o cumprimento desses propósitos, seu corpo diretivo acompanharia a
execução e a aprovação de projetos de lei ou dos regulamentos relacionados aos agentes e ao
campo educacional. Além disso, essa entidade iria se encarregar de promover conferências,
exposições, cursos de extensão pedagógica e outros meios de propaganda do ensino e da
educação; organizaria uma biblioteca pedagógica para ser utilizada pelas sócias; procuraria
elaborar um impresso mensalmente (boletim, revista ou jornal) para divulgar as atividades da
Associação e questões referentes ao ensino; organizaria e manteria serviços de procuratória com
vantagens pecuniárias para os sócios; promoveria excursões nos períodos de férias, dentro e
fora do país; criaria uma caixa beneficente; incentivaria o intercâmbio entre todos os sócios do
Estado, estimulando as consultas de caráter pedagógico, as quais contribuiriam para o
aperfeiçoamento dos processos do ensino; organizaria em sua sede um museu pedagógico com
o material colhido e selecionado nas excursões realizadas; e promoveria a vinda de estúdios da
educação, brasileiros e estrangeiros, para que compartilhassem seus conhecimentos com os
associados.
A Associação ao anunciar os itens: a) defender os interesses do professorado; b) elevar
a classe por todos os meios do seu alcance; c) incentivar o espírito de solidariedade e união
entre os seus associados; indica dimensões fundamentais que devem compor as pautas de uma
categoria profissional. Defender os interesses, não é o mesmo que lutar, mas traduz que a
entidade estará atenta para que os professores possam defender e assegurar o que lhe é de
direito. No item elevar a classe, aponta a importância dos professores (as) se vejam e se
reconheçam como uma classe de trabalhadores, certamente este é um paradigma novo para os
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(as) docentes mineiros, que necessita ser divulgado e apropriado por todos e todas. No que
concerne ao espírito de solidariedade e união, propõe a importância do coletivo em todos os
sentidos, uma vez que só se defende as necessidades e os direitos de uma classe quando se esta
unido.
Indo ao encontro dos objetivos e funções da APPMG, o professor António Nóvoa (1999,
p.20) destaca que o processo histórico de formação do professorado pode ser dividido em quatro
etapas. A primeira delas refere-se ao exercício da profissão como ocupação principal da vida
de quem desempenha o magistério. Na segunda etapa, os professores passam a ter um suporte
legal para lecionar, sendo exigida uma licença oficial para desempenhar esta função “... que
confirma a sua condição de ‘profissionais do ensino’ e que funciona como instrumento de
controle e de defesa do corpo docente." Na próxima fase, destaca-se a criação de instituições
específicas para a formação dos professores, a qual passa a ser especializada e com um tempo
de duração relativamente longo. Por fim, a criação de associações profissionais de professores,
as quais são responsáveis pelo desenvolvimento de um espírito de corpo e pela defesa de um
estatuto socioprofissional para a classe.
Assim sendo, ciente da importância das associações na formação e construção do perfil
da classe trabalhadora, o governo federal defendeu a implantação do modelo italiano
corporativista, conforme já comentado no tópico anterior. Alinhando-se a esse perfil, observase que os nomes indicados para compor a diretoria da associação, durante a Era Vargas, estavam
todos ligados ao governo estadual. Segundo Marisa Duarte (1988), encontravam-se na direção
desse órgão ex-alunas da Escola de Aperfeiçoamento e assistentes- técnicas do ensino, as quais
possuíam ligação com o governo. Por meio dos informes da APPMG presentes na Revista
Educando, foi possível verificar que, no período de 1931 – 1945, estiveram à frente da
organização os seguintes nomes: Helena Pena, Guiomar Vaz de Melo, Ondina A. Brandão,
Leonilda Montandon, Alaide Lisboa de Oliveira e Marieta Leite.
No que se refere aos critérios para se associar à APPMG, conforme consta no artigo 5º
do estatuto dessa instituição, todo professor público primário poderia dela fazer parte, desde
que estivesse em gozo perfeito da saúde, não respondesse por processo disciplinar e nem a pena
infame, além de apresentar idoneidade moral e profissional. O número de associados seria
ilimitado e, para aqueles que quisessem dela fazer parte, deveriam apresentar uma proposta,
endereçada à presidente, assinada por dois sócios e ela seria encaminhada a uma Comissão de
Sindicância, a qual faria a averiguação para admitir ou não o candidato. Caso houvesse a
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aprovação, o mesmo só seria considerado sócio empossado se já estivesse de posse da caderneta
ou do diploma.
Os critérios para se associar merece ser problematizado e talvez pudesse ser objeto de
uma outra investigação. O(a) professor(as) para se associar deve estar “saudável” e não
responder por “processo disciplinar”, a pergunta que precisaria ser feita, mas afinal a
Associação não deveria acolher os profissionais nas suas dificuldades e necessidades? Muitos
problemas que os docentes podem apresentar ao longo da sua carreira estão relacionados a
saúde ou a falta dela, bem como cumprir ou não as suas funções razões relacionadas aos que
gerem as escolas de forma direta e ou indireta.
Quanto à classificação dos sócios, o artigo 8º do estatuto da APPMG apresenta quatro
tipos, sendo eles: fundadores, efetivos, beneméritos e honorários. Seriam considerados sóciosfundadores aqueles que haviam promovido a criação da Associação. Estagiárias; substitutas há
mais de 12 meses; professores interinos e efetivos; professores técnicos; auxiliares de diretores
de Grupos Escolares Infantis; e, inspetores que tivessem sido aceitos de acordo com os critérios
apresentados no parágrafo acima encaixavam-se como sócios efetivos. Já aqueles que haviam
feito uma generosa doação à Associação, seriam classificados como beneméritos. Por fim,
seriam honorários aqueles sócios que, mesmo não pertencendo ao magistério, tivessem prestado
serviço relevante ao ensino, à causa docente ou à Associação. A diretoria seria a responsável
por decidir os nomes que correspondessem a essas exigências.
No que se refere aos direitos dos associados, também eram definidos de acordo com as
suas classificações. Sendo assim, os sócios-fundadores poderiam:
a) discutir, votar e ser votado nas assembleias, estando quites com a Associação;
b) fazer conferências sôbre assuntos de interesse geral, que beneficiem a classe ou
membros da referida Associação;
c) reclamar contra as infrações dos estatutos;
d) propor a admissão e demissão dos sócios;
e) receber os boletins publicados, oportunamente, pela Associação;
f) requerer beneficência ou empréstimos à Caixa Beneficente, quando estiver em
funcionamento esta parte do Estatutos.

Já os sócios beneméritos e honorários, poderiam:
a) tomar parte nas assembleias, discutir e votar;
b) fazer conferências, de acordo com a letra ‘b’, do artigo 9º .

Segundo Lugli (2003), inicialmente, a APPMG contava com a associação
predominantemente das professoras primárias da capital, Belo Horizonte, uma vez que existia
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uma dificuldade em realizar o pagamento das mensalidades pelo público do interior do Estado.
A partir de 1940, houve a ampliação da APPMG, passando a ser possível a associação das
professoras do interior, das professoras estagiárias, das contratadas e das substitutas, mantendo
a exclusão das aposentadas e das estudantes do curso normal. Nesse período, o número de
associadas chegou a ser superior a mil, sendo que somente 685 eram consideradas efetivas, pois
pagavam as mensalidades.17
O reconhecimento dos esforços do governo estadual é uma constante nas redações do
Livro Ata e nos Relatórios, de acordo com Marisa Duarte (1988). Nesses textos, foi possível
observar a preocupação em amenizar os ânimos das associadas por intermédio do
reconhecimento governamental a respeito das dificuldades enfrentadas, o que pode ser
verificado a seguir:
Disse ainda o Dr. Labordone Val que o Governo do Estado reconhece estarem os
vencimentos aquém do que realmente merecem (É vivamente aplaudido). (...) e que o
aumento de vencimento virá como consequência, acreditando mesmo que antes de
1940 os professores verão aumentados seus vencimentos, pois é pensamento do Sr.
Governador do Estado, Dr. Benedito Valadares Ribeiro, tão logo a situação financeira
do Estado o permita melhorar o vencimento do professorado primário. (Ata da
Assembleia Geral, 01 de abril de 1939)

A estratégia aí exposta possibilitou que o Estado não fosse colocado como um inimigo
do professorado primário mineiro, mas sim como um “pai-protetor” (DUARTE, 1988, p.185).
A imagem do trabalhador oposicionista e questionador cede lugar àquele que necessita
proteção. A repressão e a censura passam a delinear o espaço e as ações comportamentais dos
operários.
Apesar de haver o apoio estatal para a manutenção dos sindicatos e associações, a maior
parte da renda da APPMG era proveniente da contribuição dos associados. Dessa forma, era
importante consolidar a imagem da Associação para o seu público, o que foi feito pela diretoria
dessa instituição por meio da divulgação de seus feitos, seja durante os encontros com o
professorado, por intermédio dos jornais “O Diário” e o “Estado de Minas”, ou ainda pelas
páginas da Revista da Associação (Revista Educando).
De acordo com Passos (2019), os primeiros anos de funcionamento da APPMG foram
voltados essencialmente para ações relacionadas à busca por uma melhor qualidade de vida
para o professorado mineiro, bem como para ações que visavam o aperfeiçoamento dessa
classe. Com o intuito de desenvolver essas metas e de incentivar o pagamento das mensalidades
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Informação retirada da Revista Educando, nº 01, p.45.
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da Associação, seu corpo diretivo procurou firmar convênios18 com médicos de diversas
especialidades, dentistas, laboratórios, farmácias, drogarias, livrarias e papelarias, cinemas,
salões de beleza e procuradores. É interessante observar os convênios realizados e a
representação que se tem dos(as) docentes, também presentes na Revista do Ensino, observado
por meio dos anúncios e das propagandas divulgadas. Os(as) professores(as) devem ter uma
boa saúde física e mental, aqui destaco os dentes. Os materiais pedagógicos e didáticos,
divulgados pelas livrarias, papelarias e cinemas. Os salões de beleza indicam a importância
dada a aparência bem cuidada que devem ter os que trabalham com educação. Os procuradores,
muito presentes também nas páginas da Revista do Ensino, indicando o crescimento e a
complexificação do carreira docente, que precisa de serviços especializados para transferências
de escola, de cidade, enfim, para tratar de questões burocráticas.
No tocante ao aperfeiçoamento da classe dos professores, essa instituição se encarregou
de promover com frequência cursos, conferências e reuniões, além de criar um impresso
educacional, a Revista Educando.
As informações expostas por Passos (2019) encontram-se também presentes no
relatório da APPMG referente à gestão de 1943 a 1945, apresentado por sua direção durante a
sua primeira Assembleia Geral, no ano de 1945, que contou com a presença dos associados,
dos membros da diretoria, dos representantes do governo - o Secretário da Educação e o Chefe
do Departamento. O assunto da pauta foi a melhoria da situação econômica e social do professor
primário mineiro, o que foi explorado por meio do relatório referente à gestão da Associação,
no intervalo de 1943 a 1945, apresentado por sua presidente, Alaíde Lisboa de Oliveira, no qual
constavam as medidas já tomadas e as que estavam em andamento e que estavam em
consonância com o governo, sendo essas últimas:
(...) ampliação do quadro de 1ª classe; efetivação de contratadas de trabalhos manuais
e canto na 1ª classe; efetivação de tituladas de 2ª classe; melhoria, visando maior
rapidez e facilidade, para a capital e o interior, do processo de obtenção de licença
para tratamento de saúde; possibilidade de efetivação de comissionadas. (REVISTA
EDUCANDO, nº 37, p.904)

Alaíde ainda ressaltou que pequenos auxílios financeiros passaram a ser realizados pela
Associação às associadas que se encontravam enfermas e que havia sido feita a contratação de
uma enfermeira e de um pediatra para atender aos filhos da associadas. A sede da Associação
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Conforme verificado nas páginas de Educando, essas parcerias seriam válidas para as associadas que estivessem
em dia com o pagamento das mensalidades.
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passou também a ser o espaço para a realização desses atendimentos, o que segundo a
presidente:
(...) foi bem recebida a notícia pelas mães professoras. Uma consulta médica
representava sempre um baque no vosso pequeno orçamento. Não mais é preciso ficar
a mãe perplexa diante de um pequenino inapetente, emagrecido, gripado, etc; ela
poderá ir ouvir a palavra abalizada do médico. Toda orientação lhe será dada – desde
o regime alimentar (se bem que às vezes seguido com dificuldade). (REVISTA
EDUCANDO, nº 39, p.972).

Além das questões apresentadas, a APPMG também disponibilizou ao público
associado o contato com eventos culturais. Alaíde Lisboa justificou sua importância para
amenizar “o problema espiritual da classe”. Dessa forma, foram organizados curso de extensão
cultural; conferências, uma com o professor William Craford e a outra com o sr. Kurt Lange;
descontos na compra de ingressos do Cinema Guarani; coordenação da campanha “PróCombatente” e agradecimentos escritos para serem enviados aos combatentes; e manutenção
da seção ‘Vida Escolar’19 no jornal “O Diário”.
Cabe destacar que, embora Alaíde tenha apresentado as conquistas de sua gestão, ela
reconheceu que ainda havia um longo caminho a ser percorrido até que as dificuldades e os
problemas da classe fossem solucionados. Nesse sentido, ressaltou que a Associação havia
enviado um documento ao governador Benedito Valadares, acompanhado de uma lista com
mais de 800 assinaturas, solicitando o aumento salarial de toda a classe do professorado
primário. Alaíde salientou que esse pedido não foi acatado, mas que o governo havia autorizado
divulgar a informação de que
(...) a melhoria da situação do professorado virá tão cedo quanto seja possível. É esse
o pensamento do sr. Governador que vem até nós através da palavra do sr. dr. João
Everton Quadros. Como testemunho da boa vontade de nossos dirigentes, o sr.
Governador e o nosso fidalgo Secretário, entraria ontem, no Departamento
Administrativo o Estado, para aprovação, o ante-projeto do decreto que atende a
vários dos nossos pedidos, os quais solucionam os casos mais aflitivos da classe. Por
deferência especial ouvimos pelo dr. João Quadros a leitura do plano, antes mesmo
de qualquer publicidade. E ouvimos dele as palavras alvissareiras que vos enviou o
Exmo. Sr. Governador Benedito Valadares. Podemos antecipar que haverá: ampliação
no quadro de 1ª classe; efetivação de professoras contratadas de trabalhos manuais e
canto na 1ª classe; efetivação de tituladas na 2ª classe e será estudado um processo
razoável de concessão de licença na Capital e no Interior. (Foi ponderada a dificuldade
de exames nas juntas regionais).

No discurso de posse da nova diretoria da APPMG, em 30 de outubro de 1943, Marieta
Leite, que estava se retirando do cargo, disse:
Profissão não é apenas um trabalho remunerado. É uma tarefa que se escolhe ou se
aceita conscientemente e que determina ao indivíduo um lugar no conjunto social e
uma direção na vida.’ ‘Lugar no conjunto social’ e ‘ direção na vida! São cousas que
ultrapassam as estruturas superficiais e penetram a alma e envolvem o cérebro e
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Dentre os colaboradores, pode-se destacar: Helena Antipoff, Maria Luiza Almeida Cunha e Basílio Magalhães.
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encaminham o espírito. Vincam a personalidade humana. Personalidade de professora
primária. Pouco importa que a estimem para mais ou para menos. Mas ela nunca se
deixará arrebanhar, aos magotes nas diversas camadas sociais, nem se improvisará
nunca, apressadamente, nos bancos das escolas. Apague-se no íntimo de cada uma de
nós a luz que nos aponta o caminho a seguir e está falida a nossa tarefa. (REVISTA
EDUCANDO, nº 28, p.755)

Observou-se, pela análise de algumas das transcrições dos pronunciamentos da direção
para seus associados, que os encontros20 promovidos pela direção da APPMG, além de terem o
objetivo de divulgar os assuntos relacionados à educação, também foram utilizados como um
canal para divulgar e formar opiniões alinhadas à política nacional e estadual. Nesse sentido,
Leonilda Montanon, então diretora da APPMG, iniciou sua fala na PRI 3, em 1942, fazendo
uma relação entre a independência do Brasil e sua entrada na Segunda Guerra Mundial.
Dirigindo-se às mulheres mineiras em um tom patriota e cívico, destacou a importância da
participação brasileira nessa guerra. Alinhando-se ao discurso defendido por Getúlio Vargas,
Montandon afirmou que a manutenção da liberdade do povo brasileiro e da soberania do País
estava diretamente ligada à declaração de guerra do Brasil ao Eixo, uma vez que cinco navios
mercantes haviam sido atacados por submarinos alemães em território nacional. Além disso,
também afirmou que
(...) o Brasil que hoje se levanta para defender a sua soberania ofendida, não é como
pensam os nossos inimigos, uma nacionalidade sem raça, sem civilização, fraca e
indefesa. Não é uma pátria de traidores e de covardes. É ele uma multidão de almas
fortes que não se curva ante as ameaças, que não treme, não corre e nem deserta! É
ele todo esse fremir de vozes que clamam vingança num brado único de revolta e de
protesto! (REVISTA EDUCANDO, nº 21, p.533)

Nesse sentido, a palestrante aproveitou para reforçar o discurso varguista quanto à
necessidade da declaração de guerra e, em tom preconceituoso, disse ao se referir aos imigrantes
originários dos países integrantes do Eixo:
E é esse Brasil, a melhor e a mais generosa de todas as pátrias que hoje se vê
ameaçado. E por quem? Por aqueles mesmos que ele recebeu e abrigou em seu seio
quando aqui aportaram em busca de uma vida farta, tranquila e feliz. Como não
havemos de estremecer de horror ante traição tão vil? (REVISTA EDUCANDO, nº
21, p.534)

Por fim, Montandon divulgou a campanha convocando as mulheres mineiras a participar
diretamente da campanha promovida pelo governo para doações que seriam revertidas na
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Cabe destacar que, em conversa com a educadora mineira Marylene França, ela relatou que, como diretora de
grupo escolar na cidade de Sete Lagoas, mensalmente junto com algumas professoras iam à Belo Horizonte para
participar desses encontros. As reuniões, além de informarem a respeito das lutas da classe, também serviam para
contribuir para a formação dos professores, apresentando conteúdos educacionais teóricos e metodológicos, além
do compartilhamento de experiências entre as educadoras.
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compra de um novo avião para a Força Aérea Brasileira, o avião ‘Tenente Andrada Serpa’.
Sendo assim,
(...) retirai de seus escrínios de veludo as joias inúteis que ali jazem apagadas e fazeias brilharem, gloriosamente, mas asas de alumínio que cruzarão os céus azues da
nossa Pátria, para sua defesa e libertação dos povos oprimidos.
Mães de família que me ouvis! Dai, dai sem medir sacrifícios para que o amanhã sorria
nos lábios de seus filhinhos queridos!
Moças de minha terra que ainda sonhais os sonhos lindos de um porvir sem sombras
dai, dai generosamente para que este futuro vos pertença!
Operárias de mãos calejadas no duro labor de cada dia, dai, também o vosso modesto
auxílio para que continueis a trabalhar livres e independentes como sempre o fostes!
E, graças vos sejam dadas, mulheres desta gloriosa Minas Gerais, por essa grande
manifestação de civismo que, estou certa, todas vós demonstrareis nessa sagrada
campanha que um grupo de mineiras patrióticas acaba de levantar. (REVISTA
EDUCANDO, nº 21, p.534)

Além de ter a preocupação de contribuir para a formação das docentes, buscar melhorias
para a classe e de se manter alinhada aos interesses educacionais estaduais, a direção da
APPMG também demonstrou preocupação com a formação da consciência de classe entre o
professorado primário mineiro. Isso pode ser verificado pelo discurso de Alaíde Lisboa na posse
da nova diretoria, em 30/10/1943:
Lançamos hoje nosso primeiro apelo às professoras: precisamos congregarmos em
torno da Associação. Só depois de nos constituirmos em força moral decidida, em
força espiritual consciente, venceremos materialmente.
Jamais alguém negou a palavra de elogio e estímulo à professora primária, ou duvidou
da nobreza da sua missão e da valorosa força do seu mister. O que lhe tem faltado,
todos o sabem, é apoio material. Há quinze anos atrás os seus vencimentos eram quase
iguais aos de hoje.
Uma convulsão interna fez com que o governador da época a medidas de economia
num setor, para gastos maiores em outro, julgados mais necessários. E assim o
sacrifício foi imposto, não só às professoras, mas também ao ensino, com o
fechamento de escolas.
Como consequência da situação, temos visto em Minas o fenômeno doloroso das
saídas, numerosas, do Magistério! Verdadeiras vocações de educadoras deixam, com
pezar, as suas classes, o seu laboratório vivo, por um serviço monótono e morto de
burocracia.
Não vamos analisar as consequências disso tudo para o ensino, os nossos dirigentes,
com espírito lúcido, já estão se preocupando com o problema, em busca de solução
digna de nossas tradições. (REVISTA EDUCANDO, nº 28, p.757)

Nesse sentido, na Revista Educando nº 37, foi publicado o artigo intitulado “Consciência
de Classe”, em que Alaíde Lisboa destacou os anos de sofrimento dos professores primários,
observados por sua desvalorização social e pecuniária, têm servido para mostrar a importância
dos docentes se reconhecerem como uma classe:
Durante todo esse tempo, aprendemos a olhar com seriedade e compreensão apuradas
a organização social que nos rodeia. Tivemos muito sobre o que meditar. E o resultado
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dessa meditação, condicionada pela situação comum da classe, tem de ser o mesmo
para cada mentalidade e cada coração de professora lutando e sofrendo por todo o
território mineiro.
Não precisamos nem mesmo de um toque de reunir. Já estamos unidas e estaremos
unidas.
Podemos ler todos os jornais, abrir todos os rádios, ouvir todos os discursos.
Consultemos, depois, a nossa própria consciência: e o nosso gesto será o que deve ser.
Consciente e sereno. E, o que é mais: será sincero, uníssono, harmônico. Será – sem
dúvida alguma – o gesto justo que a pátria espera de nós. (REVISTA EDUCANDO,
nº 37, p.875)

Embora a relação da APPMG com o Estado fosse explícita, de acordo com Duarte
(1988), a criação da Associação foi vista pelas professoras, inicialmente, como uma
possibilidade de resolução das más condições financeiras vividas pela classe e agravadas com
as restrições, já citadas, impostas a partir de 1931. No entanto, diante do contexto político
centralizador pelo qual o Brasil estava passando, principalmente após 193721, não houve a
adoção de uma postura mais firme22 por parte do corpo diretivo dessa instituição para questionar
e se opor às determinações e práticas do governo mineiro. Tal posicionamento não exclui o fato
da liderança da APPMG estar ciente das dificuldades vivenciadas pelo corpo docente mineiro.
Muito pelo contrário, os artigos e transcrições expostos nas publicações da Revista Educando
demonstram que as mulheres que lideravam a Associação tinham a preocupação de demonstrar
aos seus associados as conquistas que estavam sendo realizadas pela instituição. Entretanto,
havia o cuidado de não colocar o governo como incapaz ou, ainda, insensível às privações e
dificuldades do professorado, conforme pode ser observado no discurso feito por Montandon à
Assembleia Geral da APPMG, em abril de 1939:
(...) podeis estar certos de que, nenhuma só vez, a Associação permaneceu indiferente
aos problemas que se referiam aos interesses da classe. Sempre alerta procurou agir
no sentido de favorecê-la, intervindo junto aos poderes públicos, nos momentos em
que os seus interesses estavam em jogo. Considerai, caros companheiros, que
atravessamos um biênio agitado, cheio de reformas, que não deixaram de influir,
profundamente, na vida de todas as organizações, alterando, ou destruindo planos, os
mais bem arquitetados, conduzindo-as a um natural desequilíbrio, que veio impedir
ou retardar a marcha de muitas realizações.
Essas perturbações, porém, não interromperam as nossas atividades, que se não
tiveram maior expansão, conseguiram, entretanto, consolidar a grande obra de
congraçamento da classe, fixando em lisonjeira cifra o número de associados,
duplicando o capital que nos foi confiado e, finalmente, tornando a Associação uma
entidade conhecida e acatada.
Continuemos a vencer as dificuldades que vêm surgindo em nosso caminho,
embaraçando-nos os passos, sufocando as nossas mais legítimas aspirações, com a
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Em 1937, ocorreu o endurecimento do regime varguista.
Na Revista Educando nº 39, foi possível identificar o início de uma mudança quanto à postura da Associação
frente ao governo, embora que de forma sutil. De acordo com Lugli (2003), com o término do Estado Novo, o
perfil de ação do corpo diretivo desse órgão tornou- se mais questionador.
22
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tenacidade do nosso esforço a firmeza da nossa confiança em melhores dias a fortaleza
da nossa união! (REVISTA EDUCANDO, nº3, p.4)

Dessa forma, a estratégia utilizada era a de realizar pedidos, sem questionar ou entrar
em confronto direto com o governo. Conforme pode ser observado: “... a presidente expôs os
propósitos que sempre lhe animaram de melhorar a situação das associadas, apesar do constante
insucesso dos seus pedidos ..." (Ata da Reunião do Conselho. 30 de julho de 1938).
Ainda de acordo com autora Duarte (1988), a centralidade das preocupações da
instituição estavam direcionada aos métodos e procedimentos de ensino, o que pode ser
observado por meio da criação da Revista Educando, assunto esse que será explorado no
próximo item.
1.2 Educando: a Revista da Associação
Ao assumir o governo, Getúlio Vargas e sua base de apoio deram continuidade à série
de reflexões que vinham sendo realizadas a respeito da educação desde os anos 1910. Segundo
Peixoto (2000), junto à república, veio a consciência entre políticos e educadores de que o
ensino público brasileiro precisava passar por mudanças não só na democratização de acesso à
educação, mas também na melhoria da sua qualidade.
Essas reflexões resultaram em investimentos nesse setor, sucedendo, no caso mineiro,
na criação dos grupos escolares23, na construção de prédios escolares e na ampliação do número
de matrículas. Sendo assim, nas duas primeiras décadas do século XX, de acordo com Biccas
(2001, p.29), os republicanos procuraram “(…) organizar e reinventar uma instituição capaz
de concretizar seus ideais de modernização da sociedade brasileira”. No entanto, apesar desse
desejo e das mudanças realizadas, o número de analfabetos no estado ainda era alto e sabia-se
que a mudança desse quadro não ocorreria a curto prazo, uma vez que o Estado teria que fazer
uso de um alto orçamento, incluindo a necessidade de contratação de novos professores.
Embora os políticos revolucionários não tivessem um plano definido para executar
reformas na educação, Vargas “(...) ao assumir o poder, incluiu em seu programa de
reconstrução nacional a difusão intensiva do ensino público, principalmente do ramo técnicoprofissional, sugerindo para isso um sistema de estímulos e colaboração direta com o Estado.”
(PEIXOTO, 2000, p.86)

23

De acordo com Biccas (2001, p.28), foram criados através da Reforma Educacional de 1906, organizada por
João Pinheiro.
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Nomes já conhecidos dentro do cenário educacional, como os de Anísio Teixeira,
Lourenço Filho, Heitor Lyra, Mário Casassanta e Fernando de Azevedo, encontraram no
governo revolucionário um clima favorável para a implantação e divulgação de suas ideias
educacionais reformadoras, as quais eram influenciadas pela Escola Nova e giravam em torno
da defesa da democratização do ensino. Esses profissionais da educação, com o apoio de
políticos liberais, defenderam a “(…) intervenção da União nos assuntos educacionais e o
estabelecimento de uma política nacional de educação como fatores indispensáveis para a
instituição, no país, de uma rede de ensino público, obrigatório, leigo e gratuito.” (ibid idem)
No do plano de governo Varguista, o eixo central para o desenvolvimento e a
modernização do país seria a educação, como pode ser observado no trecho abaixo retirado da
mensagem proferida por Vargas à Constituinte de 1933:
Todas as grandes nações, assim merecidamente consideradas, atingiram nível superior
de progresso pela educação do povo. Refiro-me à educação, no significado amplo e
social do vocábulo: física e moral, eugênica e cívica, industrial e agrí-cola, tendo por
base a instrução primária de letras e a técnica e profissional […] (VARGAS, 1933, p.
124)

Para ele, a regeneração da sociedade seria resultante da correlação entre ensino primário,
ensino profissional e trabalho, pois “nunca, no Brasil, a educação nacional foi encarada de
frente, sistematizada, erigida, como deve ser, em legítimo caso de salvação pública”.
(VARGAS, 1933, p. 125)
Tomando a educação como caso de “salvação pública”, Vargas remeteu atenção especial
ao ensino primário que, como pode ser observado no artigo 130 da Constituição Federal do
Brasil, de 1937, deveria ser
(...) obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade
dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será
exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de
recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar.

Assim sendo, observa-se a preocupação em universalizar o ingresso ao ensino primário.
O Estado deveria ser o condutor em possibilitar e garantir o acesso de todas as crianças a esse
nível de ensino. Percebe-se ainda que o governo reconhecia a existência de uma desigualdade
de recursos entre os estudantes, o que o levou a determinar que a gratuidade não seria para
todos, somente para os mais necessitados.
Garantindo a entrada dos alunos ao ensino primário, bem como sua permanência, o
governo esperava “civilizar” a população. Para tal, acreditava que essa fase do ensino deveria
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formar as crianças e os jovens para a vida, garantindo que estes tivessem acesso a conteúdos
que possibilitassem a formação de um cidadão apto a contribuir para progresso da nação.
Embora a importância da implantação de reformas24 na educação fosse reconhecida
nacionalmente e regionalmente, os reflexos das restrições econômicas não deixaram de ser
sentidos por esse setor. Conforme comentado no tópico anterior, uma das primeiras medidas
feitas pelo governo estadual revolucionário em Minas Gerais foi a de reduzir as verbas
destinadas à educação. Grupos escolares foram fechados, escolas normais suspensas, benefícios
e salários reduzidos nos contracheques dos docentes. De acordo com o próprio Secretário da
Educação, Noraldino Lima, em seu discurso de posse, em abril de 1931,
A reforma do ensino mal vencia, do ponto de vista da sua execução, o período de
propaganda e adaptação ao meio em que fora elaborada quando, em consequência do
movimento revolucionário, mais de mil escolas eram fechadas às populações rurais,
estabelecimentos de ensino primário e normal estavam com seu funcionamento
suspenso, centenas e centenas de estagiárias tinham ficado fora do orçamento, as
gratificações do professorado suspensas e os vencimentos reduzidos … os prédios
escolares mal dispunham de verbas para a sua manutenção. (LIMA, 1931, p.517)

Se, por um lado, o governo revolucionário incorporava o discurso de que a educação
era fundamental para a formação de uma sociedade civilizada, preocupando-se, inclusive, em
alinhá-la, ao longo do território nacional, às ideias varguistas, por outro, eram cada vez mais
reduzidas as verbas destinadas a esse setor. Em Minas Gerais, de acordo com Peixoto (2000),
pouco a pouco, o que parecia provisório foi se transformando em uma tendência que
caracterizou o período.
Nas décadas de 1930 e 1940 a contenção de despesas tornou-se uma realidade
permanente, marcadas por incertezas e crises financeiras, o governo mineiro colocou a
qualidade do ensino como eixo norteador da sua política educacional, baseando-se nos
referenciais teóricos escolanovistas defendidos pela recém implantada reforma educacional de
Francisco Campos. Dessa forma, a qualidade do ensino passou a ser entendida como a oferta
de “(…) um ensino individualizado, compatível com suas aptidões e características
biopsicológicas e com as necessidades do meio.” (PEIXOTO, 2000, p.91)
Durante a implantação da reforma educacional de Francisco Campos, em Minas Gerais,
grandes foram os embates entre o Estado e a Igreja, os quais só foram amenizados após a
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Durante a década de 1920, vários Estados brasileiros implantaram reformas em seus sistemas de ensino
influenciadas pela Escola Nova, dentre seus reformadores estavam: Lourenço Filho (1923), no Ceará; Anísio
Teixeira (1925), na Bahia; Francisco Campos (1927), em Minas Gerais, Fernando Azevedo (1928), no Distrito
Federal; e Carneiro Leão (1928), em Pernambuco. Na década de 1930 estas reformas educacionais, muitas ainda
em processo de implementação foram interrompidas. O Estado interventor de Vargas também traçou sua reforma
educacional.
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promulgação do Decreto nº 1.092/28, que permitiu que o ensino religioso fosse ministrado
durante o horário escolar nos estabelecimentos públicos. No entanto, a reaproximação do
governo mineiro às ideias escolanovistas colocou a Igreja em estado de alerta novamente,
convocando os fiéis a ficarem atentos aos perigos apresentados por uma educação leiga.25
Ciente da influência que a Igreja possuía em relação à grande parte das famílias
mineiras, o governo buscou se manter próximo a ela, permitindo também a participação privada
no ensino, além de não proibir as aulas de religião nas instituições públicas de ensino. Dessa
forma, Biccas (2001, p.71) afirma que:
Em Minas Gerais, a Igreja e o Estado encontraram uma maneira de conviver
pacificamente e, de um modo em geral, somando forças e aliando-se no campo
educacional, o que acabou por constituir uma relação de ajuda mútua em vários setores
da educação. Concretamente, observa-se a tentativa de fazer uma articulação entre os
pressupostos teóricos e as práticas pedagógicas que sustentaram tanto a escola nova
quanto a escola cristã, criando um tipo de ‘escola nova católica’. Com efeito, Minas
Gerais mostrou-se um terreno fértil para que esse modelo de escola fosse
desenvolvido, pois possuía uma grande tradição católica, conservadora e
politicamente forte, que exercia um papel fundamental no apoio aos governos
estaduais.

De acordo com Peixoto (2000), em 1935, a escola mineira poderia ser caracterizada
como moralizante, dualista e burocratizada, o que pode levar à afirmação de que, no setor
educacional, Minas Gerais se antecipou às implantações realizadas pelo Estado Novo.
Nesse sentido, a partir de 1937 as tendências liberais foram deixadas de lado e
substituídas pelo autoritarismo. Ciente da importância da educação e da imprensa para a
consolidação de seu governo, Vargas, segundo Duarte (1988), influenciado pelos militares do
projeto intervencionista, que defendiam o controle dos aparelhos ideológicos (imprensa e
escola) para a formação e a propagação de uma mentalidade capaz de disciplinar as novas
gerações e fazer desaparecer a luta de classes, criou, em 1939, o Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), que deveria atuar como órgão responsável pela censura e propaganda do
governo federal.
As modificações determinadas pelo novo regime à educação encontraram, em Minas
Gerais, a casa arrumada. Em 1937, a educação mineira
(…) já se encontrava de tal forma a serviço dos interesses oficiais e sua subordinação
aos órgãos de administração é tão estreita, que a explicitação do regime autoritário
dispensa mudanças significativas em sua organização e nos processos de trabalho.
Exemplo nesse sentido é a adoção de medidas visando ao saneamento cívico dos
meios escolares, como uma forma de deter o avanço das ideias comunistas na
sociedade mineira. Antes mesmo do Golpe de 1937, o Dec. nº 1.007, de 22/10/1937,
institui ‘comissão para formular sugestões no sentido de maior eficiência no ensino
25

A questão do ensino religioso será melhor desenvolvida no Capítulo 2 desta dissertação.
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cívico nas escolas de Minas Gerais’. E o Dec. nº 1.008, da mesma data, nomeia
‘comissão para orientar a propaganda anticomunista, por meio de jornais, revistas e
rádio difusão e fazer censura a todas as obras de caráter didático, técnico, políticosocial ou simplesmente literário, que tenham por finalidade direta ou indireta,
propagar ideias comunistas. (PEIXOTO, 2000, p.97-p.98)

Dentro do cenário desenhado acima, das dificuldades de comunicação e da noção de que
a melhora do ensino viria com a formação daqueles que seriam os responsáveis, na prática, pelo
desenvolvimento das mudanças delineadas pela reforma do ensino, a preocupação com
formação dos professores foi reforçada.
No contexto dos anos 1930, a Revista do Ensino, publicação oficial do governo mineiro
voltada para os agentes escolares, foi de extrema importância para fazer com que as novas
técnicas, os instrumentos pedagógicos e os informes estatais chegassem até esse público. No
entanto, durante essa década, as publicações desse periódico, de acordo com Biccas (2001),
foram ficando cada vez mais irregulares, levantando entre a direção da Associação dos
Professores Primários de Minas Gerais a suspeita de que a crise financeira que há muito
assolava o Estado estava afetando esse impresso.
Diante de uma possível suspensão da Revista do Ensino, principal impresso educacional
mineiro do período, foi encaminhada à Associação uma proposta de criação de um periódico
educacional, o qual deveria ser patrocinado por essa instituição. De acordo com Duarte (1988,
p.24), a idealização da Revista da Associação foi feita por Valdemar Tavares Paes, auxiliar
técnico da Secretaria de Educação e Saúde, e por Vicente Guimarães. Em setembro de 1938, o
projeto foi apresentado à APPMG pela sua presidente. Segue a transcrição da Ata da Associação
a respeito da criação da revista:
(…) a Associação contribuiria com 300$00 (trezentos mil réis)mensais, cada sócia a
assinatura da revista e outros tópicos. E discutida a proposta, chega-se as seguintes
conclusões que serão enviadas ao proponentes. A Associação concordará em
patrocinar a Revista Pedagógica de acordo com os seguintes tópicos: a) Que seja a
Revista editada sem ônus para a Associação; b) Que todas as publicações sejam
submetidas a uma comissão de membros do conselho; c) Que a Associação dê nome
a Revista; d) Que as sócias não sejam obrigadas à assinatura; e) Que tenha a
Associação direito à publicação do boletim mensal, independente da revista; f) Que a
Associação fará propaganda e colaborará na revista.” (Ata de 27/09/38, Reunião do
Conselho)

Passando o Estado por uma crise financeira, a suspensão da produção da Revista do
Ensino foi inevitável. Sendo assim, acredita-se que a preocupação em não deixar os agentes
escolares sem uma diretriz de formação fez com que integrantes do governo buscassem uma
solução para essa questão. Conforme exposto acima, procurou-se transferir a responsabilidade
a um órgão parceiro do governo, a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais.
Nesse sentido, foi delineada uma estratégia que os custos do novo impresso ficasse a cargo da
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Associação, isentando o Estado de qualquer participação pecuniária. Cabe ressaltar que, embora
a APPMG tenha assumido esse encargo não o fez sem que condições, inclusive no que diz
respeito à proposta inicial da obrigatoriedade da assinatura do impresso pelas suas sócias.
Durou cerca de quase dois anos para que o primeiro número da Revista da Associação
fosse publicado, o que veio a ocorrer em fevereiro de 1940, antes mesmo da suspensão da
Revista do Ensino. Para facilitar a visualização da periodicidade da publicação desses dois
impressos durante o primeiro semestre do ano citado, foi elaborada a tabela abaixo.
Tabela 01 – Periodicidade da publicação das Revista Educando e da Revista do Ensino no 1º semestre de 1940.
Impresso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Revista Educando

-

01

02

03

-

04

Revista do Ensino

170 -172

-

-

173

174 -175

-

Observa-se que a Revista Educando e a Revista do Ensino circularam durante o primeiro
semestre de 1940. No entanto, os meses em que foram publicadas nem sempre coincidiram. Em
janeiro, a Revista do Ensino publicou os números 170 e 172. A Revista Educando publicou os
números 01 e 02 nos meses de fevereiro e março, respectivamente. Em abril, foram lançadas o
número 173 da Revista do Ensino e o número 03 (correspondente aos meses de abril e maio)
da Revista Educando. Em maio, a Revista do Ensino fez a última publicação antes da sua
suspensão, compilando os números 174 e 175. Por fim, em junho a Revista Educando nº 04 foi
publicada.
Diante dos dados expostos, acredita-se que a direção da APPMG já estava se preparando
para ocupar o lugar de destaque conferido pela Revista do Ensino quanto a formação do
professorado primário mineiro. Dessa forma, confirmando a suspeita das integrantes da
Associação, em junho de 1940, ocorreu, por parte do interventor estadual Benedito Valadares,
a suspensão da Revista do Ensino, cuja justificativa oficial foi a crise do papel provocada pela
Segunda Guerra Mundial.
Demonstrando a proximidade da redação do impresso com o governo, em seu primeiro
número foi exposta uma foto homenageando o governador Benedito Valadares. Acrescido a
isso, em seu texto de abertura, foi destacada a preocupação do governo mineiro em solucionar

64

os problemas educacionais do Estado e o reconhecimento da excelência da condução do
magistério pelas suas professoras. Disse, ainda, que as mestras mineiras
Sabem dispor, com propriedade inigualável, do material humano entregue à sua
habilidade, ao seu carinho e à sua técnica. E a escola, a classe que dirige, é para cada
uma como o centro de convergência dos mais caros interesses e dos cuidados mais
vigilante. Conhecem, com exatidão, o alto teor plástico da juventude e, por isso
mesmo, o que distribuem à inteligência infantil, como sinal de sua orientação, é uma
permanente lição de sabedoria. Multiplicando as suas forças de ação, buscando rumos
cada vez mais claros e objetivos, de forma a despertar o interesse dos educandos para
os quadros de cultura e civismo, as nossas professoras não se teem contentado no
emprego das fórmulas conhecidas de ensino, antes as ampliam e renovam,
investigando métodos vivos e atraentes que se descobrem no seu ministério de cada
dia. Não se ateem à simples tarefa da aula, ao trabalho de apenas encher um horário,
mas procuram desdobrar a sua falta de função social e funcional em realizações dignas
de todo apreço e aplauso, como é a iniciativa desta revista. Emprestam assim ao
governo uma colaboração de valia, que a direção do Estado vê com orgulho e
contentamento.
O governador Valadares Ribeiro, cuja visão abrangente das questões administrativas
orienta a sua benemérita atividade para a equação e solução de todos os problemas
mineiros, conhece em seus termos preciso obra cuidadosa que se realiza por via do
labor do nosso magistério e, mais de uma vez, em público, S.Excia. se tem referido a
essa obra em palavras de louvor e estímulo.
Sabemos que as nossas professoras não buscarão outros caminhos. Esta publicação,
que hoje se inicia sob os melhores auspícios, é disso uma prova. E os votos do governo
se formulam no sentido de que possamos ver preenchidas as suas nobres finalidades,
como o melhor penhor do pensamento sadio que inspirou a sua criação. (REVISTA
EDUCANDO , nº 01, p.5)

Pode-se observar que, ainda que Educando não fosse um impresso oficial, possuía aval
estatal para a sua publicação e circulação entre os docentes mineiros, posto que o conteúdo ali
publicado estaria alinhado ao governo.
Assim sendo, a Revista da Associação publicou 39 números no ínterim de 1940 a1945.
Encontravam-se na direção da Revista da Associação nomes já conhecidos dentro da educação
mineira e da própria Revista do Ensino. Nos seus nove primeiros números, esteve como
presidente Marieta Leite26 e, na redação, encontravam-se Maria Luiza Almeida Cunha27, Letícia
Chaves Campos28, Ondina Amaral Brandão e Dulcie Kanitz Viana. Nas gestões seguintes,
estiveram, como redatora e diretora, D. Marieta Leite, e, gerentes, Leonilda Montandon29 e D.
26

Ex-aluna da Escola de Aperfeiçoamento, professora, diretora de grupo escolar, integrante do corpo diretivo da
APPMG, Marieta Leite teve uma grande participação nos “Concursos” promovidos pela Revista do Ensino. De
acordo com Biccas (2001), 30 concursos, participou de 18 e ganhou 1.
27
D. Maria Luíza de Almeida Cunha era professora e escreveu seu primeiro artigo na Revista do Ensino em 1926.
Ficou conhecida por ser a representante dos católicos, na elaboração de artigos e de projetos pedagógicos que
abordavam temáticas relacionadas à evangelização e à catequização das crianças. Ao longo de dezesseis anos,
contribuiu para a confecção desse impresso, publicando inclusive trabalhos em parceria com a professora e
psicóloga russa Helena Antipoff.
28
D. Letícia Chaves Campos foi aluna na Escola de Aperfeiçoamento e lecionava em Araxá-MG, foi colaboradora
da Revista do Ensino no ano de 1930.
29
A também professora D. Leonilda Montandon foi assistente técnica do ensino e escreveu artigos para a Revista
do Ensino durante seis anos (1931 a 1937).
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Zembla Pinheiro Chagas. Verifica-se que parte do corpo técnico da Revista Educando foi
composto por nomes já conhecidos por confeccionarem a Revista do Ensino.
Vale destacar que todas as senhoras citadas acima, além de autoras e colaboradoras da
Revista Educando, também eram funcionárias do sistema de ensino público e estavam cientes
das dificuldades financeiras enfrentadas pelos docentes, o que pode ser percebido no trecho
transcrito a seguir:
O poder aquisitivo das professoras primárias é relativamente baixo, o que, juntamente
com a extensão territorial de nosso estado e a falta de boas livrarias no interior, torna
bastante difícil a difusão do livro, quase sempre muito caro. Poucos são os municípios
mineiros que contam com bibliotecas, o que facilitaria o estudo da professora.
Somente a revista de mais fácil divulgação pelas assinaturas, de custo mais baixo e de
assuntos mais variados levará às professoras do interior os conhecimentos mais
modernos da pedagogia, trazendo-as sempre a par dos mais recentes estudos.
(REVISTA EDUCANDO, nº2, p.33)

Diante dos poucos recursos da classe, o corpo diretivo da Revista da Associação coloca
o acesso a ela como uma alternativa possível de atualização pedagógica do corpo docente.
Assim sendo, esse impresso deveria
(…) atender, de perto, às necessidades de nossas escolas a cada mês. O período de
adaptação, o desenvolvimento dos alunos, o domínio dos programas escolares, a
atenção a fato e cousas relevantes no país e no estado, as datas e comemorações físicas
serão sempre consideradas por Educando como pontos básicos para seleção da matéria
a ser publicada dentro do mês. (REVISTA EDUCANDO, nº 01, p.1)

Tendo como objetivo manter a atualização pedagógica das professoras primárias,
Educando30 foi uma revista que nasceu das professoras primárias para as professoras primárias,
ou seja, feita por e para elas. Tendo característica formadora, escolheu-se o nome “Educando”
devido ao seu significado de ação contínua. Sendo assim,
Enquanto educamos os outros, estamos nos educando, reconstruindo em nós mesmos.
É dar-se, abdicar muitas vezes; mas um dar que aumenta e edifica. Para instruir é
mister que estudemos e se educar é aproveitar as possibilidades do educando, cultivar
suas faculdades, é sobretudo elevar e o educador precisa elevar-se primeiro. Todo
indivíduo exerce uma certa influência educadora no meio em que age. Ora, o professor
é o fator educacional por excelência. Seu primeiro dever, pois, é educar-se, elevar-se,
especialmente aproveitando as experiências boas ou amargas que a vida lhe oferece.
A ascendência natural que ele exerce sobre seus alunos, aumenta sua
responsabilidade. (REVISTA EDUCANDO, nº 01, p.9)

30

Conversando com Marylene França, normalista e professora durante a década de 40, na cidade de Sete
Lagoas/MG, ela comentou que, naquela época, o acesso a livros e trabalhos pedagógicos era caro e de difícil
acesso. Durante as aulas da escola normal, as professoras apontavam a Revista Educando como uma referência de
acesso às informações e práticas pedagógicas. Ressaltou ainda que, mesmo após a finalização da produção deste
periódico, ele continuou a ser utilizado pelas normalistas e professoras.
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Visando contribuir para a formação das professoras primárias mineiras, a redação da
Revista da Associação abordaria em suas páginas temas que pudessem contribuir para isso.
Nesse sentido, será comum encontrar artigos relacionados aos seguintes assuntos: História
Pátria e Atividades para Comemorações Cívicas; Poesias; Língua Pátria e Atividades Auxiliares
ao Programa; Psicologia; e Pedagogia. Além dos textos teóricos, também foi comum a
divulgação de práticas de ensino bem sucedidas. A esse respeito, o próximo capítulo apresentará
um estudo minucioso referente aos aspectos materiais do impresso.
Embora a Revista Educando tenha sido produzida e circulado por de cinco anos, foram
constantes em suas páginas os desabafos da redação quanto às dificuldades financeiras
encontradas para a sua manutenção, conforme pode ser observado a seguir:

Figura 1 - Texto de apresentação da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 17

Embora não tenha sido encontrada nenhuma explicação oficial para a paralisação da
Revista Educando, acredita-se que as recorrentes dificuldades de funcionamento e econômicas
resultaram em uma diminuição da periodicidade de publicação da revista, bem como do próprio
número de páginas, assunto tratado de forma detalhada no capítulo 2 desta dissertação. Outro
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aspecto que vale a pena ser ressaltado é que o número 39 desse impresso foi publicado em
agosto de 1945, dois meses antes do término do Estado Novo. Ressalta-se ainda que nesse
último número foi apresentada a candidatura de Marieta Leite ao Legislativo Estadual (ver
figura 2), antecipando o perfil politizado que pretendia-se dar à APPMG. Por fim, com o
encerramento das atividades da Revista da Associação, houve a retomada da publicação da
Revista do Ensino, reconectando as estratégias de formação de professores por parte do governo
do Estado.
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Capítulo 2 - A Revista Educando dada a ver
Tomando as ideias de Chartier (1999) de que os autores, ao escreverem uma história,
devem ter a clareza de que não irão construí-la sozinhos, mas colaborativamente com todo o
corpo técnico envolvido na produção de um impresso, este capítulo irá examinar a Revista
Educando como suporte material de uma associação de professores que tem por objetivo
continuar subsidiando as práticas educacionais dos que estão nas salas de aulas mineiras.
Assim sendo, os 39 números da Revista Educando foram analisados e descritos não
apenas por meio dos temas e conteúdos publicados, mas compreendendo os textos que
compõem este impresso com parte intrínseca da sua materialidade. Soma-se a isto as condições
de produção que tornaram possível a existência deste impresso em um momento de crise
mundial e também nacional.
Além disso, houve a preocupação em abordar as questões referentes à apropriação31 dos
modelos pedagógicos apresentados na revista. Nesse sentido, isso foi possível por meio do
levantamento e do entrecruzamento do corpus textual do impresso e da trajetória dos editores e
autores responsáveis por produzir a Revista Educando. Como veremos observar uma grande
parte, para não dizer quase todos participaram ativamente da reforma educacional encabeçada
por Francisco Campos e Mario Casassanta, bem como da Revista do Ensino, uma das principais
estratégias de formação de professores e professaras engendradas pelo governo mineiro. Nesse
sentido, o conceito de apropriação supõe o de estratégia, ou seja,
(...) a distinção, entre os conceitos de estratégia e de apropriação é apenas deficicional
... visa apenas destacar a posição destas práticas relativamente a um lugar de poder
determinado: enquanto a estratégia é prática cujo exercício se dá a partir de um lugar
de poder, as práticas de apropriação dão-se sempre em um território que não é o seu.
(CARVALHO, 2007, p.343)

Por fim, cabe ressaltar que foram levantadas e analisadas questões referentes à Revista
Educando quanto a tamanho, formato e número de páginas por edição; papel e características
31

Segundo Chartier (1995, p.184), “a apropriação, tal como entendemos, visa a elaboração de uma história social
dos usos e interpretações, relacionadas às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que
os constroem. Prestar, assim, atenção às condições e aos processos que muito concretamente são operações de
produção de sentido, significa reconhecer, em oposição à antiga História intelectual, que nem as ideias, nem as
interpretações são desencarnadas, e que, contrariamente ao que coloca os pensamentos universalizantes, as
categorias dadas como invariantes, sejam elas fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas em função da
descontinuidade das trajetórias históricas.” No entanto, o autor destaca que “(...) a noção de apropriação, utilizada
como instrumento de conhecimento, pode também reintroduzir uma nova ilusão: a que leva a considerar o leque
das práticas culturais como um sistema neutro de diferenças, como um conjunto de práticas diversas, porém,
equivalentes. Adotar tal perspectiva significa esquecer que tanto os bens simbólicos como as práticas culturais
continuam sendo objeto de lutas sociais, onde estão em jogo sua classificação, sua hierarquização, sua consagração
(ou ao contrário, sua desqualificação)”.
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de impressão; origem da gráfica onde a revista era reproduzida; periodicidade, ou seja,
frequência com que foi publicada; localidades por onde circulou; como os exemplares de
Educando chegavam até os seus leitores; quantidade de exemplares produzidos ao todo e por
edição; valor cobrado pelos exemplares avulsos e pelas assinaturas; quantidade e características
das seções; assuntos abordados nos artigos, quem os escrevia; fontes citadas; utilização de
fotografias e ilustrações, quais tipos, finalidade, em qual parte da revista apareciam; presença
de anúncios e propagandas, em qual parte da revista eram publicados, quais produtos eram
anunciados e quais eram suas finalidades.
2.1 Características Gerais da Revista Educando: 1940-1945
Tendo como ponto de partida a análise dos 39 números da Revista Educando, foi
elaborada a tabela exposta abaixo, que apresenta, de modo esquemático, o levantamento de
aspectos ligados a sua materialidade, ou seja, dados referentes ao seu formato e composição:
Tabela 02 - Aspectos Materiais da Revista Educando.
Ano

1940

No. de

Formato

Páginas

(21cm x

(média)

29.7cm)

40,6

(21cm x

Capa

Sumário

Cores

No. de

No. de

No. de

Fotografias

Ilustrações

anúncios

Sim

Sim

Bicolor

7

34

50

Sim

Sim

Bicolor

3

15

74

Sim

Sim

Bicolor

1

3

56

Sim

Sim

Bicolor

7

9

44

Sim

Sim

Bicolor

0

16

34

Sim

Sim

Bicolor

0

4

22

29.7cm)
1941

45,7

(21cm x
29.7cm)

1942

35

(21cm x
29.7cm)

1943

34

(21cm x
29.7cm)

1944

36,2

(21cm x
29.7cm)

1945

34,7

(21cm x
29.7cm)

Fonte: Revista Educando números 01-39

Ao longo de sua existência, entre fevereiro de 1940 e agosto de 1945, no tocante à
paginação, pode-se perceber que houve uma média de aproximadamente quarenta e três páginas
durante os dois primeiros anos, caindo para trinta e cinco nos anos seguintes. Observa-se, ainda,
que a maior variação ocorreu na passagem de 1941 para 1942, tendo um decréscimo de
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aproximadamente 10 páginas. Não achamos uma explicação oficial para os dados apresentados.
Entretanto, acredita-se que a diminuição das páginas de Educando esteja ligada a dois fatores:
às dificuldades financeiras enfrentadas pela Revista (expostas inúmeras vezes pelas editoras) e
aos efeitos inflacionários provocados pela Segunda Guerra Mundial na economia mundial. A
respeito do último aspecto, Fontaine coloca:
(…) a aceleração dos preços e o crescimento mais veloz do segmento industrial, foram
fenômenos que ocorreram em paralelo, sobretudo a partir de 1941, e interpretados por
liberais como correlatos. Num país vocacionado para a agricultura, qualquer
deslocamento de escassos recursos para a indústria seria ineficiente, e se manifestaria,
cedo ou tarde, como inflação. Nesse contexto, Gudin apontava as políticas de
promoção de obras públicas , o deslocamento de capacidade produtiva para
atendimento das demandas por importações dos países em guerra, e a impossibilidade
de importar o que internamente se demandava , como os principais fatores que
superaqueciam a economia, escasseando a disponibilidade de fatores de produção (…)
(FONTAINE, 2020, p.501)

Diante das limitações para a obtenção de produtos importados, segundo Jorge (1992),
a indústria de papel brasileira, no início da década de 40, sofreu o impacto dessa realidade. Se
por um lado, Getúlio Vargas percebeu a importância de se estimular a ampliação da indústria
do papel e da celulose32, por outro, as dificuldades encontradas para a compra desse insumo e
as flutuações do câmbio, resultaram no encarecimento do papel dentro do cenário brasileiro.
Quanto ao sumário, todos os exemplares da Educando o apresentaram. Foi destacado de
uma forma simples e resumida, constando, inicialmente, somente os títulos dos artigos, bem
como os seus respectivos autores. No entanto, a partir da revista de número 4, um novo dado
foi inserido no sumário, a paginação onde os respectivos títulos estavam localizados. Cabe
destacar que essa característica foi mantida até o último número. Quanto à localização, foi
apresentada nas páginas iniciais, na parte inferior à direita da página (exceto a revista de número
3, em que o sumário ocupou a página inteira).
Mantendo uma apresentação modesta desde seu primeiro número até o último,
Educando não se destacou pela presença de uma quantidade expressiva de fotografias e
ilustrações ao longo das suas páginas, assim como não manteve a constância da apresentação
desses recursos visuais em seus 39 números, assunto desenvolvido no tópico 2.4.

32

Nesse sentido, Jorge (1992, p.150) coloca que “ … a introdução da produção de celulose se iniciou através da
verticalização da indústria de papel e sobretudo em virtude dos estímulos à produção de papel de imprensa, a partir
dos anos trinta. No entanto, a produção de celulose só se viabilizou no momento em que se desenvolveu a
tecnologia de fabricação de celulose de fibra curta de eucalipto e quando o BNDES, através do financiamento aos
investimentos, iniciou seu apoio ao setor. “
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2.2 Periodicidade
O ano de 1940, no mês de fevereiro, marcou o início da produção da Revista Educando.
Durante o primeiro ano de circulação, foram publicados um total de oito números, apesar da
intenção de ser uma periodicidade mensal isto não ocorreu. Sendo assim, nos meses de março
e abril, houve dois números em uma única publicação, e nos meses de outubro e dezembro, a
Revista não circulou.
Quanto à paginação, observou-se que não havia continuidade entre os diferentes
números. A média de páginas por exemplar foi de 40.
No ano de 1941, constatou-se uma linearidade na periodicidade em que Educando foi
publicada. Ao todo, foram lançados oito números (9 a 16), nos meses: janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, agosto, setembro e outubro. A partir de março, ou seja, da revista de número 10, a
paginação passou a ser contínua ao periódico de número 9, totalizando uma média de 48 páginas
por exemplar (8 a mais que a média do ano anterior).
Em 1942, verificou-se um espaçamento maior entre as publicações. Totalizando seis
números, foram os mesmos publicados nos meses de fevereiro, março, abril, julho, agosto,
setembro/outubro, mantendo a característica de paginação contínua e com uma média de 35
páginas por exemplar. Além de haver um considerável decréscimo da média de páginas em
relação aos anos anteriores, dentro desse mesmo ano o número de páginas da Revista de número
16 para a de número 21 diminuiu em 31 páginas.
Iniciando as publicações do ano de 1943, os números 22 e 23 da Revista foram
publicados juntos na edição de fevereiro, apresentando nos demais meses (março, junho, agosto,
outubro e dezembro) um número por mês. A paginação manteve-se contínua e apresentou uma
média de 34 páginas por exemplar.
O ano de 1944 apresentou uma certa regularidade das publicações até o mês de agosto,
tendo, posteriormente, um jejum de cinco meses. Nesses oito primeiros meses,

foram

publicados seis exemplares , sendo que os números 29 e 30 em uma única edição,
correspondente aos meses de janeiro e fevereiro. A média de páginas por exemplar foi de 36.
Após um intervalo de seis meses, finalmente, em janeiro e fevereiro de 1945, foi
publicado um exemplar contemplando os números 35 e 36. Cabe destacar que, nesse último ano
de produção de Educando, as publicações se mantiveram bimestrais, finalizando-se no mês de
agosto, com o número 39. A média de páginas por exemplar foi de 34.
O fato da paginação ter mudado para contínua, a partir do número 9 da Revista
Educando, pode ser um indício já observado por Biccas (2002), ao analisar esta características
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na primeira fase da Revista do Ensino, que também tinha uma numeração de páginas continua
de número para número, de que havia o estímulo para que os leitores encadernassem as
publicações em um único volume.
A falta de regularidade na periodicidade que passou a caracterizar as publicações de
Educando não foi bem vista por parte dos assinantes. Acredita-se que o número de reclamações
enviadas à redação do impresso deva ser expressivo, despertando nas redatoras a necessidade
de explicar que a assinatura da revista não se vencia pelos meses, mas ao finalizar o recebimento
de 12 números pelos assinantes. Isto pode ser observado na figura 2.
Figura 02 - Resposta da redação de Educando aos seus assinantes.

Fonte: Revista Educando, nº 25, p.665

A justificativa da editoria da Revista Educando só vai aparecer no número 25, em 1943,
no terceiro ano de existência deste impresso. A reclamação sobre a periodicidade da Revista
chama a atenção por pelo menos três aspectos: o primeiro refere-se a demora em informar as
dificuldades que a Associação enfrentava para produzir um impresso pedagógico com os parcos
recursos que possuía; o segundo diz respeito a assinatura ser por números e não por ano, será
que esta informação havia sido divulgada com clareza para as assinantes? Parece que ainda
pairava dúvidas sobre os números publicados e o número de exemplares, quando dois números
eram publicados em um único exemplar contava como um ou como dois? Um terceiro aspecto
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importante de destacar refere-se a frase “ Nos dias difíceis e desajustados que atravessamos”, o
que isto significa para os leitores? É por causa da Guerra Mundial e os impactos no Brasil? É
por causa dos problemas financeiros que o país atravessa? É por causa dos salários baixos dos
professores? Enfim, talvez o comunicado aos assinantes não sejam tão convincentes e
esclarecedores quanto se almejava.
2.3 Publicidade, Propaganda e Informação
Apesar desta dissertação estar inserida na área da Educação, o fato de ter como objeto e
fonte de estudo um impresso pedagógico fez com que o estudo e a articulação de conceitos da
comunicação se tornassem relevantes para seu desenvolvimento. Sendo a Revista Educando um
canal entre a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, órgão que teoricamente
deveria defender os interesses da classe docente e os agentes escolares, seu objetivo foi o de
promover a atualização técnica-pedagógica e informar os acontecimentos relevantes no Brasil
e no mundo para o público leitor. Dessa forma, após analisar os artigos desse periódico e
concluir que os conteúdos neles explorados estavam em consonância com as ideias defendidas
pelo Estado Novo, achou-se adequado adotar a seguinte definição de propaganda presente no
Dicionário de Comunicação:
Comunicação persuasiva. Conjunto de técnicas e atividades de informação e
persuasão, destinadas a influenciar opiniões, os sentimentos e as atitudes do público
num determinado sentido. Ação planejada e racional, desenvolvida através dos
veículos de comunicação, para divulgação das vantagens, das qualidades e da
superioridade de um produto, de um serviço, de uma marca, de uma ideia, de uma
doutrina, de uma instituição etc. Processo de disseminar informações para fins
ideológicos (políticos, filosóficos, religiosos) ou para fins comerciais. (...) (RABAÇA
e BARBOSA, 1978, p.378)

Outro objetivo das editoras de Educando refere-se à destinação de um espaço para a
divulgação de informações33 de interesse dos agentes escolares mineiros. Por conseguinte,
observou-se que houve o interesse em publicar notícias de caráter institucional, tais como as
formas e valores de aquisição do impresso, índices de matérias, vendas de serviços e produtos
de interesse dos estabelecimentos escolares e dos agentes escolares, divulgação de informações
a respeito do corpo do conselho e diretivo da APPMG, notícias e Lista da diretoria da Sociedade
33

Rabaça e Barbosa (1978, p.260) definem informação como: 1. Ato ou efeito de emitir ou receber mensagens; 2.
Conteúdo da mensagem emitida ou recebida. “Termo que designa o conteúdo de tudo aquilo que trocamos com o
mundo exterior, e que faz com que nos ajustemos a ele de forma perceptível. O recebimento e a utilização das
informações são processos do nosso ajuste às contingências do meio ambiente e de nosso viver efetivo nesse meio
ambiente” (Wiener). A informação, segundo Wiener, está sempre ligada a uma função. Ela só é retida por um
organismo se lhe for significativa. Os homens e os grupos humanos, assim como os animais, só absorvem a
informação de que necessitam e/ou lhes seja inteligível. (V. Comunicação e Troca de Mensagens)
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Pestalozzi, Lista dos sócios-fundadores da Casa de Repouso para Professores, Lista dos
profissionais e instituições parceiras da APPMG, divulgação do Estatuto da APPMG, Decisões
da Assembleia Geral APPMG, iniciativas do governo mineiro (entrepostos de leite), realizações
da Associação das Cantinas escolares, criação da Fazenda Escola do Florestal, Recenseamento,
Lista das agraciadas pelo Concurso Permanente de Educando e das respectivas premiações,
Balanço Anual da Revista Educando, impressões acerca da Escola Alfredo Pinto, Instituto João
Pinheiro, condições para matrícula na escola de aperfeiçoamento pedagógico, orientação para
inscrição no vestibular da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, Escola Superior de
Veterinária do Estado de Minas Gerais, Granja Escola João Pinheiro, Fábrica escola Benjamin
Guimarães e Feira Permanente de Amostras, Demografia do estado de MG.
Os espaços destinados à publicação das informações apresentadas na Revista Educando
foram as quartas capas, as páginas internas e as páginas finais da Revista.
Observou-se que, desde seu primeiro número, as editoras da Revista Educando já
utilizaram a ideia de propaganda como uma atividade comercial, ou seja, como publicidade, na
forma de anúncios34. Nesse sentido, entende-se que “... as palavras propaganda e publicidade
são geralmente usadas com o mesmo sentido, e esta tendência parece ser definitiva,
independentemente das tentativas de definição que possamos elaborar em dicionários e em
livros acadêmicos.” (RABAÇA e BARBOSA, 1978, p. 378)
Os recursos financeiros gerados pela publicidade dos anúncios nas páginas de
Educando, foram conferidos pelo o balanço anual referente ao ano de 1940, conforme pode-se
verificar na figura. 03. Os dados nele expostos permitem-nos afirmar que os anúncios, além de
serem cobrados, representavam a segunda maior receita da Revista Educando, significando
cerca de 36% do ganho total da instituição. Não se teve acesso à documentação que
possibilitasse saber os valores individuais dos anúncios; no entanto, percebeu-se que a renda
gerada pelos anúncios do impresso de número 01 superou a dos outros sete números também
publicados no mesmo ano de forma expressiva, significando aproximadamente 25% do total de
receitas oriundas da publicidade. Os valores recebidos dos anúncios foi fundamental para a
quitação das despesas da Revista da Associação no ano de 1940.

34

De acordo com Rabaça e Barbosa (1978, p.10), anúncio pode ser definido como o ato de informar ao público
sobre qualquer assunto, através de notícias jornalísticas, comunicados oficiais, mensagens publicitárias, avisos
etc.. Mensagem de propaganda, elaborada e veiculada com finalidades comerciais, institucionais, políticas etc.
Informação publicitária de uma marca, produto, serviço ou instituição, apresentada por meio de palavras, imagens,
música, recursos audiovisuais, efeitos luminosos e outros, através dos veículos de comunicação. A forma e o
conteúdo dos anúncios, bem como as suas características de informação e persuasão, variam de acordo com os
objetivos da propaganda, o público visado e o veículo que irá transmiti-la.
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Figura 03 - Balancete anual da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 09, p.31.

Por conseguinte, embora não se tenha tido acesso aos balanços referentes aos demais
anos em que Educando foi produzida, pode-se perceber, ao longo das páginas deste impresso,
as dificuldades financeiras encontradas por sua equipe para manter a produção e a circulação
do mesmo. Sendo assim, acredita-se que uma das práticas adotadas para amenizar essa carestia
financeira foi a realização de parcerias com pessoas físicas e jurídicas para que elas vinculassem
os anúncios de seus serviços e produtos, bem como as informações que achassem relevantes
para o público leitor no espaço da Revista da Associação.
Com o objetivo de apresentar um panorama geral a respeito do fluxo de vinculação de
anúncios, informações e propagandas na Revista Educando, optou-se por elaborar o gráfico a
seguir, relacionando o número de inserções com os seus respectivos anos referentes ao ciclo de
vida desse impresso.
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Gráfico 1 – Anúncios, informações e propagandas presentes na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 01-39

Os dados apresentados pelo gráfico 1 permitem afirmar que não houve uma linearidade
quanto ao número anual de anúncios, propagandas e informações inseridos nas páginas de
Educando, totalizando o valor de 280 inserções ao longo dos seus 39 números.
Durante seu primeiro ano de circulação, 1940, foram confeccionados 8 números do
impresso, tendo, ao todo, 50 inserções. No ano seguinte, 1941, embora tenham sido produzidos
7 números de Educando, observa-se um aumento expressivo das inserções, totalizando a quantia
de 74. No entanto, esses números não se mantiveram em 1942, tendo uma queda de 24%, ou
seja, houve a veiculação anual de 56 inserções. Esse cenário de decréscimo do número de
anúncios, informações e propagandas veio a se manter, sendo que em 1943 foram apresentadas
44. No ano seguinte, foram registradas 34 inserções e, em seu último ano de publicação,
Educando apresentou o total de 22 inserções.
As informações, as propagandas e os anúncios presentes na Revista Educando têm as
quartas capas, as páginas internas e as páginas finais como espaços de divulgação, e esse
material será detalhado nos tópicos a seguir conforme sua distribuição nesses três espaços.
2.3.1 As quartas capas
A análise dos 39 números da Revista Educando mostrou que, se por um lado, como já
mencionado, o formato e o projeto gráfico das capas mantiveram-se padronizados ao longo dos
cinco anos de publicação deste impresso, por outro, não houve uma regularidade quanto ao
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projeto gráfico das quartas capas. Essa falta de identidade pode ser explicada por meio da
multiplicidade de funções35 destinadas a esse espaço, ou seja, foram veiculados nas quartas
capas informações, anúncios e propagandas.
Assim sendo, seguindo o critério apresentado, dos 39 números de Educando, foram
selecionadas cinco quartas capas com o objetivo de apresentar um panorama geral do que
figurava nesse espaço. São elas: Revista Educando número 03 (Figura 04), número 07 (Figura
05), número 12 (Figura 06) e número 39 (Figura 07).
Figura 04 – Quarta Capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, número 03

35

De acordo com o Manual de Normas e Editoração, a quarta capa poderá apresentar informações, comentários
sobre a obra, lista de outras publicações, anúncios de produtos, lançamentos de editoriais etc.
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Figura 05 – Quarta Capa da Revista Educando

Fonte: Revista Educando, número 04
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Figura 06 – Quarta Capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, número 07

Figura 07 – Quarta Capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, número 39
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O levantamento dos materiais veiculados nos 39 números de Educando, bem como do
seu projeto gráfico, indicam que uma variedade de anúncios e informações ora ocupavam a
página inteira, ora dividiam o espaço na página. Como não conseguimos verificar o preço
cobrado por anúncio, ficou difícil mensurar se havia uma relação de preço com o tamanho e o
lugar destinado ao anúncio e ou propaganda.
Com o objetivo de possibilitar uma visão mais ampla das quartas capas de Educando e
permitir uma análise do tipo de função e sentido que os editores quiseram produzir nos seus
leitores, elaborou-se a tabela abaixo, apresentando a relação entre o ano, o número das revistas
e as propagandas nelas veiculadas no período de 1940 a 1945:
Tabela 03 - Levantamento do tipo de propaganda, anúncios e informações da Revista Educando.
Ano

Número da Revista

Tipo de Propaganda, Anuncio, Informação

1940

03

Informação dos membros da diretoria e do conselho da
APPMG.

1940

04

Publicidade do Empréstimo Mineiro de Consolidação
(apresentação das apólices premiadas e seus respectivos
ganhos.

1940

07

Indicação da gráfica Folha de Minas; e Na parte inferior,
permuta de revistas similares .

1940, 1941, 1942

08,13, 14, 15, 16, 29 e

Publicidade da Caixa Econômica Estadual.

e 1944

30, 31, 33, 34

1941

12

Envelope para a renovação da assinatura da Revista Educando.

1945

39

Propaganda eleitoral de Marieta Leite para a Câmara dos
Deputados, número 39.

Fonte: Revista Educando 1940 -1945

Observa-se, pelas informações apresentadas que os editores do impresso fizeram uso
das quartas capas, a partir de seu terceiro número, para veicular diferentes informações,
anúncios e propagandas. Nesse sentido, utilizaram esse espaço instituições de cunho bancário,
gráfico, associativo e a própria Educando.
Desde o primeiro número da Educando já era possível constatar a destinação das quartas
capas com a função de trazer informações para o público da educação mineira. No terceiro
número, a APPMG ocupou toda a página para informar a relação dos nomes dos membros da
diretoria e do conselho da APPMG (ver figura 04). Na publicação seguinte, a quarta capa foi
veiculada à divulgação do Empréstimo Mineiro de Consolidação (ver figura 05), que também
ocupou a página inteira para divulgar as apólices premiadas e seus respectivos ganhos. Não
conseguimos obter mais detalhes sobre o que era este empréstimo e como funcionava.
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O periódico de número 07 fugiu do padrão até então desenvolvido e apresentou o
compartilhamento de sua quarta capa entre dois “anunciantes”: a gráfica Folha de Minas, ao
centro da página; e a própria Educando que, na parte inferior, informou o desejo de realizar
permuta de revistas similares (ver figura 06). A respeito dessa constatação é interessante
observar que a gráfica da imprensa oficial de Minas Gerais constava de uma grande prestígio.
Até o final da década de 1930, ela foi responsável pela editoração de dezenas de periódicos e
livros publicados no Estado de Minas Gerais, basta conferir LINHARES (1995).36.
Ainda no primeiro ano de publicação de Educando, no seu oitavo número figurou a
publicidade da Caixa Econômica Estadual, utilizando a integralidade do espaço da página.
Sendo assim, pode-se verificar que, nesse primeiro ano, dos oito números publicados, somente
a metade utilizou sua quarta capa para a veiculação de anúncios, informações e propagandas.
Quanto aos anunciantes, majoritariamente, estavam diretamente ligados ao Governo Estadual.
Por fim, com exceção da Revista número 7, as demais utilizaram como padrão a divulgação,
ocupando integralmente a quarta capa.
Em 1941, dos sete números publicados da Revista Educando, verificou-se que em quatro
deles as editoras veicularam às quartas capas anúncios, informações e propagandas. No
impresso 12, esse espaço foi ocupado por um envelope destinado para que os assinantes o
utilizassem para enviar a quantia referente à renovação da assinatura de Educando.
Os impressos 13, 14 e 15 tiveram as suas quartas capas ocupadas pelos anúncios da
Caixa Econômica Estadual, os quais ocupavam a página inteira. Dessa forma, pode-se perceber
que, nesse ano, houve o predomínio da vinculação das quartas capas aos anúncios da Caixa
Econômica Estadual. Reforçando que as instituições que anunciavam na Revista estavam
ligadas ao Governo Estadual, podemos então inferir que em tempo de crise o Estado ainda é o
que dispõe de recursos para pagar serviços contratados, como o espaço para a publicidade. Por
fim, as quartas capas desse período apresentaram a divulgação de somente um anunciante.
Nos anos de 1943 e 1944, a Caixa Econômica Estadual continuou sendo um dos
principais anunciantes na Revista Educando, todos com o mesmo padrão e características
gráficas.
Em 1945, as quartas capas da Revista da Associação praticamente não foram utilizadas,
com exceção de seu último número, em que houve a divulgação da propaganda de Marieta Leite
como candidata à Deputada Estadual e a incitação para que a classe docente votasse nela (ver

36

LINHARES, Joaquim Nabuco. Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora da UFMG;
Fundação João Pinheiro, 1995.
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figura 07). Cabe destacar aqui, de forma breve, que esse tipo de vinculação foi uma novidade
das páginas da Revista. Acredita-se que, por ser seu último número e pelo país estar passando
por uma transição governamental37, houve a possibilidade do apoio político das editoras à
candidata.
Conforme demonstrado, a utilização das quartas capas para a divulgação de produtos e
informações não foi intensamente realizada pelos editores da Revista Educando. Dos seus trinta
e nove números, somente 16 fizeram uso dessa estratégia, menos da metade, e, desse total,
onze números de publicações próximas foram veiculados à publicidade da Caixa Econômica
Estadual. Portanto, acredita-se que, por serem as quartas capas, junto às capas, o primeiro
contato do leitor com o impresso, os editores procuraram repassar a esse público uma
mensagem sem que eles precisassem abrir a Revista. Além disso, estrategicamente, visaram "...
convencer o leitor pela exposição intensiva e sistemática da propaganda.” (BICCAS, 2001,
p.158).
2.3.2 O verso das capas, as páginas internas e as páginas finais
Constatou-se que os versos das capas, as páginas internas e as páginas finais da Revista
Educando também foram utilizados como espaços de veiculação de propagandas, anúncios e
informações. No entanto, os sentidos e as estratégias eram diferentes dos pretendidos na quarta
capa, que tinha a intenção de transmitir uma primeira ideia para os leitores, sem que eles
precisassem abrir o periódico.
Nos versos das capas, nas páginas internas e nas páginas finais, o manuseio e a leitura
do impresso teriam outras exigências, ou seja, de forma simultânea, os editores começaram a
utilizar diferentes espaços, com diferentes estratégias, para divulgar novos textos, os quais
seriam acessados à medida em que os leitores fossem folheando e lendo de forma mais intensa
e exaustiva o periódico.
No que se refere ao projeto gráfico e ao espaço destinado aos anúncios, informações e
propagandas no versos das capas, verificou-se que não houve sua grande utilização por parte
das editoras. Dos trinta e nove números da Educando, somente em sete deles (03, 05, 06, 07,
08, 09, 11) houve essa vinculação. Cabe destacar que a utilização desse espaço foi inaugurada
na revista nº 03, onde, diferentemente dos demais números, apareceu de forma modesta a
informação a respeito do local em que Educando era impressa: as Oficinas Gráficas (ver figura
Em dezembro de 1945, chegava ao fim o chamado “Estado Novo”. Com a saída de Getúlio Vargas do poder e
a realização de eleições presidenciais, foi eleito democraticamente o General Eurico Gaspar Dutra. Vale destacar
que, embora esse candidato tenha sido apoiado por Vargas, seu governo representou a redemocratização do país.
37
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09) Folhas de Minas. Os seis números restantes mantiveram o padrão apresentado na figura 10,
ou seja, além de apresentarem o sumário, também divulgavam as informações referentes às
integrantes da direção, da redação e da gerência da revista, os valores das assinaturas (sócio e
não sócio) e do exemplar avulso do impresso. Além disso, também informava o número da
caixa postal para onde as correspondências deveriam ser enviadas.
Figura 08 - Verso da capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 03

Figura 09 - Verso da capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 07

Quanto ao projeto gráfico e ao espaço destinado aos anúncios, informações e
propagandas nas páginas internas da Revista da Associação, constatou-se que não houve um
padrão, uma vez que poderiam ser encontrados no meio do texto (ver figura 10), ocupando a
página inteira (ver figura 11), dividindo a página com outros anúncios (ver figura 15),
compartilhando com outros anúncios o espaço final da página (ver figura 13) ou o espaço
superior (ver figura 12), ou ainda, localizando-se ao final da página (ver figura 14).
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Figura 10 – Publicidade na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 02
Figura 12 - Publicidade na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 10

Figura 11 – Publicidade na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 20
Figura 13 – Publicidade na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 03

85

Figura 14– Publicidade na Revista Educando.

Figura 15 – Publicidade na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 22 e 23

Fonte: Revista Educando número 12

Possuindo uma diferente proposta de acesso à informação, anúncios e propagandas, as
páginas internas da Revista Educando caracterizaram-se por abrangerem um maior número de
inserções, bem como uma maior diversidade de anunciantes. Tal constatação direcionou-nos à
organização da tabela abaixo, cujo objetivo é apresentar os tipos de inserções, os anunciantes e
a frequência em que apareceram nas páginas internas desse impresso.
Tabela 04 – Páginas Internas da Revista Educando (1940-1945).
Anunciante

Produto

Número de anúncios

Rex e Casa

Calçados Finos

1; 3; 22; 23; 24; 25; 26; 37; 38

Papelaria e Oficinas
Gráficas Minas

Artigos escolares, para escritórios,
decoração e presentes

1(2x)

A Poesia no Curso
Primário

Livro

1

Papelaria e Tipografia
Brasil

Pautação, Tipografia, Encadernação e
Linotipia

2; 11; 12; 14; 15

Indígena

Sapatos de Luxo

2; 3
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Instituto de Olhos,
Ouvidos, Nariz e
Garganta

Assistência Médica

2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11(2x); 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22 e 23; 24; 25; 26; 27; 28;
29 e 30; 31; 32; 33; 34; 35 e
36; 37; 38; 39

Laboratório Veritas

Análises Clínicas

2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11(2x);
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22 e 23; 25; 32; 33; 39

Banco de Minas Gerais

Empréstimo Financeiro

2; 3; 8; 9; 10; 11(2x)

Oliveira, Costa & Cia

Livros e Artigos Escolares

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11(2x); 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22 e 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
34; 35 e 36; 37; 38; 39

Era uma Vez

Revista Infantil

2; 9; 10; 11; 12; 13; 14 (2x);
15; 16; 17; 18; 21; 22 e 23

cirurgião dentista)

Tratamento dentário

2;3

Educando

Revista Pedagógica (assinatura)

2; 3; 9; 11(3x); 12 (2x); 13;
16; 22 e 23; 28; 32; 33; 34; 37

Empréstimo Mineiro de
Consolidação

Venda de apólices

2; 3; 4

Perfumaria Marcolla

Talco Malva

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11(2x);
12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21;
22 e 23; 25; 26; 27; 28; 29 e
30; 31; 32; 33; 37; 39

Livro de Lili

Livro Infantil

3

Casa de Repouso
Fazenda do Rosário

Hospedaria de férias

4

Atualidades Pedagógicas

Coleção de textos pedagógicos

5

Dr. Trajano M. Carvalho

Especialistas em doenças de senhoras

6; 7; 8

Caixa Econômica
Estadual

Serviço Bancário

8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22 e 23; 24; 29 e
30; 31; 33 e 34

Casa da Lente

Ótica e Fotografia

9

Dr. Lucas M. Machado

Obstetra e Ginecologista

9; 10; 11(2x); 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 e 23;
24; 25

Banco Hypotecário e
Agrícola de Minas
Gerais

Serviços bancários

9; 17; 18
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A. Gomes & Cia

Refrigeradores, Rádios, Lâmpadas,
Válvulas, Lavadeiras Elétricas, Material
elétrico

9

Clenarvam de Faria
Alvim

Advogado

9

Colégio Sagrado Coração
de Jesus

Educação Privada

9

Dr. Silvino Paixão

Doenças para Senhoras

10; 11(2x); 12; 13; 14; 15; 16;
17

Associação Taquigráfica
Paulista

Curso

11; 12

Instituto Ludowig

Salão de Beleza

14; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 26;
27; 28; 29 e 30; 31; 32; 33; 34;
35 e 36; 37

Consolação

Revista Mensal Ilustrada

17; 19; 20

Banco Mineiro da
Produção

Instituição Financeira

17; 18

Casa Guanabara

Roupas e etc.

17; 18

Banco De Crédito Real
de Minas Gerais

Instituição Financeira

17; 18

Casa Bristol

Calçados Finos

22 e 23; 24; 25; 26; 27; 37; 38

Gráfica Queiroz Breiner
Ltda.

Gráfica, Papelaria e Livraria

27; 28; 29 e 30; 31; 32; 33; 34;
35 e 36; 37;

Banco Financial da
Produção

Instituição Financeira

37; 38

Fonte: Revista Educando 1940-1945

Em 1940, encontrou-se, nas páginas internas, dezenove anunciantes. Os anúncios
publicitários presentes estavam relacionados a produtos e a serviços de interesse dos agentes
escolares. No que se refere aos serviços, englobavam as áreas de saúde (análises clínicas,
oftalmologista, otorrinolaringologia, dentista e ginecologista), bancária e hoteleira. Quanto aos
produtos anunciados, tratavam-se de artigos de higiene, calçados finos, papelaria e livros para
que os professores montassem suas bibliotecas particulares. Cabe destacar que no primeiro
número de Educando a Papelaria e Oficinas Gráficas Minas teve seu anúncio registrado em
duas páginas.
Em 1941, nos sete números publicados de Educando foram publicados dezesseis
anunciantes. Os tipos de serviços vinculados às páginas internas foram os seguintes: beleza
(salão de beleza), advocatício, bancário (empréstimos e abertura de contas), saúde
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(oftalmologista, otorrinolaringologia, análises clínicas e ginecologista) e educação (escola e
ensino de tipografia). Além desses, também constaram anúncios relacionados à venda de óculos
e lentes, talco, materiais de papelaria, livros e assinatura da Revista Educando. Curiosamente,
o impresso de número 11 apresentou seis anúncios duplicados e um triplicado. Seguem os
respectivos anunciantes: Instituto de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta; Laboratório Veritas;
Banco de Minas Gerais; Oliveira, Costa & Cia; Perfumaria Marcolla (Talco Malva); Dr. Lucas
M. Machado; Dr. Silvino Paixão; e Educando (três inserções referentes à assinatura). Seguindo
essa linha de anúncios duplicados no mesmo impresso, nas revistas de números 12 e 14,
respectivamente, observou-se a vinculação de Educando (assinatura) e da revista infantil “Era
Uma Vez” (ver figuras 16 e 17).
Figura 16- Páginas Internas da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 14

Figura 17- Páginas Internas da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 14

No terceiro ano de circulação da Revista Educando, foram constatados em seus seis
números (16, 17, 18, 19, 20 e 21) um total de nove anunciantes. Os anúncios divulgados
relacionavam-se à prestação de serviços de beleza, bancários (empréstimo e abertura de contas),
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de assistência médica (oftalmologista, otorrinolaringologia, obstetra e ginecologista) e de
análises clínicas. Também foi observada a presença de anúncios relacionados com assinatura
de revistas, produtos de higiene, sapatos finos e artigos de papelaria e livraria.
Em 1943, observou-se nas folhas internas dos sete números de Educando (22, 23, 24,
25, 26, 27, 28) um total de doze anunciantes. Embora pequenas alterações tenham ocorrido, as
pessoas jurídicas que veicularam seus produtos e seus serviços mantiveram-se as mesmas do
período anterior (ver tabela 3). Dessa forma, os anúncios publicitários presentes nos números
citados estavam relacionados aos serviços de beleza, gráficos, bancários e de saúde (análises
clínicas, obstetra e ginecologista,). Quanto aos produtos, destacaram-se os anúncios de artigos
de papelaria e livraria, de calçados finos, de produtos de higiene e de assinatura de revistas.
Em 1944, foram publicados seis números (29-30, 31, 32, 33, 34), constatamos a
presença de oito anunciantes, os quais já haviam divulgado nas páginas internas da Revista da
Associação em números anteriores. Dessa forma, os serviços e produtos vinculados a este
espaço mantiveram-se, em sua maioria, em relação ao ano anterior. No que tange aos tipos de
serviços, constaram os seguintes: gráficos, médicos, de beleza, análises clínicas e bancários.
Quanto aos produtos, verificou-se que se referiam a artigos de papelaria, a livros, a material de
higiene e a assinatura de revistas.
No último ano da produção de Educando, 1945, o total de anunciantes em seus cinco
números finais (35-36, 37, 38, 39) foi de dez. Ressalta-se que um único exemplar abarcou os
números 35 e 36. Quanto aos tipos de serviços e produtos, não houve uma alteração significativa
em relação aos divulgados no ano anterior. Sendo assim, os serviços anunciados em Educando
estavam inseridos nos setores de beleza, gráficos, bancários, de saúde e de análises clínicas. Os
produtos vinculados foram os de artigos escolares, livros, de higiene e de calçados finos.
Conforme pode-se observar, com pequenas variações, os produtos e serviços anunciados
nas páginas internas de Educando tiveram uma certa constância ao longo do seu tempo de vida
(1940 a 1945). Basicamente, estavam relacionados ao ofício de seu público leitor (gráficas,
papelarias, livros, revistas), à saúde (médicos e serviços laboratoriais), à aparência (sapatos,
salão de beleza e perfumaria), assim como às finanças (empréstimos, aberturas de contas e
compras de apólices).
Os anunciantes que veicularam suas propagandas na Revista Educando focaram o
público alvo prioritário, professoras do Estado de Minas Gerais. O mesmo padrão dos
anunciantes que divulgaram seus serviços e produtos na Revista do Ensino no período de 1928
a 1940. A representação que circulava sobre a professora primária é bastante emblemática: uma
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mulher que deve cuidar da saúde física, indo em médicos, ginecologistas e dentistas, tudo para
ficar com uma aparência saudável e esteticamente apresentável. O cuidado com os olhos,
ouvidos e garganta são fundamentais para aquela que o tempo todo precisara fazer uso destes
sentidos para ministrar suas aulas com “perfeição”. Tudo isto com muito talco e perfume.
Os advogados e os serviços bancários completam a vida profissional e financeira das
mestras. A complexidade da carreira dos professores, atrelada a burocracia que passa a vigorar
no exercício de suas funções passam a necessitar de ajuda especializada para conferir direitos,
promoções, licenças, remoções de escola, de cidade e etc.
Mantendo a linha de análise anterior, elaborou-se o quadro a seguir com o objetivo de
organizar e apresentar a frequência, os produtos e os anunciantes que vincularam suas
divulgações às páginas finais da Revista Educando:
Tabela 05 - Páginas Finais da Revista Educando (1940-1945).
Número

Anunciante

Produto

01, 08, 12, 37

Associação dos Professores

Benefícios que gozam os sócios quites.

Primários de Minas Gerais

- Transcrição de parte do novo estatuto
- Assembleia Geral.

02, 03, 07

Empréstimo

Mineiro

de

1-Compra de apólices.

Consolidação

2- Relação das apólices premiadas.

09, 26

Perfumaria Marçolla

Publicidade do Talco Malva.

09

Educando

Indicações de leituras, Rebecca e Noções de Histórias das
Literaturas.

13, 28, 33

Educando

Anúncio de aquisição das coleções de Educando.

17, 19, 22 e 23

Caixa Econômica Estadual

Publicidade.

15, 18

Educando

Informação das premiações do

Concurso permanente de

Educando.
25

Rádio Inconfidência

Divulgação da emissora oficial Rádio Inconfidência.

27

Educando

Educando divulga que irá se encarregar da encomenda do
livro "Tratado de Acentuação Gráfica”.

29 e 30

Informação da situação demográfica do estado de Minas
Gerais.

34

Gráfica

Queiros

Breiner

Anúncio publicitário do setor de papelaria e livraria da

Ltda.

Gráfica Queiros Breiner.

35 e 36

Fazenda Escola de Florestal

Divulgação da miscigenação de raças bovinas.

38

Livraria Rex Papelaria

Anúncio da Livraria Rex Papelaria.

Fonte: Revista Educando números 01-39
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O quadro demonstra que as editoras da Revista Educando, desde seu primeiro número,
vincularam as páginas finais desse impresso para a divulgação de anúncios, propagandas e
informações. Embora não tenha ocorrido em todos os seus 39 números, pode-se afirmar que
aproximadamente 70% apresentaram esse padrão, totalizando uma quantia de 25 anúncios,
propagandas e informações.
No que se refere ao espaço destinado e ao projeto gráfico das informações, anúncios e
propagandas, verificou-se que não houve um padrão por parte da edição. Sendo assim, embora
a maior parte dessas divulgações tenha ocupado a página final inteira (ver figura 19), algumas
dividiram espaço com outros textos (ver figura 20).
No ano de 1940, cinco números da Revista Educando (01, 02, 03, 07, 08) tiveram suas
páginas finais vinculadas a informações, anúncios e propagandas. Dois trataram de informações
referentes à Associação dos Professores Primários de Minas Gerais e os outros três, de anúncios
publicitários do Empréstimo Mineiro de Consolidação.
No ano seguinte, 1941, as páginas finais de Educando contaram com a presença de
informações, anúncios e propagandas. Uma das informações mais importantes foi a divulgação
do estatuto da Associação dos Professores Primários de Minas Gerais. Em um outro número
figura a propaganda do Talco Malva, o qual poderia ser adquirido na Perfumaria Marçolla. Por
fim, aparecendo em três números, os editores da Revista Educando veicularam as indicações
de livros para serem adquiridos pelos leitores, bem como a aquisição das coleções de Educando
e informação das premiações do Concurso Permanente de Educando.
Em 1942, dos seis números produzidos (sendo um condensado), as editoras de
Educando vincularam às páginas finais de somente três números a divulgação de anúncios e
informações. Dessa forma, nos números 17 e 19, constou a publicidade da Caixa Econômica
Estadual. Já no número 18, a própria edição do impresso utilizou esse espaço para informar as
premiações do seu Concurso Permanente.
Nos sete números seguintes (22-23, 24, 25, 26, 27, 28), publicados no ano de 1943, as
páginas finais do impresso contaram com seis vinculações, sendo todos os anunciantes clientes
“antigos”, com exceção da Rádio Inconfidência. Logo, pode-se encontrar nesses espaços os
seguintes anúncios publicitários: Talco Malva, encontrado na Perfumaria Marçolla; Caixa
Econômica Estadual; Revista Educando, que apareceu em dois números consecutivos, no 27,
para informar que as assinantes do interior que tivessem interesse em adquirir o livro "Tratado
de Acentuação Gráfica”, de J. Lourenço de Oliveira, poderiam encomendá-lo com as
representantes de Educando e, no 28, para divulgação da aquisição das coleções anteriores de
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Educando; por fim, a Rádio Inconfidência, emissora oficial do governo de Minas Gerais (ver
figura 22).
Em 1944, dos seis números confeccionados da Revista Educando, quatro vincularam às
suas páginas finais anúncios e informações. Assim sendo, nos números 29 e 30, houve a
apresentação do informe da situação demográfica do estado de Minas Gerais. No tocante aos
anúncios, verificou-se a utilização desse espaço por dois anunciantes. Na Revista de número
33, as próprias editoras de Educando valeram-se dele para anunciar a venda das coleções
anteriores do impresso (ver figura revista 20). No número seguinte, 34, constatou-se a presença
do anúncio publicitário do setor de papelaria e livraria da Gráfica Queiroz Breiner (ver figura
21).
Em 1945, somente na última publicação, a de número 39, não vinculou sua página final
a anúncios, informações e propagandas. Assim sendo, estiveram presentes nas páginas finais
desse impresso, em seu último ano de produção, a Associação dos Professores Primários de
Minas Gerais, informando a condução e as decisões tomadas na sua primeira Assembleia Geral
do ano de 1945; a Fazenda Escola de Florestal, divulgando os resultados do estudo e das práticas
da miscigenação de raças bovinas; e a Livraria Rex Papelaria, anunciando que as sugestões
bibliográficas ao longo do impresso 38 poderiam ser adquiridas nesse estabelecimento.
Quanto ao tipo de informação, propaganda e anúncios presentes nas páginas finais,
constatou-se que houve o predomínio da presença de instituições ligadas ao governo. A
Associação dos Professores Primários de Minas Gerais foi a que apareceu mais vezes nas
páginas finais de Educando. Utilizou esse espaço para divulgar informações referentes à
composição de sua diretoria, atualizar quanto às ações de sua direção, apresentar transcrições
de seu estatuto e, também, para incentivar a classe docente a se filiar e a manter em dia o
pagamento das cotas.
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Figura 18 – Página Final da Revista Educando.

Figura 19- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 07

Fonte: Revista Educando número 09

Figura 20- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 33

Figura 21- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 34
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Figura 22 - Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 28
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O anúncio da Radio Inconfidência na Revista Educando, nos remete a importância das
rádios brasileiras na cultura e na educação do povo brasileiro. Esta rádio foi criada pelo governo
de Minas Gerais em setembro de 1936. A inauguração foi realizada com pompas e muita festa,
os jornais registraram o evento e a presença de pessoas importantes do mundo político,
econômico, enfim da sociedade mineira.
De acordo com COTA (2016), a criação da Rádio Inconfidência tinha por objetivo
consolidar o projeto de uma emissora oficial, a partir de interesses políticos para promover e
propagandear as produções econômicas do Estado de Minas Gerais.
A nova estação de rádio oficial de Minas Gerais também tinha por finalidade dar
orientação intellectual e instrutiva, portanto deveria difundir um conteúdo educacional. Cota
(2016, p, 61) afirma que esta não era uma caracteristica específica da Rádio Inconfiência, pois
várias outras inauguradas neste mesmo periodo também eram direcionadas a divulgar um
conteúdo instrutivo. No final da década de 1930, era uma condição, uma marca da centralização
e da uniformização das orientações aos meios de comunicação pelo governo federal. Este
controle era uma das maneiras de Getúlio Vargas se fortalecer e concentrar poder.
Nas décadas de 1930 e 1940, Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, no
governo de Getúlio Vargas, encampou os instrumentos de comunicação na perspectiva de
formar do ponto de vista cultural e educacional o povo brasileiro. Neste sentido, reivindicou
para o Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE) e o Instituto Nacional do Cinema Educativo
(INCE) para ficarem como áreas de atuação do seu ministério, enquanto a publicidade e
propaganda deveriam permanecer com o Ministério da Justiça (CAPELATTO, 1998).
Na rádio Inconfidência um dos programas voltados para a educação denominava-se
Hora Infantil, organizado por Dindinha Alegria, pseudônimo da professora Magda Ladeira.
Segundo COTA (2016, p, 147), as irradiações tiveram início no dia 01 de julho de 1937, indo
ao ar 3 vezes por semana. O programa não estava diretamente vinculado às escolas, mas o
funcionamento, ou as pautas eram reguladas pelo calendário escolar e se concentravam durante
o período letivo. O programa contava com a presença da “Dindinha Alegria” e também com a
participação de meninos e meninas em idade escolar e que estavam frequentando as escolas de
Belo Horizonte.
O programa Hora Infantil instruía divertindo, com charadas, concursos, histórias, jogos,
músicas e etc. COTA (2016) aponta que nos concursos organizados, as crianças vencedoras
ganhavam prêmios em dinheiro, além de corte de tecidos, calçados, livros de histórias,
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brinquedos e a entrada permanente para as matinês no cinema, bombons, biscoitos. Todos os
prêmios eram ofertados pelos comerciantes e instituições bancarias de Belo Horizonte.
Inspirado pela programação Hora Infantil da Radio Inconfidência, o Secretário da
Educação, Cristiano Machado, em 1936, realizou uma reunião com as diretoras dos grupos
escolares de Belo Horizonte, da Escola de Aperfeiçoamento, Instituto Pestallozi e Escola
Normal, com objetivo de produzir um programa de colaboração com os grupos escolares.
Mario Casasanta ficou como responsável em coordenar esta ação. Foi deliberado que
diariamente, cada grupo escolar da Capital faria uma transmissão pelo microfone da Radio
Inconfidencia de um auditorium. COTA (2016, p. 151):
A organização dos primeiros auditórios não se fez esperar, e já nos dias 21 e 26
daquele mês, sob a responsabilidade dos grupos escolares Silviano Brandão e
Cesário Alvim, inauguraram-se os auditórios, com o nome Hora das Crianças,
o primeiro programa infantil da “estação montanheza”. Em meados de
novembro, o programa passou a ser denominado por Hora Educativa. Esse
nome permaneceu até 1940, quando os registros passam a mostrar a
nomenclatura Hora Escolar. Essas alterações do nome do programa parecem
não modificar estruturalmente a sua orientação, contudo revelam uma tentativa
de melhor se adequar ao universo de sua produção. Se o nome Hora das
Crianças permite concluir que o programa fosse voltado ao público infantil, não
delimitando, por exemplo, as temáticas que poderiam ser tratadas, o nome Hora
Educativa já sugere que o universo contemplado seria o da educação. Porém,
esse universo permanece ainda muito amplo. Qual seria o seu conteúdo? Seriam
privilegiados conteúdos escolares de caráter pragmatico - a título de exemplo ler, escrever e contar? Seriam contempladas aprendizagens de História,
Geografia e estudo de Línguas? Seria o programa feito por crianças ou por
adultos? De que lugar social falariam? Qual o propósito de suas orientações?
Por fim, é com o nome Hora Escolar que podemos ficar mais a par do lugar e
dos sujeitos envolvidos na produção- professores e alunos- e, inferir, em certa
medida, o público a ser alcançado - crianças em idade escolar e também
pais/família dos escolares.

Como podemos observar a propaganda da Radio Inconfidencia então publicada na
Revista Educando indica que os programas de rádio difusão continuaram em alta no país e
especificamente em Minas Gerais. O fato desta propaganda circular na Revista Educando
certamente teria um papel de divulgar os programas educativos voltados para as escolas
públicas e de certa maneira convidando-as a se engajarem na participação dos programas.
A propaganda da Rádio Inconfidência na Revista Educando neste contexto, pode indicar
também o alinhamento da editoria em relação aos projetos do governo federal e do Estado de
Minas Gerais, que utilizaram a radiodifusão para controlar e difundir os ideais nacionalistas do
Estado Novo no campo educacional.
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2.3.3 Anúncios Publicitários: suas formas e seus sentidos
Nos tópicos anteriores, foram apresentados os usos e as funções atribuídas às
contracapas, quartas capas, páginas internas e páginas finais em relação aos sentidos como
composições da Revista Educando. Além desses aspectos, também procurou-se mostrar o
mapeamento dos tipos de textos veiculados e o período em que foram utilizados pelas editoras
desse impresso.
Neste item serão apresentados e analisados alguns textos publicitários presentes na
Revista Educando, a partir o referencial teórico adotado, tomou-se o cuidado de não analisá-los
de forma isolada, ou seja, desvinculados do impresso, pois isso impossibilitaria a assimilação
e a análise dos sentidos que estariam sendo provocados nos leitores, no ato da leitura. Nesse
sentido, Barzotto (1998) destaca que:
É importante nesse tipo de análise considerar o que está fora do tema central, o que
seria considerado periférico. Nessas margens, às vezes aparecem pistas relevantes
para compreender o texto como um todo ou possíveis desdobramentos que impliquem
a consideração de sentidos que estejam fora do texto que se lê.

Foram selecionados os anúncios presentes nas páginas finais e nas quartas capas de três
números da Revista Educando. Acredita-se que tal estudo possibilitará estabelecer as relações
entre os textos investigados, para perceber os sinais “de que parte dos sentidos podem ser
resultantes da articulação entre o procedimento de produção dos textos e da produção de livros,
conforme descrito por Chartier (1996, p.95 – p.96):
A primeira pretende separar dois conjuntos de dispositivos, frequentemente
confundidos: os procedimentos de produção de textos de um lado, e os de produção
de livros de outro. Com efeito, podemos definir como relevante à produção de textos
as senhas, explícitas ou implícitas, que um autor inscreve em sua obra a fim de
produzir uma leitura correta dela, ou seja, aquela que estará de acordo com sua
intenção. Essas instruções, dirigidas claramente ou impostas inconscientemente ao
leitor, visam definir o que deve ser uma relação correta com o texto e impor seu
sentido. Elas repousam em uma dupla estratégia de escrita: inscrever no texto as
convenções sociais ou literárias que permitirão a sua sinalização, classificação e
compreensão; compreender toda uma panóplia de técnicas, narrativas ou poéticas,
que, como maquinaria, deverão produzir efeitos obrigatórios, garantindo a boa leitura.
Existe aí um primeiro conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente
textuais, desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja,
aproximando o leitor de uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo agir sobre
ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor esteja que esteja.

Consequentemente, optou-se por selecionar os impressos de números 13, 14 e 15,
publicados no segundo ano de Educando, 1941. O critério utilizado para essa escolha baseouse no ano em que houve o maior número de veiculações de anúncios, informações e
propagandas, conforme exposto anteriormente, na figura 03.
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Segundo Biccas (2001, p. 175), “os anúncios publicitários, enquanto textos que
compõem o suporte material da revista, são um dos elementos fundamentais que influenciam
na constituição dos sentidos transmitidos por esse tipo de impresso”.
Sabendo que as quartas capas representam um espaço privilegiado para a divulgação de
um produto ou serviço, uma vez em que se encontram situadas na parte externa do impresso e
representam o primeiro contato do público leitor com a revista, sem que, para isso, precise
comprá-la, folheá-la ou lê-la, observou-se que ela foi ocupada, predominantemente, pelos
anúncios da Caixa Econômica Estadual. Tal constatação pode ser relacionada à situação
descrita por Costa (1978, p.160): “... durante a inflação da Guerra, do excesso de dinheiro
acumulado nas mãos de poucos, evoluiu a exploração do negócio bancário, a fim de facilitar a
replicação desses recursos”. Assim sendo, estando o setor bancário nacional em franca
expansão e a classe docente primária em uma difícil situação financeira (ver capítulo I), essa
instituição vinculou seus anúncios a esse espaço por atingir o mesmo um grande número de
pessoas, as quais eram, em sua maioria, funcionárias públicas e que representavam uma
clientela com renda fixa.
Cabe ainda ressaltar que, como forma de passar segurança para o público da Educando,
o anúncio (ver figura 24) destacava que a instituição possuía agências em todos os municípios
de Minas Gerais, não precisando as leitoras do interior se deslocarem de suas cidades para ter
acesso a esse serviço. Além disso, os depósitos poderiam ser feitos em três tipos de contas populares, movimento, prazo fixo –; as retiradas se dariam por meio de cheque e esse serviço
seria rápido e seguro, tendo a “garantia do Govêrno do Estado de Minas Gerais”. Esta última
informação é de extrema importância, pois se referia àquele que pagava o salário das
professoras da rede pública.
A outra instituição apontada como vinculadora de seus anúncios, informações e
propagandas nas quartas capas foi a própria Revista Educando. Dessa maneira, acredita-se que
esse espaço tenha sido estratégico para a divulgação do material (ver figura 23) aí colocado, um
envelope no qual as sócias da APPMG interessadas em renovar ou em se tornarem uma
assinante anual do impresso poderiam preencher com seus dados e enviar a quantia para a
Revista da Associação, uma vez que o acesso à informação foi facilitado por se encontrar na
página externa do impresso.
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Figura 23- Quarta capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 12

Figura 24-

Quarta capa da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 13

Figura 25- Quarta capa da Revista Educando

Fonte: Revista Educando número 15

A análise das páginas finais de Educando demonstra que houve o predomínio de sua
utilização pela APPMG e pela própria Revista do Ensino, conforme exposto na tabela 05. Esse
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espaço, ao contrário das quartas capas, não possui um amplo alcance e nem um contato direto,
pois, além de se localizar na parte interna, ainda se encontra na sua última página. Dessa forma,
a leitora, para ter acesso à informação, deveria ter lido as páginas anteriores do impresso ou,
pelo menos, folheá-las. Nesse sentido, verificou-se que as informações e anúncios aí presentes
eram de interesse de um público específico, as associadas à APPMG e as assinantes da Revista
Educando.
No que se refere ao material divulgado pela Associação, estava relacionado às normas
da instituição, tratava-se da transcrição dos artigos que compunham o estatuto da mesma, que
se referiam às diretrizes para a realização das eleições de sua diretoria e para as convocações
para as Assembleias Gerais, bem como as funções a serem por ela desempenhadas durante
esses encontros. Por isso, acredita-se que a escolha do espaço ocupado por essas informações
esteja diretamente relacionado com o fato de não interessarem a um público diversificado, mas
às associadas à APPMG.
Já Educando utilizou as quartas capas para anunciar a venda da coleção da revista
referente ao ano de 1940 (ver figura 27) e as premiações resultantes do Concurso Permanente
de Educando (ver figura 28).
O anúncio vinculado à página final da Revista nº13 foi colocado nesse espaço, dentro
de um quadrado, como forma de dar destaque à publicação. Nele, as editoras da revista
comunicaram que a coleção dos oito números de Educando publicados em 1940 já se
encontravam disponíveis para a compra. Ainda nesse mesmo anúncio, foi exposto que tratavase de uma “... preciosa publicação para os professores, dada a variedade e excelência de seus
diversos artigos, gravuras e orientações práticas.” (REVISTA EDUCANDO, número 13, 196p.)
Já na revista de nº 14, as editoras de Educando utilizaram mais uma vez as páginas finais
para divulgar a revista. No caso da publicação em questão, foram veiculadas nesse espaço as
informações referentes à premiação resultante do Concurso Permanente de Educando38,
utilizado como uma forma de incentivar o pagamento em dia da assinatura da revista e a
formação de uma biblioteca particular entre as docentes mineiras. As premiações eram feitas
por meio da doação de livros publicados pela Companhia Editora Nacional, ligada aos governos
Estadual e Federal.

Consequentemente, os

títulos literários da editora mencionada

encontravam-se alinhados ao ideário estadonovista.

38

As informações referentes a esse evento estão detalhadas no capítulo III desta dissertação.
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Figura 26- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 12
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Figura 27- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 01
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Figura 28- Página Final da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 15
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2.4 Fotografias e Ilustrações
As ideias de Roger Chartier quanto à relevância dos dispositivos tipográficos para o
entendimento do suporte impresso servirão como referência para o desenvolvimento do estudo.
Segundo o autor,
(...) os dispositivos tipográficos têm tanta importância ou até mais, do que os sinais
textuais, pois são eles que dão suportes entre textos imóveis e leitores que mudam,
traduzindo no impresso as mutações de horizonte de expectativa do público e
propondo novas significações além daquelas que o autor pretendia impor aos seus
primeiros leitores.
Por outro lado, e este é um segundo problema, a estética da recepção hesita entre duas
perspectivas: seja considerar que os dispositivos textuais impõem necessariamente ao
leitor uma posição relativa à obra, uma inscrição do texto em um repertório de
referência e de convenções, uma maneira de ler e de compreender; seja reconhecer a
pluralidade das leituras possíveis do mesmo texto, em função das disposições
individuais, culturais e sociais de cada um dos leitores é pensado como sendo unitário,
fundado sobre uma experiência partilhada que permite o deciframento correto dos
sinais textuais depositados no texto. Na segunda, as condições diferenciais da
apropriação do texto repercutem fora do texto, portanto, fora do alcance de um
enfoque unicamente centrado sobre o leitor na obra e não no social. Uma atenção dada
aos dispositivos tipográficos permite, talvez, reduzir essa ambiguidade, já que
escrevem no objeto tipográfico, leituras socialmente diferenciadas (ou ao menos, as
representações feitas pelos fabricantes de impressos). É necessário, portanto, tentar
sinalizar o social no objeto impresso, controlando sempre as hipóteses construídas a
partir da análise das formas através do que, algumas vezes, leitores populares
contaram de sua maneira de ler. (CHARTIER, 1998, p.98)

Sendo a Revista Educando um impresso produzido pela APPMG, órgão controlado
indiretamente pelo governo estadual, conforme exposto no Capítulo I, optou-se por organizar a
análise e o estudo das imagens veiculadas à Revista da Associação, primeiramente, por meio
da compreensão dos objetivos dos editores ao apresentá-las enquanto texto e, em segundo,
como elemento da própria Revista.
2.4.1 Fotografias e Ilustrações: 1940-1945
A Revista Educando não se destacou por sua qualidade gráfica. Diferentemente da sua
antecessora, a Revista do Ensino, ela teve uma apresentação modesta: o papel utilizado era de
baixa qualidade, o uso das diferentes colorações foi pouco utilizado e constantes foram os erros
de datilografia. No entanto, suas editoras sempre fizeram questão de frisar que, embora os
recursos fossem escassos, o compromisso com o compartilhamento do conteúdo era uma
prioridade. Nesse sentido, foram utilizados textos não verbais, imagens e ilustrações, para atrair
a atenção dos leitores, expor os assuntos de forma mais leve e clara, além de tornar a leitura
mais agradável. Com o intuito de facilitar a visualização do número de imagens veiculadas à
Educando, no intervalo de 1940-1945, foi elaborado o gráfico a seguir:
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Gráfico 2 - Fotografias e Ilustrações na Revista Educando (1940-1945).

Fonte: Revista Educando números 01-39

Conforme pode ser observado, além de não haver constância quanto ao uso das imagens
na Revista Educando, no geral, elas não foram utilizadas como recurso editorial de forma ampla
durante o seu ciclo de produção. Sobre o equilíbrio entre os recursos visuais, percebe-se que o
número de ilustrações é bem superior ao das fotografias, totalizando 81 e 18, respectivamente.
No caso das ilustrações, constata-se que, embora não possam ser identificadas em todos
os números da Revista da Associação, as quantidades são mais generosas do que as das
fotografias e se mantiveram presentes ao longo dos cinco anos de circulação do impresso.
Quanto à frequência das ilustrações, houve uma considerável variação, sendo que, no ano de
1940, praticamente todos os números fizeram uso desse recurso gráfico, totalizando a quantia
de 34. Já em 1941, somente os exemplares de fevereiro e março as apresentaram, impactando
em uma redução de aproximadamente 50%. Em 1942, dos seis números publicados, somente
dois apresentaram ilustrações. Em 1943, houve um pequeno aumento, mas nada comparado aos
dois primeiros anos. Em 1944, os números continuaram a subir, chegando a uma pequena
superação dos dados apresentados no ano de 1941. No entanto, em seu último ano de
circulação, a utilização desse recurso apresentou uma considerável redução, como foi publicada
em apenas uma Revista, correspondente aos 35-36, somando a quantia de 4 ilustrações.
Cabe destacar ainda que os decréscimos citados, referentes aos anos de 1942 e 1945,
podem estar relacionados a duas questões. Considerando 1942, a redução no número de
ilustrações coincide com a diminuição do número de páginas do impresso, o que nos leva a
acreditar que esse dado esteja diretamente relacionado aos efeitos provocados no mercado pela
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Segunda Guerra Mundial (questão já explicada no tópico 2.1). Em 1945, os impactos da crise
econômica foram mais sentidos pela Revista, portanto, quanto menos custos fossem necessários
para a sua produção seria o melhor cenário.
Quanto às fotografias, observa-se que as publicações dos anos de 1940 e 1943 foram as
que mais uso delas fizeram, figurou sete fotografias, respectivamente, totalizando catorze. Já
nos anos de 1941 e 1942, houve um notável decréscimo da presença das fotografias nos
exemplares de Educando, sendo, respectivamente, três e uma. Em seus dois últimos anos de
publicação, o impresso da associação não utilizou fotografias.
Cabe ressaltar que as ilustrações e as fotografias tiveram variados usos e funções na
Revista Educando. Para tal, torna-se importante entender a imagem como elemento material,
isto é, como parte fundamental do próprio impresso e das suas formas de composição. Nesse
sentido, esses dois últimos aspectos são extremamente relevantes para a produção de efeitos e
sentidos em relação às formas de leitura dos textos expostos na Revista.
Por fim, torna-se importante destacar que as imagens foram selecionadas e publicadas
pelos editores com um objetivo, o qual nem sempre vai ao encontro da intenção daqueles que
as produziram (fotógrafos e ilustradores). No caso de Educando, isso não foi diferente. Os
recursos de imagens utilizados sinalizam um tipo de organização, hierarquização e
intencionalidade das informações que nem sempre foram neutras.
2.4.2 As Ilustrações em Educando
As ilustrações foram utilizadas pelas editoras da Revista da Associação de forma ampla
e, predominantemente, com o objetivo pedagógico. Nesse sentido, a análise dos 39 números do
impresso possibilitou observar que essas imagens foram utilizadas como complemento dos
textos expostos, possibilitando o maior entendimento dos assuntos neles abordados,
minimizando as interpretações ambíguas.
O levantamento das ilustrações em Educando possibilitou verificar que elas foram
utilizadas em temáticas relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido, cabe destacar
que esteve presente tanto nas temáticas curriculares (Matemática, Educação Física, Música,
Ciências, Horticultura, Ensino Religioso, Geografia, Historietas) quanto em textos relacionados
ao papel e a importância do professor.
De forma geral, as editoras de Educando fizeram uso das ilustrações para orientar
metodologicamente as leitoras na condução do planejamento, da execução das atividades e dos
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exercícios propostos. Assim sendo, foi feito o levantamento de algumas imagens da Revista da
Associação com o objetivo de explicitar as afirmações e constatações aqui feitas.
Figura 29- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 03
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Figura 30 - Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando número 04
Figura 31 - Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº04
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Figura 32 - Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 07
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Figura 33 - Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 07
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Figura 34- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 12
Figura 35- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 13
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Figura 36- Ilustração na Revista Educando

Fonte: Revista Educando nº 11
Figura 37- Ilustração na Revista Educando

Fonte: Revista Educando nº18
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Figura 38- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 18
Figura 39 - Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 25
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Figura 40- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 25
Figura 41- Ilustração na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 35-36
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A figura 29 foi apresentada como um modelo de atividade que visa fazer uma reflexão
sobre a própria imagem, um exercício de interpretação. Sendo assim, na página seguinte,
observa-se que as editoras apresentaram a análise da ilustração e, na sequência, um passo a
passo de como confeccionar uma moldura para as gravuras. Seguindo essa linha “do como
fazer”, as figuras 33, 34, 35 e 37 demonstram a ampla utilização dessa estratégia pelas editoras
de Educando para difundir vários modelos das atividades.
No intuito de tornar a leitura do texto mais agradável e facilitar o entendimento do
assunto nele exposto, as ilustrações também foram utilizadas pelas editoras com esse propósito,
o que pode ser constatado nas figuras 38 e 39. Na imagem apresentada na figura 41, enfoca a
produção dos discentes do ensino primário, destacando a divulgação do trabalho pedagógico
das professoras leitoras da Revista. Por fim, esse recurso visual também foi utilizado para
compartilhar letras de músicas, a imagem é bastante necessária para mostrar as partituras das
músicas para ser cantada e tocada, conforme as figuras 36 e 40.
2.4.3 As Fotografias em Educando
Conforme exposto na figura 28, as fotografias não foram utilizadas de forma intensa
pelas editoras da Revista Educando, sendo menos presentes do que as ilustrações. Acredita-se
que o fato desse recurso visual demandar mais investimento técnico, profissional e financeiro
do que o empregado para publicar as ilustrações.
Tomando como base o trabalho de Biccas (2001, p.212), as fotografias da Revista
Educando serão analisadas de duas formas: “ (…) primeiro, considerando a foto em si e
buscando explicitar o que ela objetivamente poderia estar transmitindo; segundo, como ela foi
incorporada enquanto texto que se intercalava em outros textos.”
Assim sendo, foram selecionadas algumas das imagens fotográficas presentes em
Educando, as quais , de certa forma, representam os usos e funções que esse recurso teve no
periódico.
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Figura 42- Fotografia na Revista Educando.

Figura 43- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 02

Fonte: Revista Educando nº 09

As fotografias que constam nas figuras 42 e 43 trazem as imagens de personalidades
da política mineira e são apresentadas em local de destaque, logo no início do artigo. A primeira
apresenta Eliseu Laborne e Vale39, Chefe do Departamento de Educação de Minas Gerais. Notase que a imagem encontra-se vinculada ao texto de autoria de Eliseu, no qual aborda a
implantação do novo Programa em Experiência do Ensino Primário Mineiro. Laborne convida
as professoras mineiras a “ … dar à execução do programa em experiência, no transcurso deste
ano, a mesma centelha de fé, a mesma alma que é do seu feitio comunicar as coisas boas do
ensino.” (REVISTA EDUCANDO, nº 02, p.4).
A segunda imagem retrata o governador do estado de Minas Gerais, Benedito
Valadares40. A fotografia está inserido em um texto escrito pela edição de Educando, no qual
agradece o beneficiamento feito às duzentas professoras primárias mineiras e enfatiza que “…
patenteia o interesse que S. Excia. dispensa à causa do ensino, dando-nos a certeza de que tudo
39

Nasceu em Grão Mogol a 11 de novembro de 1897, filho do prof. Arthur Gustavo Rodrigues Vaile e dona
Aurora Laborne Valle. Cursou primário em sua cidade natal e o secundário em Belo Horizonte, onde se matriculou
na Faculdade de Medicina, em 1915-1921. Clinicou na Capital mineira e, em 1934, foi eleito deputado (1935-37)
à 2ª Constituinte do Estado de Minas. A partir de 1939, exerceu o cargo de Chefe do Departamento de Educação
de Minas Gerais, durante o governo de Benedito Valadares. https://www.geneaminas.com.br/genealogiamineira/restrita/enlace.asp?codenlace=1377879
40
Com a morte de Olegário Maciel (1933), Benedito Valadares Ribeiro (1892 - 1973) foi o escolhido por Getúlio
Vargas para assumir o governo de Minas Gerais, função que desempenhou entre os anos de 1933-1945.
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o que for de justiça e de melhoria para a tarefa educacional em que Minas se empenha, terá o
apoio e simpatia de nosso Governo.” (Revista Educando, n. 9, p.02).
Assim sendo, acredita-se que as fotografias destacadas foram utilizadas como um
recurso para difundir a imagem destes políticos que estavam ocupando cargos públicos entre as
professoras primárias mineiras. Vinculando assim a imagem a mensagem, quase sempre
destacando as qualidades e os feitos destas personalidades.
Seguindo a linha de associar o texto à imagem do autor ou do homenageado, a figura
a seguir destaca a presidente da APPMG, Leonilda Montandon:
Figura 44 - Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 03

A fotografia de Leonilda Montandon encontra-se no início do artigo, em local de
destaque. O conteúdo faz uma apresentação da nova dirigente da APPMG e também é uma
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homenagem pela trajetória na educação mineira. Neste caso, a Revista fez um uso adequado e
estratégico junto aos seus associados, mostrando quem era a nova Diretora da APPMG,
vinculando a imagem ao nome.
Que a modéstia de Leonilda, modéstia que tanto conhecemos e admiramos, perdoe a
‘Educando’ a pequenina traição de hoje. O intuito de nossa revista é apenas o de tornar
conhecidos, mais de perto, por todo o estado de Minas, a forte inteligência, o grande
caráter e nobre coração que nos dirige.” (REVISTA EDUCANDO, nº 03, p.4)

A figura 45 foi inserida dentro da seção “Concurso Permanente de Educando”.
Conforme será detalhado no capítulo III desta dissertação, esse evento foi promovido com uma
certa regularidade pela Revista e tratava-se de sorteios entre os assinantes do impresso que
estavam em dia com o pagamento das mensalidades.
Figura 45- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 10
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Conforme pode ser observado, a fotografia foi colocada em local de destaque no texto,
dando visibilidade ao evento retratado. O objetivo de sua exposição foi dar credibilidade e lisura
aos sorteios dos livros, uma vez que registrou os integrantes da mesa que presidiu o sorteio.
Figuram na foto: Marieta Leite, diretora da Revista Educando; Leonilda Montandon, presidente
da APPMG; Vicente Guimarães, diretor de “Era Uma Vez…”, representando a Cia. Editora
Nacional; a professora Maria Inácia Queiroz Miranda, representante dos assinantes do interior
do Estado; e as professoras Celeida Chaves e Aulisia Mafra, representante dos docentes da
Capital. O texto apresentou, ainda, os nomes dos ganhadores e os prêmios oferecidos.
A figura apresentada a seguir foi incluída numa página antes da seção “Nossa Gravura”
e ocupou o espaço todo, tendo grande destaque.
Figura 46- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 12

O artigo tem como temática central a utilização de imagens para o desenvolvimento do
ensino da Geografia. Nesse sentido, são apresentadas as razões para o seu uso, os benefícios
para a aprendizagem, bem como o passo a passo para uma boa abordagem pelo professor em
sala de aula. No que se refere à escolha da figura 46, as redatoras de Educando colocaram:
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Quisemos dar hoje um exemplo de gravura geográfica. Do ponto de vista gráfico, ela
deixa a desejar. Reprodução de uma outra grande e colorida, esta perdeu, com a
reprodução, em nitidez e beleza. Do ponto de vista da matéria, podemos classificá-la
como ótima. Representa uma atividade comum nas planícies brasileiras, como seja a
cultura da cana. Relaciona-se à produção açucareira no país. Lembra os grandes
engenhos. Mostra como é feita a colheita, a utilização dos carros de bois, o auxílio de
menores, meninos e meninas, o que faz pensar no emprego de toda a família na época
da colheita da cana. Dificilmente a palavra da professora poderia evocar, com tanta
precisão e minúcia, impressão igual a produzida pela análise desta gravura.
(REVISTA EDUCANDO, nº 12, p.117)

Percebe-se que a autora, Marieta Leite reconhece a falta de qualidade gráfica da
imagem. No entanto, destaca que a escolha da mesma foi realizada com o objetivo de
possibilitar seu uso nas aulas de Geografia, de forma a ilustrar a lavoura de cana de açúcar,
com sua colheita e seus trabalhadores, na planície brasileira.
As duas imagens expostas a seguir estão integradas ao artigo “Cantinas Escolares”, que
aborda a questão da alimentação escolar no estado de Minas Gerais. Assunto por diversas vezes
desenvolvido pelas editoras de Educando em suas páginas, foi motivo de inquietação entre os
agentes escolares mineiros, uma vez que a fome era uma realidade entre uma parte dos alunos
do ensino público, principalmente nas cidades do interior do Estado.
Figura 47 - Fotografia na Revista Educando

Fonte: Revista Educando nº 03
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Figura 48- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 03

No sentido de informar os leitores da Educando e demonstrar que a APPMG estava
apoiando a causa da merenda escolar, foi realizada e publicada a entrevista feita pelas editoras
com o médico e Diretor da Saúde Pública do Estado, José Castilho Júnior. Visando dar
visibilidade à imagem do responsável pelo serviço médico escolar de Minas Gerais, a foto de
Castilho foi exposta no centro do artigo, tendo uma boa nitidez e um grande destaque, o que
possivelmente aguçaria a curiosidade dos leitores para saber de quem se tratava. Além disso,
dividindo o espaço com a imagem, estava a argumentação do diretor de que a questão da
alimentação escolar e a sua importância eram reconhecidas pelo governo mineiro, o que poderia
ser verificado por meio do apoio dado à criação e à manutenção da Associação das Cantinas
Escolares.
Na segunda página do artigo (de um total de três), foi exposta a fotografia de um
refeitório de um grupo escolar de Belo Horizonte na chamada “Hora da Sopa”, demonstrando
a organização desse momento e o um grande número de alunos que requeriam essa refeição.
Na última página, logo após a segunda imagem, foi exposto que o governo de Minas estava
contribuindo com a ampliação do fornecimento das merendas escolares; no entanto, os custos
eram crescentes e isso inviabilizava, naquele momento, que o Estado arcasse com todos os
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gastos, necessitando “... angariar sócios, subscrições, quermesses, teatros, festivais, etc.”
(REVISTA EDUCANDO, nº 03, p.5.). Por fim, foi reforçado o reconhecimento da distribuição
das sopas :
É incontestável que as cantinas escolares trazem benefícios aos nossos grupos. Em
primeiro lugar, o aumento da frequência: muitas crianças deixavam de frequentar as
aulas por falta de alimento; para muitas delas a sopa que o grupo lhes dá constitui a
melhor refeição do dia. A melhoria dos alunos é patente e, em consequência de tudo
isto, é melhor o aproveitamento escolar. (ibid idem)

Conforme dito anteriormente, as fotografias tiveram uma aparição moderada na Revista
da Associação, sendo que o último impresso em que houve a constatação da utilização desse
recurso visual foi o de número 24, cuja temática foi a fundação e a evolução da capital mineira,
Belo Horizonte, sendo todos os artigos e as imagens relacionados a ela. A primeira página do
impresso apresentou o retrato de Juscelino Kubitschek inserida ao texto, que enaltecia seus
feitos como então prefeito da capital. Conforme se pode observar na figura 49, essa fotografia
foi posta em destaque, reforçando a prática, já utilizada pela edição em outras oportunidades,
de popularizar as imagens das personalidades políticas entre seus leitores.
Figura 49 - Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 24
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Figura 50- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 24

Figura 51- Fotografia na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 24

A fotografia apresentada na figura 50 foi colocada logo após o artigo “Aspectos da
Capital nas Vésperas de sua Inauguração”, tendo como autor Abílio Barreto. Ela retrata a
primeira casa de comércio inaugurada na Avenida Afonso Pena, em 1898 e está relacionada a
uma citação feita no texto quanto ao imóvel e a sua atividade comercial, servindo, assim, para
tornar visível aos olhos dos leitores um dos patrimônios da cidade aí destacados. Com o
objetivo de demonstrar a modernização da cidade em seu curto tempo de vida41.
Na figura 51 é apresenta a fotografia de um prédio publicado com a seguinte legenda:
“Em interessante contraste com o anterior, vemos este moderno e
colossal edifício, um dos muitos que tornam possível a nossa cidade abrir
as suas bem montadas casas comerciais, ao mesmo tempo que abriga
grande parte da sua população ativa.” (REVISTA EDUCANDO, nº 24,
p.604)
As duas imagens se completam, o passado e o presente, no tempo e espaço, mostrando
a transformação de uma jovem cidade em direção à modernidade.

41

Embora Minas Gerais seja um Estado de antigas tradições, Belo Horizonte foi fundada somente em 12 de
dezembro de 1897.
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2.5 A composição das seções
Tendo por objetivo analisar as seções que compõem a Revista Educando, este tópico
apresentará a descrição e a análise das mesmas.
A tabela a seguir foi produzida para mostrar as seções veiculadas na Educando no
período de 1940 a 1945, possibilitando uma visão geral da data em que foram criadas, o tempo
de permanência e das temáticas privilegiadas. A organização das informações pautou-se por
apresentar as seções em ordem cronológica. As seções foram analisadas sob a ótica da política
editorial adotada, destacando os objetivos e a representação de professor-leitor os editores
tinham e que propostas de formação foram traçadas a partir dessa concepção.
Tabela 06 - Frequência das Seções na Revista Educando.
Seções
Sem indicação
Clubes Agrícolas
Questões de Português
Ensino de Leitura
Poesias
Civismo / Comemorações Cívicas
Literatura Infantil
Disciplina
Programa em experiência / Sobre Programas
Publicações
Bibliografia
Cantinas Escolares
Conversas no Bonde
Jornais escolares
Religião
Considerações sobre o livro Cirandinha
Nossas Experiências
Educação Especial
Nossa Prática
Produções para Crianças
Uma História para todos
Nossa Gravura
Para o ensino das ciências naturais
Apresentação
Grande Concurso Permanente de Educando
Biblioteca Infantil/Biblioteca das Crianças
Educação Física Infantil
A Granja escola João Pinheiro
Economia
Rádio Inconfidência de Minas Gerais
O menor abandonado
Ensino da Ortografia
Respondendo
A Fazenda Escola de Florestal
Conversas de Laboratório
Fonte: Revista Educando (1940-45)

1940
24
1
8
1
1
1
3
1
1
1
6
2
2
1
7
2
2
4
6
2
-

1941
86
2
5
1
3
1
4
1
1
1
1
2
2
2
2
5
2
2
-

1942
72
1
3
1
1
2
1
3
1
1
2
2
-

1943
70
1
3
2
-

1944
50
1
2
-

1945
18
1
1
2
1
-

1
1
1
-

1
1
2
3
4

1
3
1
2
1
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A análise dos dados expostos na tabela 6 permite afirmar que a composição da Revista
Educando contou com 24 seções. Percebe-se ainda que nos 39 números do impresso, 320 artigos
não estiveram diretamente relacionados a qualquer uma das seções.
Observa-se que, com exceção dos artigos do ano de 1940, houve o predomínio da
publicação dos mesmos desvinculada das seções da Revista da Associação. No primeiro ano do
impresso (1940), foram totalizados 76 textos, sendo 24 sem indicação da seção (32%). No ano
seguinte (1941), constaram 123 artigos, sendo que 86 (70%) não estavam diretamente inseridos
a nenhuma seção. Em 1942, dos 90 textos, 72 (80%) não apresentaram vinculação às seções.
No ano subsequente (1943), foram somados 79 artigos, dos quais 70 (89%) estavam
desvinculados de indicações. Em seu penúltimo ano de produção, 1944, 65 textos foram
publicados nos números de Educando, sendo 50 deles sem vinculação (77%). Por fim, em 1945,
foi divulgado o total de 31 artigos, dos quais 18 (60%) estavam desvinculados de qualquer
seção.
Durante o primeiro ano da Educando, foram publicados oito números. Suas análises
permitiram constatar que não houve uma padronização no que se refere à apresentação das
seções nos sumários. Assim sendo, no primeiro número, tanto as seções quanto os artigos
tiveram os seus títulos expostos em caixa alta. No entanto, estes últimos foram diferenciados
por estarem todos ao final do sumário e as letras em tamanho menor, conforme pode ser
observado na imagem a seguir:

126

Figura 52- Sumário na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 01

Já no segundo e no oitavo número, todos os títulos apresentam-se com as letras em
caixa alta e no mesmo tamanho, não havendo diferenciação entre as seções e os artigos. No
terceiro número, as seções encontram-se em destaque, apresentando os títulos em caixa alta,
negrito e sublinhados. Os artigos, encontram-se em caixa alta, o tamanho das letras é uniforme
em relação ao das seções e não estão sublinhados e nem em negrito. No quarto e no quinto
número, as seções também se encontram em destaque, apresentando as características do
exemplar anterior, com exceção da parte sublinhada. Vale destacar que os títulos dos artigos
apresentam letras maiúsculas e minúsculas e não seguem uma padronização quanto ao negrito.
O sexto número mantém o destaque dos títulos das seções em caixa alta, com o tamanho das
letras padronizado e em negrito. Os artigos apresentam letras maiúsculas e minúsculas, com o
tamanho padronizado e sem negrito. No sétimo número, todos os títulos apresentam-se com as
letras em caixa alta e no mesmo tamanho, com exceção do noticiário que está em negrito e
possui artigos vinculados.
No que se refere aos títulos das seções, optou-se por destacar os que apareceram mais
de uma vez. Notou-se que a seção com maior constância foi “Questões de Português”, a qual
apareceu nos oito números publicados em 1940. Na sequência, encontra-se “Religião”, que
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pode ser notada em quase todos os números do primeiro ano de vida de Educando, com exceção
do número 7. “Nossa Prática” e “Bibliografia” foram constantes até o número 6, não sendo
apresentadas nos dois números seguintes. “Educação Especial” apareceu nos quatro primeiros
números. “Literatura Infantil”, nas revistas de números 1, 2 e 4. “Produções para Crianças” foi
destacada em dois números, 1 e 4. “Cantinas Escolares” esteve presente nos números 3 e 5.
“Considerações sobre o livro Cirandinha”, nos números 6 e 7. “Nossas Experiências”, nos
números 6 e 7 e, por fim, “Conversas no Bonde” foi publicada nos números 6 e 7.
No segundo ano de vida (1941), Educando publicou sete números (9 ao 15). A
observação dos sumários desses impressos possibilitou detectar que houve uma preocupação
com a padronização estética quanto à apresentação das seções e dos artigos no sumário. Ambos
aparecem sem distinções, ou seja, com as letras em caixa alta e sem negrito.
Figura 53- Sumário na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 12

Quanto aos títulos das seções, comparando-se aos do ano anterior, percebeu-se que
houve a permanência de alguns deles e o surgimento de novas propostas. A análise dos
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impressos possibilitou verificar que, a partir do número 09, Educando inaugurou uma nova
seção, “Grande Concurso Permanente de Educando”, que chamou a atenção pela frequência
nas páginas do impresso (não apareceu somente no número 13). Na sequência, mantendo o
destaque apresentado no ano I do periódico, esteve a seção “Questões de Português”, presente
em quase todos os números de 1941. Das sete publicações, só não foi detectada nas revistas de
números 12 e 15. Outra seção de constância relevante foi “Bibliografia”, que apareceu nas
revistas de número 10, 11, 12 e 13. Após um intervalo de 11 publicações, “Clube agrícola” teve
seu espaço reconquistado nas páginas da Revista da Associação, aparecendo em dois de seus
números (12 e 13). Observou-se, igualmente, a presença das seguintes seções em Educando:
“Apresentação” (números 9 e 10); “Uma história para todos” (nos números 10 e 11); “Educação
Física Infantil” (nos números 12 e 13); “Nossa Gravura” (números 12 e 13); “Sobre Programas”
(números 12 e 13); “Para o ensino das ciências naturais” (números 13 e 15). Após ser publicada
no ano I de circulação da revista, as seções a seguir apareceram somente uma vez em 1941:
“Literatura Infantil” (número 12), “Programa em Experiência” (havia sido publicado na revista
de número 02 e apareceu novamente na número 13), “Publicações” (números 03 e 11),
“Cantinas escolares” (número 15), “Conversas no Bonde” (número 10), “Jornais escolares”
(números 8 e 10).
De 1942, terceiro ano de circulação da Revista da Associação, foram analisados o total
de seis números (16-21). No que se refere à apresentação das seções e artigos no sumário,
constatou-se que houve uma permanência em relação ao ano anterior, ou seja, os títulos foram
apresentados sem distinções entre as seções e os artigos, com as letras em caixa alta e sem
negrito. Apesar de novos títulos terem surgido, alguns se mantiveram presentes em relação às
publicações anteriores. Nesse sentido, foi verificado que as seções “Questão de Português” e
“Grande Concurso Permanente de Educando”, além de já terem aparecido em publicações
anteriores ao ano III do periódico, mantiveram-se na liderança da frequência, tendo ambas
constado em três números nesse período.
As seções que foram publicadas somente uma vez em 1942: “Clubes Agrícolas”,
“Literatura Infantil”, “Disciplina”, “Biblioteca Infantil”, “Educação Física Infantil” e “Uma
História para Todos”. Quanto às inovações, nos números 18 e 19, observou-se a presença de
“A Bandeira de Fernão Dias Paes” e “A Granja Escola João Pinheiro”, além de “Economia”,
que pode ser encontrada nos números 19 e 20.
As publicações referentes ao ano IV (1943) da Revista Educando mantiveram as
características anteriores da apresentação das seções e dos artigos, que estiveram presentes no
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sumário sem diferenciação, todos os títulos em caixa alta e sem negrito. Houve a permanência
de três seções e observou-se que as outras, embora não recebessem a mesma titulação das
publicações anteriores, tratavam dos mesmos assuntos. Além disso, novos assuntos foram
trabalhados de forma isolada, não chegando a formar uma seção. Assim sendo, a seção
“Questão de Português” se manteve presente, aparecendo em três números. Na sequência,
temos “Clube de Leitura” e “Um Projeto”, expostas somente no número 22-23, e “Hora das
Histórias” e “Clube Agrícola”, presentes no número 27.
No ano de 1944, o padrão quanto à apresentação das seções e dos artigos nos sumários
foi mantido em relação a 1943. Sendo assim, as seções não foram diferenciadas em relação aos
artigos. Ao total, foram analisadas cinco publicações, pois uma delas condensou os números 29
e 30. Obtendo a liderança em publicações, encontra-se a seção “Conversas de Laboratório”,
apresentada nos seguintes números: 29-30, 31, 32, e 34. Na sequência, consta “A Fazenda
Escola Florestal”, divulgada em três números: 31, 32 e 34. “Questões de Português” se mantém
presente no ano V. Entretanto, diferentemente dos anos de circulação anteriores, foi publicada
somente nos números 31 e 32. “Rádio Inconfidência de Minas Gerais” e "Clube Agrícola"
foram divulgadas no impresso 29-30. "O Menor Abandonado" se fez presente nos exemplares
28, 29-30. Cabe destacar que além da manutenção de seções já publicadas anteriormente, houve
a criação de outras, como “Respondendo”, que pode ser encontrada nos números 29-30 e 31.
Em seu último ano de circulação, 1945, Educando teve quatro publicações. Assim como
nos últimos anos, a apresentação das seções e artigos nos sumários foi mantida sem distinção,
com todos os títulos em caixa alta e sem negrito. No que se refere às seções, foram os impressos
que menor número apresentaram. Tendo sido apresentada no número 22-23, a seção "Ensino
de Leitura" tornou a aparecer na revista de número 38. "Ensino de Ortografia" havia sido
divulgada na revista 27 e retornou nos periódicos 37 e 38. “Conversas de Laboratório'' voltou a
aparecer no impresso de número 37. “Educação Física” retornou nos números 35-36, 37 e 38.
Por fim, cabe destacar que em seu último número (39), Educando não apresentou nenhuma das
seções publicadas anteriormente, embora os assuntos estivessem alinhados aos desenvolvidos
ao longo de sua circulação.
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2.5.1 Os textos de Educando: estratégias editoriais
No item anterior, foi desenvolvida a análise das apresentações das seções e dos artigos
nos sumários da Revista Educando. Nesse estudo, percebeu-se que não houve, inicialmente,
uma padronização deles. No entanto, a partir de 1941, as editoras passaram a manter a mesma
estrutura gráfica nos sumários para os títulos das seções e dos artigos.
Se, por um lado, não houve a preocupação em distinguir os títulos das seções da dos
artigos, por outro, os temas desenvolvidos ao longo dos 464 textos de Educando tiveram uma
certa constância. Nesse sentido, optou-se por agrupar os artigos de acordo com os assuntos
abordados e não pelas seções especificamente. Assim sendo, o índice publicado na Revista da
Associação número 28 serviu como base para a catalogação dos artigos estampados nos 39
números de Educando. A partir deste levantamento, foi possível elaborar o gráfico a seguir, o
qual apresenta o assunto e o número de textos que desenvolveram a temática indicada.
Gráfico 3 – Artigos publicados por tema na Revista Educando.

Fonte: Revista Educando 1940-1945
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Os textos da Revista da Associação abordaram, na sua maioria, 15 temáticas,
organizadas de acordo com a frequência em que foram publicados: Psicologia e Pedagogia;
História Pátria e Atividades para Comemorações Cívicas; Poesias; Língua Pátria; Atividades
Auxiliares ao Programa; Ciências Naturais e Higiene; Religião; Histórias; Geografia; Educação
Física; Ensino de Leitura; Aritmética; Literatura Infantil; Bibliografias e Ensino do
Desenho/Trabalhos Manuais.
Diante das temáticas abordadas nos artigos, dos objetivos explorados e da frequência
com que as editoras da Revista Educando as publicaram, foi possível verificar que além de
formar e aparelhar as professoras primárias, os textos estavam diretamente atrelados a
pedagogia moderna. Sendo assim, o impresso tornou acessível ao público leitor seus modelos
de lições, histórias infantis, poesias, músicas e gravuras, bem como orientações metodológicas
de como preparar, conduzir uma aula e fazer uso desses diferentes materiais no cotidiano
escolar. Como pode ser observado no fragmento do texto escrito por Leonilda Montandon
exposto a seguir:
Após qualquer lição deve o professor procurar conhecer o grau de assimilação de cada
um dos seus alunos. Assim, indagará: Fui bem clara na minha exposição? Teriam os
meus alunos compreendido bem o que ensinei? Não haverá dúvidas, confusões,
dificuldades em seus espíritos?
E, para evitar que tomem um caminho errado, procurará descobrir os motivos que os
levaram a certas confusões, a certos erros. É a isso que Thorndike chama ‘diagnóstico
das dificuldades’.
É sobretudo, em aritmética que o professor tem mais necessidade de estar revendo e
reprisando a matéria dada. Não se pode conceber que se ensine uma operação
aritmética sem que os fatos básicos que a ela conduzem estejam bem compreendidos
e fixados.
(...)Para sanar tais falhas tão comuns no ensino da aritmética é necessário que o
professor revise continuamente a matéria a fim de, à vista dos resultados, promover
novas situações que levem os alunos, mesmo os mais rudes, à compreensão exata dos
fatos aritméticos. (REVISTA EDUCANDO, nº14, p.225)

Mantendo a concepção de que o impresso tinha como objetivo maior atualizar e ensinar
os professores a ensinarem, o levantamento dos títulos dos artigos e de seus respectivos autores
permitiu verificar que os seus principais colaboradores(as) eram pessoas ligadas à educação
pública mineira que, diga-se de passagem, eram tidas como referência na educação mineira e
também no Brasil.
Nesse sentido, embora os colaboradores do impresso nem sempre tenham escrito a
respeito de uma só temática, pode-se afirmar que, de certa forma, mantiveram-se alinhados à
formação específica que foram construindo ao longa das suas trajetórias enquanto profissionais
do ensino. A seguir, encontram-se os principais autores da Revista da Associação e o número
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de textos que escreveram: Leonilda Montandon (38), Marieta Leite (35), J. Lourenço de
Oliveira (21)42, Alaíde Lisbôa (15) e Maria Luisa de Almeida Cunha (14).
Durante todos os anos de produção da Revista Educando, Leonilda Montandon
participou ativamente de sua produção. Na maior parte dos artigos (31 textos), abordou assuntos
relacionados à Psicologia e Pedagogia, instruindo os professores quanto às melhores
metodologias para desenvolverem as disciplinas curriculares, apresentando não só as
atualizações dos conteúdos curriculares, mas também modelos de atividades e de planos de
aulas a serem aplicados. Montandon escreveu a respeito da importância do Ensino Religioso
(1 texto) e das Comemorações Cívicas (3 textos) para a formação dos alunos; apresentou
aspectos da indústria mineira (1 texto) e da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial
(1 texto); e ainda respondeu cartas das leitoras (1 texto).
Marieta Leite foi a autora que escreveu a respeito do maior número de temas. Foram
publicados 35 artigos relacionados aos seguintes temas: História Pátria e Comemorações
Cívicas (8 textos); Diversos (6 textos); Literatura Infantil (5 textos); Religião (4 textos) ; Poesia
(4 textos); Ciências Naturais e Higiene (3 textos); Língua Pátria (2 textos); Geografia (2 textos);
e Educação Física (1 texto). Seus textos evidenciavam os princípios da Escola Nova mineira,
reforma que participou ativamente no final dos anos de 1920 e na década de 1930. Além disso,
procurou informar seu público a respeito do posicionamento dos governantes quanto à educação
e quanto à Segunda Guerra Mundial.
Outros três principais autores da Revista Educando, com sua obra, merecem ser
destacados. J. Lourenço de Oliveira escreveu 21 artigos a respeito das regras gramaticais da
Língua Pátria, na seção Questões de Português.
Alaíde Lisbôa se destacou em: Bibliografia (8 textos), com resenhas de livros; Diversos
(3 textos); Psicologia e Pedagogia (3 textos); e Língua Pátria (1 texto).
Maria Luisa de Almeida Cunha (12 textos) foi responsável por escrever a maior parte
dos artigos referentes à Religião, como também já havia figurado na Revista do Ensino. Os
centros de interesse e os projetos pedagógicos que deveriam abordar temáticas religiosas foram
elaborados por esta autora no final da década de 1920 e nos primeiros anos da década de 1930.
Cabe ressaltar ainda que a produção de todos os autores da Revista Educando pode ser
consultada por meio do apêndice apresentando ao final desta dissertação.

De acordo com Souza (2006, p.55), “ O professor José Lourenço de Oliveira, marido de Alaíde Lisboa de
Oliveira, era advogado e “latinista de erudição rara”, segundo Daniel Antipoff. Ex-aluno do Colégio Caraça, José
Lourenço foi professor de português de Helena Antipoff e de seu filho, quando vieram para o Brasil.”
42
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Além dos textos escritos exclusivamente para a Revista da Associação, as editoras
também apresentaram nesse impresso traduções de artigos retirados de publicações
internacionais. Nesse sentido, alguns aspectos dessa estratégia serão analisados, sendo o
primeiro deles, o número de textos traduzidos para Educando no intervalo de 1940-1945,
conforme se pode verificar no quadro a seguir.
Tabela 07- Textos traduzidos de publicações internacionais para a Revista Educando (1940-1945)

Ano

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Nº de traduções

9

8

5

4

1

1

Observa-se que o número de publicações traduzidas na Revista Educando não foi
constante durante o seu ciclo de vida. Em 1940, foram encontradas 9 referências a esse tipo de
texto, média um pouco maior do que um para cada número do impresso publicado nesse ano.
Verificou-se que os textos adaptados referiam-se a artigos de revistas, a textos acadêmicos
retirados de livros ( “Le Livre du Maitre” e "Psycologie et Pedagogie Experimentale de
L´enfant") e a um conto.
Em 1941, a média de traduções por número de revistas se manteve igual à do ano
anterior. O tipo de textos também foi semelhante: artigos da Education Magazine 43, texto
acadêmico retirado de livro, contos e narrativas.
No ano seguinte, 1942, foi constatada a presença de 5 traduções. Tendo em vista que
foram publicados seis números de Educando, houve uma pequena diminuição na presença desse
tipo de texto. Outro aspecto a ser levantado refere-se ao fato de haver somente traduções de
trechos de obras literárias, sendo elas: “Pasteur e o Menino mordido por um cão hidrófobo”, “O
irmão de João Sujinho”, “Beliguete e Beligon”, “A Morte do Leão Perverso” e “O Casamento
do Príncipe Rothisen”.
Em 1943, os números continuaram a cair. Foram publicados 7 números da Revista da
Associação (sendo o 22 e 23 condensados), onde veicularam-se 4 traduções relativas a textos
científicos, como "L' éxperimentation de Pédagogie", que apresenta os resultados de uma
pesquisa feita nas escolas públicas de Chicago para melhorar o ensino da ortografia, e textos
literários.

43

Revista pedagógica confeccionada nos Estados Unidos, destinada ao público docente.
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Nos dois últimos anos de Educando houve a presença de somente uma tradução em
1944 e outra em 1945. A primeira referiu-se a um texto acadêmico e a segunda, a um texto
literário.
A presença das citadas traduções nos permite compreender que as editoras de Educando
buscavam repassar às suas leitoras as informações mais atualizadas no que se referia aos
estudos relacionados à Educação. Isso pode ser confirmado por meio das traduções dos
resultados de pesquisas presentes em Revistas Especializadas, bem como de trechos de livros
tidos como referências para o trabalho pedagógico, por apresentarem bons modelos de métodos
e práticas a serem desenvolvidos nas salas de aula mineiras. Além desses aspectos, as editoras
também se preocuparam com a ampliação cultural das leitoras, oferecendo acesso a histórias de
diferentes gêneros textuais.
Outro aspecto a ser levantado é que as editoras da Revista da Associação buscavam
modelos de abordagem textuais que pudessem auxiliá-las e inspirá-las na produção dos
conteúdos publicados no impresso. Isso pode ser confirmado por meio dos artigos traduzidos
de revistas internacionais (Education Magazine, EUA, Manual General l´Instruction Primare,
França), das transcrições dos trechos de impressos nacionais e da própria manifestação das
editoras em ter acesso a outras revistas nacionais especializadas em educação (conforme
apresentado na figura 07).
Quanto aos critérios de seleção para a escolha dos textos a serem traduzidos, não se
encontrou uma explicação oficial. No entanto, diante das temáticas e dos títulos escolhidos,
percebeu-se que houve uma preocupação em relacioná-los ao Programa Educacional
estabelecido pelos órgãos governamentais, do qual os educadores mineiros deveriam ficar
familiarizados.
Nesse sentido, as editoras, além de se preocuparem em reproduzir textos voltados para
o aperfeiçoamento técnico do seu público leitor, também utilizaram esse suporte como um
espaço para apresentarem divulgações e informações referentes à APPMG. Nesse sentido,
foram feitas as seguintes publicações: na revistas de número 01, os benefícios que gozam os
sócios quites; na de número 03, apresentação de Leonilda Montadon como nova presidente da
APPMG; na de número 7, transcrição de parte do Estatuto da A.P.P.M.G; no número 21,
transcrição da palestra pronunciada na P. R. I. - 3 por Montandon, em que destaca a entrada do
Brasil na Segunda Guerra Mundial como uma questão patriótica e solicita que as mulheres
mineiras contribuam com suas joias para que o Brasil adquira um avião a ser utilizado no
conflito; no número 28, transcrição dos discursos de posse das professoras Marieta Leite e
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Alaíde Lisbôa de Almeida; e na revista de número 38, transcrição da conferência realizada por
Alaíde Lisboa, na "Semana das Mães", às associadas da APPMG.
Além disso, também foram publicados textos relacionados às ações governamentais,
nos quais se percebem intenções informativas e propagandísticas. Esses textos e os respectivos
números dos exemplares em que foram publicados são os seguintes: a implantação do programa
de ensino experimental na rede de ensino pública primária em Minas Gerais, que teve início em
1939, durante a gestão do Dr. Christiano Monteiro Machado na Secretaria de educação (02);
informativo a respeito da mudança implantada na seleção para ingressar na Escola de
Aperfeiçoamento (14); apresentação do desenvolvimento do projeto de formação profissional
entre os menores que se encontram assistidos pelo estado (17); divulgação das ações do governo
Benedito Valadares no tocante à construção de estradas rodoviárias (19); resumo das palestras
realizadas na Escola de Aperfeiçoamento (22); criação pelo governador de Minas Gerais,
Benedito Valadares, da Feira Permanente de Amostras (24); concurso de redação implantado
pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura de Belo Horizonte em comemoração à Semana
da Criança (28); informações referentes à indústria de tecelagem em Minas Gerais (34); e
transcrição do discurso do Chefe do Departamento de Educação de Minas Gerais, Dr. Eliseu
Laborne e Vale, durante o início das aulas do curso primário, no ano de 1944 (29-30).
A partir do terceiro número da Revista Educando, as editoras passaram a exibir textos
de abertura com um perfil editorial44. Tendo como referência metodológica o trabalho de Biccas
(2001), optou-se por agrupar esses artigos e tratá-los como a Palavra da Revista aos seus
leitores, uma vez que não houve a classificação explícita dos mesmos, por parte das suas
editoras, como textos editoriais. Assim sendo, foi elaborado o quadro a seguir com os títulos
desses artigos.

44

De acordo com o dicionário de comunicação de Gustavo Barbosa e Carlos Alberto Rabaça, entende-se por
editorial “Texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem assinatura, referente a
assuntos ou acontecimentos locais, nacionais e internacionais de maior relevância. Define e expressa o ponto de
vista do veículo ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista etc) ou emissão (programa de televisão
ou de rádio). (...)”. (1987, p.227)
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Tabela 08- Títulos dos artigos de abertura da Revista Educando.

Ano

No.

Título do Artigo

Ano

No.

Título do Artigo

1940

03

Nossa Presidente

1942

18

“A Hora Escolar” na PRI 3

1940

04

Cantinas Escolares

1943

24

Juscelino Kubitschek de
Oliveira

1940

05

O que dizem de nós

1943

25

O Padroeiro dos
Professores

1940

08

Bandeira Brasileira

1943
1944

27
29 e 30

Nosso Ambiente
Um Lustro

1941

10

Sobre a criança

1944

32

Escravidão e Liberdade

1941

11

Programas

1944

33

João Alphonsus de
Guimaraens

1941

12

12

1945

35 e 36

A Semana da Criança de
1944

1941

13

Do Programa em Experiência

1945

37

Consciência de classe

1942

16

1942

-

-

-

Fonte: Revista Educando 1940-45

No total, A Palavra da Revista aos Leitores apareceu em 17 números de Educando. De
maneira geral, tinham de 1 a 2 páginas, seus títulos eram evidenciados por meio de letras
maiores do que as utilizadas nos textos e os autores não eram identificados.
Os títulos indicam os assuntos abordados pelas editoras nos textos de abertura.
Conforme se pode observar, a maior parte deles é direcionada ao programa e à divulgação da
APPMG. Assim sendo, os conteúdos abordados estão relacionados aos aspectos teóricos e
metodológicos do Programa em Experiência, às práticas de civismo, à apresentação de
personalidades mineiras, à implantação de cantina escolar, ao incentivo à formação da
consciência de classe do professorado mineiro e à divulgação da rádio estadual e da Revista
Educando.
Seguindo a proposta educacional defendida pelo governo estadual45 e o desejo de
instrumentalizar o professorado primário, Psicologia e Pedagogia foi a temática mais explorada
pelas editoras de Educando. Devido às diferentes possibilidades de conteúdo oferecidas por
45

De acordo com Eliseu Laborne e Vale (REVISTA EDUCANDO, nº 02, p. 03), diante dos problemas enfrentados
pela educação mineira, demonstrados através do alto índice de repetências, em 1939, o governo mineiro achou
conveniente iniciar o Programa em Experiência. De imediato, foi aplicado somente em algumas escolas,
envolvendo cerca de 5.000 alunos. O fato de ter sido bem aceito e obtido bons resultados, fez com que houvesse
sua ampliação, em 1940, para todas os estabelecimentos educacionais do Estado, em caráter experimental.
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esse tópico, os artigos a ele relacionados explanaram a respeito do que se segue: sugestões para
a organização e o desenvolvimento das atividades; atualização quanto às metodologias de
ensino; o papel e a postura apropriada da professora primária; o relacionamento entre o docente
e os discentes, resenhas de obras estrangeiras e nacionais; a Educação Especial; a formação de
hábitos; a aprendizagem; a elaboração das avaliações; a condução do comportamento dos
alunos em sala de aula; e a importância do papel da mestre para a orientação vocacional dos
alunos.
Vale ressaltar que uma das estratégias utilizadas pela redação para abordar estes
diferentes assuntos se deu por meio dos textos da seção “Conversas no Bonde”. Estes tinham
como personagens principais duas professoras que se encontravam no bonde enquanto estavam
a caminho da escola. Utilizando uma linguagem simples, didática e um enredo envolvente, as
redatoras exploravam os princípios e as práticas pedagógicas defendidas pelo Programa em
Experiência, conforme pode ser observado nas figuras 57 e 58.
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Figura 54 - Texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 07
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Figura 55- Continuação do texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 07
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Conversas no Bonde foi uma sessão planejada para que de maneira dialogada, as
professoras pudessem apresentar e refletir sobre como certos conteúdos trabalhados com os
alunos, no caso apresentado na figura 54, os de ortografia. As dúvidas e as abordagens são
interessantes para propor, avaliar e replanejar as atividades realizadas.
História da Pátria e Atividades para Comemorações Cívicas foram o segundo e o
terceiro assuntos mais abordados em Educando, o que pode ser explicado, segundo Vaz (2006),
pelo fato de as reformas educacionais promovidas pelo Estado Novo terem colocado o ensino
de História e Civismo como fundamental para a formação da unidade e da criação de uma
identidade coletiva nacional. Dessa forma, Vaz destaca que esse conteúdo seria responsável
pela construção das "(...) referências sobre nação, identidade e poder, sendo um instrumento
para a exaltação política e para a propaganda.” (2006, p.53)
Nesse sentido, seguindo a orientação nacional, o Programa em Experiência (1941),
elaborado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais para o Ensino Primário, apresentou na
introdução da disciplina de Educação Moral e Cívica os seguintes dizeres:
A educação cívica visa a formação da ‘consciência patriótica’ e reclama, cada dia
mais, a atenção da escola. Na formação dessa consciência compreendemos o
conhecimento do Brasil e a prática dos atos necessários ao seu engrandecimento.
A educação cívica é um aspecto particular da educação em geral, no sentido em que
procura harmonizar o indivíduo com os ideais nacionais. (...)
A educação cívica compreende uma parte informativa - introdução- e outra formativa
desenvolvimento e prática das virtudes morais e cívicas. (REVISTA EDUCANDO,
nº 13, p.149)

Diante da relevância dada a estas temáticas pelo governo Vargas durante os anos 1940
e pela estreita relação da Associação de Professores com o governo mineiro, pode-se dizer que
a consequência desta realidade foi a publicação de textos e atividades para a formação das
professoras. Neste sentido, houve o alinhamento editorial da Revista Educando, enfocando os
heróis nacionais, do passado e do presente (a própria figura de Getúlio Vargas), com os grandes
acontecimentos do País.46
Assim sendo, os artigos da Educando abordaram a importância das comemorações
cívicas47, do conhecimento e do culto aos heróis e aos símbolos nacionais, bem como dos

46

De acordo com Vaz (2006, p.85), “No ensino primário, livros de educação moral e cívica eram produzidos com
lições de exaltação patriótica sobre a História da nação. Os estudantes concentravam-se, no ensino secundário, no
estudo da História pátria e das instituições políticas e sociais.”.
47
A respeito deste assunto, Vaz (2006, p.85) enfatiza que “(...) as festas de caráter cívico patriótico foram uma das
formas mais características de propaganda política no Estado Novo. Elas estiveram fortemente presentes nas
escolas, reafirmando o papel da educação como defensora dos valores nacionais. As comemorações oficiais não
tiveram a abrangência das européias, mas inspiraram grandes palcos de exaltação nacionalista, tentando esconder
os conflitos existentes no próprio interior das relações políticas, para legitimar a ordem existente. Nas escolas elas
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grandes acontecimentos brasileiros para a formação de uma consciência patriota nas crianças.
Nesse sentido, Waldemar Tavares, logo no primeiro número da Revista da Associação,
escreveu o texto “O Civismo nas Escolas”, no qual colocou o espaço escolar como o ideal para
a formação cívica do “futuro cidadão. De acordo com o autor:
Na escola, sementeira da pátria, cuida-se com fé e carinho da formação cívica do
futuro cidadão pelo exemplo dos grandes homens - A história tem por finalidade
colocar as crianças em permanente união com o passado e o presente - É através da
história pátria tão sugestiva e gloriosa, tão encantadora e tão comovente nos seus
episódios, tão propícia à imaginação fecunda da criança nas suas lendas e tradições,
que os mestres mineiros realizam a educação cívica dos nossos escolares. (REVISTA
EDUCANDO, nº 01, p.13)

Foram ainda desenvolvidos e publicados textos com sugestões de inovações
metodológicas, bem como críticas ao “ensino decoreba”. Além disso, outras interpretações
sobre os fatos históricos relacionados à colonização brasileira também foram apresentados. A
respeito disso, logo no primeiro número da Revista da Associação, Leonilda Montandon
escreveu:
Um dos meios mais eficazes para se desenvolver o sentimento cívico nas crianças,
fazendo-as melhor compreenderem a significação da história de nossa Pátria é, sem
dúvida, a dramatização dos fatos históricos.(...)
Hoje, felizmente, já se convenceram os mestres de que a reprodução mecânica de uma
página da História do Brasil, sem análise, crítica ou conclusão do aluno, nenhum valor
pedagógico encerra. Um professor inteligente e culto, que se prepara com cuidado
para dar as suas aulas em horas de verdadeiro encantamento e muito do agrado dos
alunos, que participam ativamente das lições, procurando, curiosos, a significação de
um fato, as suas causas e consequências; estudando o valor dos personagens que nele
tomaram parte, estabelecendo julgamento; emitindo opinião e chegando a conclusões
pessoais. (...)
Favorecendo esse processo ativo e inteligente, temos as dramatizações, que podem
focalizar um fato, apenas, de um dos grandes acontecimentos da nossa História ou
uma série de fatos interdependentes. Para a realização dessa atividade os alunos têm
que conhecer o fato a ser dramatizado, de um modo mais completo, estudando,
pesquisando sobre o ambiente em que se desenrolou, os costumes da época, os hábitos,
atos e caráter dos vultos que nele tomaram parte. (...) (REVISTA EDUCANDO, n.01,
p.22)

O incentivo às diversificações das práticas escolares foi uma constante durante todo o
ciclo de vida da Revista. As editoras procuraram incentivar a implantação de um ensino ativo
em substituição ao tradicional, à decoreba. Para tal, compartilharam experiências de atividades
e eventos cívicos realizados por escolas primárias mineiras, a fim de servir de modelo para que
as professoras pudessem se inspirar e desenvolver de forma similar nas suas classes de aula.
Vale destacar que a maior parte dos textos sobre estas temáticas foram escritos pelas próprias
foram organizadas com galhardia, visando à formação de cidadãos condizentes com os interesses do Estado, bem
como para disciplinar as massas.”
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editoras de Educando. O ensino ativo foi fortemente divulgado nas páginas da Revista do
Ensino no auge da Reforma Francisco Campos, portanto, a Educando continuou valorizando
estes princípios pedagógicos a partir do Decroly e outros autores que propunham este
referencial teórico metodológico.
Sendo a alfabetização uma das estratégias governamentais para consolidar a formação
do sentimento nacional brasileiro e acreditando que a maior parte da população brasileira não
chegaria a cursar o secundário, o ensino da escrita e da leitura foi uma das prioridades
apresentadas no programa do Ensino Primário durante o Estado Novo. Alinhada a essa ideia,
as editoras de Educando destinaram um espaço significativo nos números deste impresso para
transcrever poesias, as quais eram vistas como um importante instrumento educativo, não só
das habilidades pedagógicas, mas também como um gênero textual que tem uma estética e
trabalha a sensibilidade, conforme pode ser observado no excerto abaixo:
"Há valores educativos que a poesia alcança melhor que qualquer outra atividade
escolar. A revelação da beleza das coisas simples da vida, a elevação de ideais e
aspirações, o sentimento do belo, a graça da palavra simples e perfeita...O trato da
criança com boas e acessíveis obras poéticas traz ao ambiente das escolas riquezas de
atrações valiosas para a formação do sentimento e do caráter." (REVISTA
EDUCANDO, nº 35, p.861)

Com o objetivo de analisar as temáticas abordadas por esses textos, organizou-se a
tabela abaixo:
Tabela 09 - Levantamento dos títulos das poesias publicadas na Revista Educando.

Ano

No.

Título da Poesia

Ano

No.

Título da Poesia

1940

05

Uma Parábola

1940

07

Paisagem

1940

06

Pátria

1940

08

A bandeira do menino pobre

1940

06

Independência ou Morte

1941

09

Nordeste

1940

06

Poema

1941

10

Tarde Roceira

1940

06

Sete de Setembro

1941

10

Mestre!

1940

06

Brasil

1941

10

Manhã de Chuva

1940

07

Princesa Isabel

1941

11

Canto do Trabalho

1941

11

Poesias de Inconfidentes

1942

20

Brasil

1941

12

Três Estrelazinhas

1942

21

Balada da Chuva

1941

12

Se o Olhar não fosse de
Jesus

1942

21

Longe, no Céu Distante

143

1941

13

Vem Brincar, Lua

1942

21

A Fada das Crianças

1941

13

Meu Cavalinho

1943

25

Canta, Canta Passarinho

1941

14

Vagalume

1943

26

Ser Professora

1941

14

Cantiga

1943

26

Guerra no Mato

1941

15

Aboio

1943

27

Laços

1941

15

A Lenda do Cruzeiro

1943

28

Canto Final

1941

15

Árvore Velha

1943

28

Natal

1942

16

Mãezinha

1944

29

A Cruz na Clareira

1942

16

O Jantar dos Bichos

1944

34

Caxias

1942

16

Sagrado Emblema

1944

32

A Escrava

1942

17

São Francisco de Assis,
Libertador das Aves

1944

32

Fugindo ao Cativeiro

1942

17

A Morte do Jangadeiro

1945

35 e
36

Poesias de Henriqueta Lisboa

1942

18

Tia Sabina

1945

38

A Árvore

1942

20

Ode a Dois de Julho

1945

38

Restos de Queimada

1942

20

Bandeira

-

-

-

Fonte: Revista Educando 1940-45

A análise dos títulos apresentados e das próprias poesias demonstra que elas foram
escolhidas de forma criteriosa com objetivo de possibilitar a sua utilização em sala de aula
pelas professoras. As temáticas fazem referência aos seguintes assuntos: cívicos, religiosos,
homenagem às mães e às professoras, datas comemorativas e assuntos diversos.
Seguindo a ideia apresentada acima, a utilização da Língua Pátria 48 como estratégia de
nacionalização do país, foi assunto amplamente abordado pelas editoras de Educando. Tendo
em vista a transversalidade entre essa disciplina e os ensinos da leitura e da escrita, abordaremos
os três assuntos dentro do mesmo bloco.

48

De acordo com Oliveira (2009), durante o Estado Novo (1937-45), o governo Vargas implantou o que ficou
conhecido como nacionalização do ensino. Dentro desse processo, houve a valorização dos ensinos da Língua
Pátria, História Pátria e Atividades para Comemorações Cívicas. No que se refere à questão linguística,
especialmente após a declaração de Guerra do Brasil contra o Eixo (Itália, Alemanha e Japão), houve a proibição
da utilização das línguas maternas dos imigrantes como primeiro idioma no ensino primário. Dessa forma, além
da valorização da Língua Portuguesa, ocorreu a imposição desse idioma em detrimento dos demais.

144

Tendo por objetivo aprimorar o ensino da Língua Portuguesa no Ensino Primário,
foram desenvolvidos dois tipos de artigos nas publicações da Revista da Associação:
instrucionais e metodológicos. Os primeiros, tiveram a predominância autoral de Lourenço
Filho. Seus textos apresentavam regras gramaticais e, em alguns casos, respondiam às perguntas
das próprias professoras referentes ao assunto. O segundo grupo de artigos priorizou apresentar
propostas metodológicas para o ensino da disciplina nas séries primárias. Nesse sentido, além
das regras gramaticais, houve a preocupação explícita com o ensino da leitura e da escrita.
Assim sendo, constatou-se que a orientação era para que as professoras utilizassem o Método
Global49. Em vários textos, as autoras utilizaram como exemplos as suas próprias práticas
pedagógicas, conforme exposto a seguir:
Como sabemos a leitura é de grande importância na vida do indivíduo. Devemos, pois,
cuidar com carinho do seu ensino em nossas escolas.
Tendo em vista o grande valor dessa aprendizagem, a professora Maria Suzel de
Padua, diretora do Grupo Escolar ‘José Bonifácio’, onde sou professora técnica
assistente, me pediu que cuidasse com desvelo dessa parte em nossas classes de 1º ano
afim de que fizéssemos um trabalho proveitoso, formando base para o aprendizado
das demais matérias do programa.
Ao terminarmos a aplicação do teste inicial, organizamos as classes, tendo sempre em
vista agrupar, o mais possível, as crianças, de acordo com o seu nível de inteligência.
Comecei então a minha tarefa de orientação. Fizemos, durante a organização das
classes, um período de adaptação ao trabalho, preparando as crianças para o início da
leitura.
Nesse período, procuramos:
1º) conhecer bem as crianças em seus vários aspectos, de modo a podermos dar
atenção às necessidades de cada uma;
2º) Despertar o interesse pela leitura, apresentando às classes gravuras, histórias
mudas, livros, etc. , e contando-lhes ou lendo-lhes histórias;
3º) desenvolver a linguagem das crianças para que melhor se preparassem para a
leitura. Enquanto isso, as professoras especializadas de canto, Isaura de Oliveira
Vilela, e desenho, Maria Clara Gerspacher Baeta Neves, davam para as crianças
algumas aulas.
Nossa diretora quis, este ano, que adotássemos em todas as classes, de 1º ano novato,
que são em número de 14, o pré-livro de Lili, de autoria da professora Anita Fonseca,
atual assistente do Departamento de Educação, tal como o fizemos ano passado. Esse
material interessante foi de grande eficiência no ensino da leitura. Se as crianças
inteligentes gostam e aprendem com mais facilidade por esse material, chegando a
49

De acordo com o Glossário Ceale, Lúcia Casasanta, desde os anos 30, foi a responsável pela divulgação do
Método Global em Minas Gerais e no Brasil. Por meio de “O Livro de Lili” foram exemplificadas as fases a serem
seguidas para a alfabetização das crianças baseadas nesta metodologia. Sendo assim, com algumas variações,
seriam as etapas: “ fase da história – reconhecimento global de um texto (feito juntamente com as crianças ou
produzido por um autor), que é memorizado e “lido” durante um período; fase da sentença – reconhecimento e
identificação rápida de sentenças do mesmo texto, que depois são recortadas e remontadas; fase de porção de
sentido – reconhecimento de expressões em sentenças conhecidas; fase de palavração – reconhecimento de
palavras nas sentenças e depois decomposição/recorte de sentenças em palavras – fase da silabação, que ocorreria
quando as crianças já tivessem feito vários exercícios de observação de semelhanças e diferenças entre as palavras.
Na fase de decomposição de sílabas de palavras concretas e conhecidas, não poderia ser abandonada a leitura pelo
sentido das outras historietas e textos suplementares. Tomando como foco o sentido, somente após um convívio
mais prolongado com o texto é que viria uma forma de decomposição; assim, a fase de palavração viria depois da
terceira historieta, por exemplo.”
(https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/metodo-global)
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considerar Lili como um personagem real, o mesmo se dá, e com maior razão, nas
classes fracas, cujos alunos são justamente os que mais precisam de um material
acessível, fácil e objetivo que lhes possa prender a atenção, por meio do interesse. (...).
(REVISTA EDUCANDO, nº 22-23, p.548)

As editoras de Educando se valeram da grande produção sobre esta temática, a qual foi
desenvolvida predominantemente pelas alunas da Escola de Aperfeiçoamento e pelas
Assistentes técnicas do ensino. Várias publicações foram indicadas para auxiliar os professores
nas suas práticas pedagógicas no ensino primário. No que se refere à alfabetização, diferentes
recursos e materiais foram apresentados para o seu desenvolvimento, dentre o mais citado,
estava o “Pré-livro de Lili”.
Os artigos classificados como Atividades Auxiliares ao Programa compartilharam
práticas de ensino desenvolvidas em diferentes escolas primárias mineiras. Sendo assim, havia
uma seleção prévia dos modelos das atividades aplicadas pelas professoras. Aqueles que
correspondessem a experiências avaliadas como de sucesso, eram publicados na Revista
Educando e estimulados a serem desenvolvidos por outras professoras primárias em suas
classes. Vale destacar ainda que essas experiências eram nitidamente influenciadas pelas ideias
escolanovistas, havendo o incentivo da difusão do pensamento de que a escola deveria “(...)
oferecer situações em que o aluno, a partir da visão (observação), mas também da ação
(experimentação) pudesse elaborar o seu próprio saber.” (Vidal, 498p.). Nesse sentido, as
editoras de Educando disponibilizaram textos relacionados a como criar e organizar clubes
temáticos (agrícola, cívico e de leitura), bibliotecas infantis, jornais escolares, cantinas
escolares, bem como modelos de atividades práticas a serem desenvolvidas junto aos alunos
(dramatizações, organização de hortas e lojas escolares), conforme pode ser observado nas
figuras a seguir:
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Figura 55- Texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº12
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Figura 56- Texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº12
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Os artigos relacionados ao ensino das Ciências Naturais e Higiene mantiveram a
proposta de informar e apresentar aos professores modelos práticos de atividades que poderiam
ser aplicadas em suas classes. Nesse sentido, foram publicados textos relacionados ao ciclo de
vida dos animais e dos vegetais, ao processo de respiração dos seres vivos, à alimentação das
crianças, a como fazer um aquário e uma horta, à eletricidade, à prevenção da lepra e aos bons
hábitos de higiene pessoal.
Figura 57 – Ensino das Ciências Naturais

Fonte: Revista Educando nº 12

Os debates fervorosos entre os pioneiros e os católicos na década de 1930, o Manifesto
dos Pioneiros da Escola Nova, publicado em 1932 e o decreto lei sancionado por Getúlio
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Vargas, tornando ensino religioso facultativo nas escolas públicas brasileiras, mobilizou
professores, políticos e intelectuais a se posicionarem sobre esta questão. Em Minas Gerais,
em 12 de outubro de 1929, o então presidente estadual de Minas Gerais Antônio Carlos assinou
a Lei 1.092, que garantiu a permissão da instrução religiosa, dentro do horário escolar, nos
estabelecimentos mantidos pelo estado. Biccas (2001, p. 64) afirma que:
Minas Gerais pode ser considerado um caso à parte no que se refere às tensões e
disputas colocadas entre o Estado e a Igreja Católica nesse período, pois, nesse Estado,
os liberais que ocupavam cargos importantes eram quase todos católicos. Talvez esta
seja uma das explicações para se entender como os conflitos foram contornados, pois
a aliança entre a Igreja e o Estado fortalecia ambas instituições, tanto no cenário
estadual como no nacional.

A Revista Educando reiterou de forma positiva a proximidade do Estado e a Igreja como
uma conquista para a educação, uma vez que o ensino laico havia levado à:
(…) decadência horrível da escola, todos sentiam os rumos lamentáveis da educação,
sob o regime laicicista e ateu que a República nos tinha imposto, em desrespeito
flagrante às tendências do sentimento nacional, da formação histórica do Brasil.
Desiludiram-se da moral sem religião mesmo aqueles que lhe foram pioneiros e
arautos. E quantos eram homens de boa vontade, hoje se reconhecem vencidos, e
felicitam o Brasil pela restauração do Catecismo nas escolas, única fonte de que se
pode esperar um mais eficiente e seguro padrão educativo.” (REVISTA
EDUCANDO, 1940, nº 04, p.06)

Indo ao encontro dessa tendência, os textos de abordagem religiosa foram publicados
com uma frequência expressiva na Revista Educando, conforme apresentado na figura 58. A
relevância dada à formação cristã das crianças fez com que as editoras desse periódico
apresentassem artigos com duas características: a de instruir conteudisticamente e a de divulgar
as boas práticas pedagógicas. Os do primeiro grupo apresentaram uma proposta de ampliar o
conhecimento bíblico das leitoras. Assim, Maria Luiza de Almeida Cunha foi a responsável por
compartilhar um número considerável de textos relacionados ao estudo de alguns dos livros do
Antigo Testamento. Já o segundo agrupamento de artigos estava direcionado à divulgação de
boas práticas do ensino religioso para a formação cristã dos alunos do ensino primário, como
pode ser observado a seguir:
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Figura 58- Texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 03
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Figura 59 - Texto da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando nº 03
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Capítulo 3 - Revista Educando, um projeto coletivo: a voz dos(as) professores(as) para
professores(as)
O presente capítulo tem por objetivo analisar a participação dos leitores de Educando
por meio das seções intituladas “Correspondências”, “Respondendo” e “Concurso permanente
de Educando”.
Nesse sentido, observou-se a presença de algumas correspondências entre os leitores e
os representantes da Revista, bem como a realização do chamado "Concurso Permanente de
“Educando”, com a cooperação do Departamento Mineiro da Cia Editora Nacional. Na
verdade, não se tratava de um concurso, conforme o nome nos induz a pensar, mas, sim, de
sorteios entre as assinantes, cujos prêmios eram obras publicadas pela Companhia Editora
Nacional.
As correspondências publicadas na Educando foram analisadas considerando, o
conteúdo, a periodicidade, como foram apresentadas pelas editoras, descrevendo o lugar em
que elas figuram na Revista.
Quanto aos sorteios (concurso), foram analisados as motivações que levaram a sua
criação, a periodicidade, a relação existente entre a Revista Educando e a Companhia Editora
Nacional, além de enfocar o que representava esta empresa no cenário político e educacional
brasileiro, destacando: os editores; as obras selecionadas para premiar os professores; a relação
entre os títulos publicados e as propostas educacionais do Estado Novo; por fim, qual o público
beneficiado pelos sorteios.
3.1 Correspondências e Respondendo: uma troca de experiências e informações
Segundo Teresa Malatian (2009), as correspondências representam uma importante
fonte de pesquisa para o trabalho historiográfico. Por meio da consulta e da análise desse tipo
de documento, torna-se possível ter acesso à:
(...) escrita de si, na primeira pessoa, na qual o indivíduo assume uma posição
reflexiva em relação à sua história e ao mundo em que se movimenta. Nos documentos
que a expressam, entre eles as cartas, a palavra constitui o meio privilegiado de acesso
a atitudes e representações dos sujeitos. (MALATIAN, 2009, p.195)

No entanto, a escrita das cartas não é predominantemente espontânea, uma vez que as
regras de boas maneiras impostas pela sociedade implicam no controle das palavras e da
exposição da vida privada do autor por meio delas, sendo imposto um jogo de sutilezas entre
o privado e o público, conforme exposto por Michelle Perrot (ARRIÈS & DUBY, 1991).
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Dentro das expectativas geradas pela escrita e pelo envio de uma carta está na resposta
que ela terá. O remetente, envolvido pelo mecanismo típico das correspondências, cria a
expectativa da resposta, o desejo da reciprocidade, pois o envio de uma correspondência traz
“... implícito ou explícito um pedido de resposta na conversação realizada à distância”
(MALATIAN, 2009, p.197). Além disso, apresenta,
“... como todo diálogo, silêncios, rupturas, retomadas ao sabor dos interesses e
das afeições. As reações provocadas por oscilações nos fluxos das cartas são
bem visíveis nas linhas irritadas, decepcionadas ou angustiadas dos
correspondentes” (MALATIAN, 2009, p.197 – p.198).

Com o intuito de verificar as angústias, as impressões, as necessidades, as ideias
predominantes na época e as aspirações dos leitores de Educando, observou-se a importância
da análise, por meio das páginas da Revista, da disposição das correspondências entre esse
público e a redação de Educando. Alguns aspectos foram levados em consideração para a
realização da pesquisa: quem, quando, onde, como e por que essa rede de comunicação foi
realizada?
Tendo como ponto de partida a análise dos trinta e nove números de Educando,
constatou-se que somente sete deles50 tiveram um espaço específico destinado para a divulgação
das respostas das cartas enviadas à redação da Revista da Associação.
No primeiro número, ao final da seção “Questões de Português”, escrita por J. Lourenço
de Oliveira, foi apresentada uma nota informando às leitoras de Educando que elas poderiam
enviar as dúvidas relacionadas à Língua Portuguesa para a redação da Revista. Destacou-se,
ainda, que estas seriam respondidas diretamente pelo responsável pela seção.
Além dessa abertura para o esclarecimento das dúvidas relacionadas às questões de
conteúdo, as redatoras de Educando incentivaram o envio de textos literários redigidos pelas
próprias leitoras para que fossem publicados na seção “Produções para Crianças”. Tal iniciativa
foi justificada pelo fato de haver uma carência da circulação e da produção de bons textos
literários voltados para o trabalho pedagógico infantil. Diante dessa realidade, Educando estava
iniciando um projeto para:
(...) receber, julgar, selecionar e, se aceito, publicar tudo que nossos leitores quiserem
produzir, visando o gosto, as experiências, o sentimento e a educação da criança
brasileira.
Comporemos um pequeno júri destinado ao julgamento das produções.

50

Observou-se a presença de um espaço destinado às correspondências entre Educando e os seus leitores nos
seguintes números desse impresso pedagógico: 2, 3, 4, 6, 29 e 30, e 31.
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A crítica merecida será feita através das páginas da Revista, e assim iremos orientando
intelectuais na arte difícil, porém encantadora de escrever para os pequeninos.
(REVISTA EDUCANDO, nº1, p.45)

Por intermédio das iniciativas relatadas, houve a preocupação e o incentivo para que
houvesse uma comunicação entre as leitoras e a redação da Revista Educando, o que serviria
para estimular a participação ativa das mesmas na produção do conteúdo do impresso. As
editoras da Educando estariam por meio desta iniciativa dando voz aos leitores, para que
pudessem compartilhar suas dúvidas, necessidades e também como um espaço para
compartilhar suas práticas e ideias.
Para facilitar e incentivar a contribuição do público leitor para a produção de conteúdos,
para divulgar materiais dos professores para professores, as redatoras do impresso definiram
que os trabalhos que fossem enviados para serem avaliados não poderiam ser assinados, deveria
constar pseudônimos. A revelação da autoria ocorreria somente na publicação dos textos
“vencedores”, mediante a autorização dos seus respectivos autores. Caso contrário, a identidade
continuaria a ser mantida em sigilo.
Dentro do contexto citado, em seu segundo número, Educando inaugurou o espaço
destinado à comunicação entre a redação e os leitores. A análise do impresso permitiu constatar
que, nesse momento, essa prática foi apresentada de forma modesta. Dessa forma, conforme
observado na figura 61, “Correspondências” ocupou aproximadamente um quarto da última
página do impresso, estando localizada na parte superior à esquerda. Dividindo o espaço com
essa seção, à direita, foi feita uma breve divulgação do Jornal dos Mestres e, abaixo, foram
realizados os “Pecadilhos”, ou seja, desculpas aos colaboradores do impresso pelas alterações
realizadas em seus textos.
No que se refere ao conteúdo aí explorado, as redatoras de Educando cumpriram a
proposta apresentada anteriormente nas páginas desse impresso, ou seja, nas respostas
publicadas comprometeram-se a expor as impressões referentes aos dois textos enviados à
redação. Dessa forma, no que se refere ao conto “O Mundo vai Acabar”, da autora de codinome
Mariléo, foram destacadas sua utilidade para a prática pedagógica e sua abertura para a
realização de dramatizações. Essas qualidades serviram como justificativa para a escolha desse
texto para ser publicado na revista da Associação. Já o segundo retorno apresentou e explicou
os aspectos referentes ao fato de a poesia enviada não ter sido agraciada. Segundo observa-se a
seguir, houve a preocupação das redatoras em realizar uma crítica construtiva:
M.R.L – Capital - A sua poesia não serve. É evidente que foi prejudicada pela
preocupação em pregar moral. Não faça mais isso, arte é arte e só quando respeitada
em sua integridade pode ser influência educativa.
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Dê liberdade ao seu espírito artístico; faça verdadeiramente poesia; deixe que a
influência normal se insinue na alma infantil através da emoção estética e ... terá feito
produção de real valor como literatura infantil. Apesar do trabalho enviado, sentimos
que é artista e por isto estamos certas que publicaremos brevemente um trabalho seu.
Livre-se da atitude demasiadamente didática e (...) pode voltar, com prazer para nós.
(REVISTA EDUCANDO, nº2, p.39)

Por fim, foi emitida uma nota com o objetivo de incentivar e limitar os assuntos a serem
tratados nas cartas enviadas pelo seu público leitor, composto basicamente por agentes
escolares, à redação da Revista. Seguem os dizeres:
Responderemos, com prazer, a consultas que nos queiram dirigir sôbre diversos
aspectos de Educação. Português, Catecismo, Prática, Literatura Infantil, Educação
Especial, Bibliografia, Programas etc.
As consultas poderão ser dirigidas aos orientadores das diversas seções ou a esta
redação (…) (REVISTA EDUCANDO, nº2, p.39)

Na Revista de número três, “Correspondências” passou a ser indicada no Sumário. No
entanto, no material consultado, essa seção não foi encontrada, impossibilitando sua análise.
Cabe destacar que, seguindo a orientação dos assuntos que deveriam ser abordados nas
correspondências entre as leitoras e a redação da Revista da Associação, constatou-se, logo no
início de “Questões de Português”, uma indicação de que o assunto ali abordado se tratava de
uma resposta a uma solicitação enviada por uma leitora ao chefe da seção, J. Lourenço de
Oliveira.
Em seu quarto número, Educando destinou a penúltima página à “Correspondências”.
Nela, as redatoras se propuseram a responder e a enviar questionamentos aos leitores do
periódico. Ao todo, foram respondidas oito leitoras, de diferentes localidades mineiras. No que
se refere à comunicação e à disposição dessa seção no impresso, observou-se que as respostas
eram direcionadas por meio da divulgação dos nomes e das cidades das leitoras. Quanto ao
conteúdo abordado, de forma geral, referia-se a reivindicações para apreciação de livros
infantis pela redação da revista, a agradecimentos aos elogios feitos à Educando, a incentivo ao
envio de textos relacionados à experiência pedagógica das professoras e a orientações quanto
às questões referentes a sua assinatura.
Chamou a atenção o fato de que algumas respostas não trataram do conteúdo
diretamente, o que dificultou a identificação do assunto abordado. Seguem alguns exemplos
das correspondências citadas:
Maria Luisa- (capital)
Sim, a nossa seção de literatura infantil pôde fazer apreciação dos livros que você
desejar. Basta pedir...
Adélia Lacerda Rocha- (Caratinga)
Obrigada pela sua gentil carta. Infelizmente é mesmo assim como diz. Mas se não
póde ser hoje será amanhã. Nada, porém, se consegue sem um pouco de sacrifício.
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Luísa Leite- (S. S. do Paraíso)
Estamos estranhando a atitude da gente por aí. Que há? Ninguém se manifesta?
Recebeu tudo?
Maria Henriqueta de Araújo – (Muzambinho)
Agradecemos suas bôas palavras de apreciação. Sabe que teríamos muito prazer em
receber colaboração do grupo escolar de Muzambinho?
(REVISTA EDUCANDO, nº04, p.39)

Em seu sexto número, a indicação no Sumário de “Correspondências” se manteve. Essa
seção foi apresentada na última página da revista. Quanto a sua disposição, houve uma redução
do espaço a ela destinado, voltando a ser apresentada ao longo da página junto à outra seção,
no caso, com a “Conversas do Bonde”. “Correspondências”, conforme visto na figura 61,
apareceu ao final da página. Assim como na publicação anterior, as respostas foram
direcionadas diretamente ao nome das assinantes remetentes, assim como à sua localidade. No
entanto, as redatoras foram bem diretas, reduzindo consideravelmente o tamanho textual de
suas respostas. No total, foram respondidas cinco leitoras e os assuntos estavam relacionados à
regularização da assinatura e ao envio da revista. Assim como anteriormente exposto, houve a
presença de resposta que não se referia diretamente ao assunto em questão:
Judite Correia de Figueiredo
Três Pontas
Tomámos providências de acordo com o que nos pede. Já está tudo em ordem?
(REVISTA EDUCANDO, nº 6, p.43)

Cabe destacar que esse foi o último número em que a seção “Correspondências” apareceu com
essa nomenclatura e nesse formato. Não foi encontrada, nas fontes consultadas, uma
justificativa oficial para o encerramento dessa seção.
Seguindo a linha proposta pela redação de Educando, conforme citação apresentada
anteriormente, nas revistas números 29-30 e 31, observou-se a presença da seção intitulada
como “Respondendo”, criada com o objetivo de esclarecer as consultas enviadas à redação a
respeito de assuntos relacionados ao ensino.
Na publicação 29-30, número inaugural da seção “Respondendo”, a abordagem do
artigo girou em torno da seguinte consulta enviada por uma professora, cuja identidade foi
mantida em anonimato: “Uma classe de 2º ano pode resolver questões cujos dados numéricos
os alunos não saibam ler, como no seguinte exemplo: 1506372 x 238?” (Revista Educando, nº
29-30, p.796). No transcorrer das três páginas de texto, as questões aritméticas ocuparam a
abordagem central. Neste, a autora, L.M., destacou que o exemplo enviado pela docente não ia
ao encontro do que era exposto pelo Programa em Experiência, uma vez que “No 2º ano, as

157

operações de multiplicar não vão além da multiplicação de número composto (até 3 algarismos)
por um simples. Ex: 672 x 3”. (ibid idem)
Para embasar a proposta metodológica apresentada aos leitores para o desenvolvimento
do ensino das operações de multiplicação e divisão, L.M. utilizou como referencial teórico os
estudos a respeito do processo de aprendizagem da Matemática do psicólogo norte americano
Edward Lee Thorndike (1874-1949). Além das citações desse autor, a autora procurou
apresentar propostas de atividades práticas para serem desenvolvidas em sala de aula,
utilizando, para tal, uma linguagem fácil e acessível, tornando o texto didático.
Na publicação seguinte (número 31), a seção “Respondendo” procurou atender às
solicitações de duas leitoras, as quais não tiveram as identidades divulgadas. Diferentemente
do número anterior, as perguntas não foram apresentadas. No entanto, por meio da análise das
respostas publicadas, verificou-se que as dúvidas estavam relacionadas a esclarecimentos
referentes à vida dos animais e ao compartilhamento de modelos de exercícios para o
desenvolvimento da memória, da atenção e da observação para uma sala de crianças “menos
desenvolvidas” do 3º ano primário. Sendo assim, a autora procurou atender às solicitações
enviadas pelas professoras sugerindo leituras51 e trechos de estudos, bem como modelos de
exercícios e orientações a respeito de como estes deveriam ser aplicados aos alunos. A citação
abaixo exemplifica a comunicação realizada através de Educando e suas leitoras:
‘A.B’- Agradecendo seus aplausos pelo aparecimento desta secção, vimos trazer-lhes
as informações pedidas.
Sôbre a vida dos animais a que se refere na sua carta, poderá encontrar seguros
esclarecimentos nos volumes ns. 6 e 7 da interessante série de livros ‘Ciência da
Vida’s, da autoria de Wells.
Quanto ao problema para os 2º e 3º anos, leia ‘Uma experiência proveitosa’ trabalho
publicado em Educando (Setembro de 1941), onde encontrará alguns exemplos
adequados.
Oportunamente publicaremos informações sobre as diversas zonas do Estado.
(REVISTA EDUCANDO, nº31, p.835)

Vale ressaltar, assim como ocorreu com a seção “Correspondências”, que não houve
menção de que a publicação de “Respondendo” seria encerrada.
A análise dos sete números da Revista Educando que apresentaram as seções
“Correspondências” e “Respondendo”permitiu constatar que, embora a redação desse periódico
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Referente ao assunto Vida dos Animais, a autora indicou a consulta dos volumes 6 e 7 da série de livros “Ciências
da Vida”, da autoria de Wells. Além dessa obra, também fez referência ao artigo “Uma Experiência Proveitosa”,
publicado por Educando em setembro de 1941. Já para o segundo tema, exercícios para o desenvolvimento da
memória, atenção e observação, sugeriu a leitura da obra “Como Diagnosticar as Aptidões dos Escolares”, de E.
Clarépede, tradução de A. Leal Júnior.
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tenha demonstrado a intenção de estabelecer uma comunicação com as suas leitoras por meio
desses espaços, isso não teve uma larga duração.
Conforme exposto, inicialmente a proposta era a de esclarecer dúvidas relacionadas à
Educação e de selecionar textos literários que pudessem ser publicados e compartilhados em
Educando. Nesse quesito, observou-se que os esclarecimentos referentes à Educação
predominaram em relação às avaliações dos escritos. Ressalta-se que somente na Revista de
número 02 foram feitas as análises e a seleção do texto que deveria ser publicado no impresso.
O fato da redação ter incentivado o envio de textos em número posterior e as avaliações não
terem sido apresentadas em outros números nos quais a seção “Correspondências” esteve
presente, leva-nos a crer que não houve volume significativo de trabalhos enviados à redação
para serem avaliados.
Além disso, sabe-se que durante o período de circulação desse periódico, 1940-45, o
Brasil era governado pelo ditador Getúlio Vargas. Concomitantemente à implantação do Estado
Novo (1937-1945), em 10 de novembro de 1937, Vargas outorgou a Constituição de 1937, que
legalizou a censura prévia dos meios de comunicação do país, transformando-os, assim, em
“instrumento do Estado e veículo oficial da ideologia estadonovista” (CAPELATO, 1998, p.
79). Tendo por objetivo assegurar que os conteúdos divulgados não se opusessem à proposta
do Estado, Getúlio incumbiu o Departamento de Política e Propaganda (DIP) de interditar livros
e publicações que ameaçassem a ordem, ou seja, esse órgão deveria “[...] combater por todos
os meios a penetração ou disseminação a qualquer ideia perturbadora ou dissolvente da unidade
nacional”.52
Apesar de Educando ser uma revista publicada e organizada pela Associação dos
Professores Primários de Minas Gerais, órgão representante dos interesses dos docentes desse
estado frente ao poder público, pouco foi divulgado sobre as insatisfações e os anseios da classe
docente ao longo das suas páginas. Observou-se uma certa restrição do espaço destinado à
divulgação das correspondências enviadas por suas leitoras à redação, as quais estavam
diretamente envolvidas com o processo de ensino e aprendizagem, residiam em cidades
mineiras e atuavam em escolas públicas de suas localidades, o que leva a constatar a ausência
de assuntos polêmicos e o intuito desse impresso, que é o de se limitar às questões educacionais
alinhadas ao plano de educação implantado pelo Estado.
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Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-5077-29-dezembro1939345395-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 14 out. 2020.
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Por fim, baseando-se em algumas entrevistas realizadas com professoras primárias por
Marisa Duarte (1988), em sua dissertação de mestrado, e em alguns artigos de jornais por ela
transcritos, acredita-se que essas docentes não estavam alheias ao que estava acontecendo com
sua classe nem às mudanças educacionais que estavam sendo implantadas pelo governo Vargas.
Cartas foram enviadas à redação da Educando solicitando melhorias de salários e condições de
trabalho. No entanto, não foram publicadas pelo periódico, talvez, porque não havia interesse
do corpo diretivo em dar voz a elas, seja por motivos de alinhamento político ou por questões
econômicas.
Figura 60 - Seção Correspondência da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 02
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Figura 61- Seção Correspondência da Revista Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 06
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3.2 Educando e Companhia Editora Nacional
Criada em 1925 por Octalles Marcondes Ferreira e José Bento Monteiro Lobato, a
Companhia Editora Nacional (CEN) foi fruto da dissolução da Companhia Gráfica Editora
Monteiro Lobato S/A e da venda de uma casa lotérica que possuíam em sociedade. Logo após
a criação desse novo empreendimento, Lobato mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a
dirigir a filial carioca da CEN, enquanto Octalles comandava a editora a partir de São Paulo.
A mudança para a capital do país possibilitou a Lobato uma maior aproximação com
um velho amigo, agora Presidente da República, Washington Luís, o que lhe rendeu uma
nomeação como adido comercial em Nova York. Investidor da bolsa, Lobato foi levado à
falência com o crack de 1929, sendo “obrigado” a vender suas ações da Companhia Editora
Nacional para Temístocles, irmão de Octalles, bem como os direitos autorais53 de suas obras.
Um dos primeiros livros editados pela Companhia Editora Nacional foi “Gramática
Expositiva”, de Eduardo Carlos Pereira. O sucesso das vendas direcionaria os caminhos da CEN
que, em seu primeiro ano de vida, teve 34% de suas vendas relacionadas a livros didáticos,
representando a quantia de 60 mil exemplares, contra 51 mil exemplares de romances, ou seja,
29%. Essa realidade veio a comprovar o que havia dito Monteiro Lobato ainda em 1923: ‘o
bom negócio é o didático’ (Paixão, 1995, p.67). Os impressos educacionais, dessa forma,
despontaram entre as prioridades editoriais da empresa, já que representavam uma fonte segura
de lucro. Além das coleções didáticas e dos romances, a editora também publicou coleções de
cunho religioso ou com viés ético e moralizante, coleção voltada para o conhecimento do país
e coleções direcionadas para a formação dos professores.
No tocante às publicações voltadas à Educação, destacou-se a coleção Biblioteca
Pedagógica, composta por cinco séries: Atualidades Pedagógicas, Livros Didáticos, Iniciação
Científica, Literatura Infantil e a Brasiliana. Essa coletânea reeditou vários autores nacionais e
estrangeiros, tendo como público alvo os profissionais do ensino, os alunos da graduação e o
público em geral interessado na discussão de questões referentes ao Brasil. Esse projeto teve
como um de seus mentores o educador Fernando de Azevedo que, embora tenha sido acusado
de representar o tradicionalismo da República do Café com Leite, encontrava-se alinhado às
ideias de Getúlio Vargas. Isso foi de grande importância para que, após a implantação do Estado
Novo, a Companhia Editora Nacional permanecesse como a grande liderança na produção do
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Embora Monteiro Lobato tivesse vendido seus direitos autorais para a Companhia Editora Nacional, Octalles
continuou a lhe pagar como se ainda fosse detentor dos direitos autorais de Narizinho. Em 1944, num gesto de
desprendimento, Octalles devolveu a Lobato os direitos autorais de seus livros.
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mercado livreiro nacional, uma vez que “dirigido com mão de ferro pelo jornalista Lourival
Fontes, o DIP centrou seu poder de fogo na atividade editorial.” (PAIXÃO, 1995, p. 98).
Segundo o texto publicado na Revista Fontes e produzido pelos integrantes do acervo
da Companhia Editora Nacional da UNIFESP, a CEN, preocupada em assegurar o êxito de
suas coleções e seus interesses comerciais, a partir de janeiro de 1932, instituiu uma política de
donativos. Assim sendo, a editora passou a doar exemplares de obras didáticas para os alunos
pobres, de classes superiores ou primárias, num total de até 15% dos que tivessem sido
aprovados no ano letivo em vigor e adquirido livros editados pela CEN. Esta passou a doar
também exemplares de obras de literatura infantil (até 5 por classe) como prêmio para aqueles
alunos das classes primárias que tivessem adotado os livros didáticos da editora. Tendo essa
política de doações se estendido por um tempo considerável, os autores do texto destacaram
que, de acordo com a análise de correspondências da CEN, ocorreu a ampliação de leitores e
de instituições que pediam esse benefício. As solicitações quase em sua totalidade eram
atendidos, com exceção das poucas vezes em que a editora alegou falta de verba para esse fim
ou informou que a obra se encontrava esgotada.
Dentro desse contexto, a análise da Revista Educando permitiu constatar a realização de
uma parceria entre os dirigentes desse periódico e a Companhia Editora Nacional Departamento Mineiro, divulgada na publicação de número 9, de fevereiro de 1941, por meio
da seção intitulada como O Grande Concurso Permanente54 de “Educando”, embasada na
seguinte justificativa:
EDUCANDO, no desejo de contribuir para a formação da biblioteca particular do
professor primário, acaba por instituir o seu GRANDE CONCURSO
PERMANENTE, que constará do sorteio de três prêmios, de dois livros cada um,
entre seus assinantes, sem nenhum onus de obrigação para êles. Basta assinar
Educando e estará inscrito no nosso concurso. (REVISTA EDUCANDO, n.9, p. 29)

Entre os anos de 1929 – 1930, a Revista do Ensino trouxe em suas páginas uma seção intitulada como “Nossos
Concursos”. Diferentemente da Revista Educando, em que a seção “Grande Concurso Permanente” tratava, na
verdade, da realização exclusiva de sorteios entre os seus assinantes, na Revista do Ensino, embora também tenham
ocorrido sorteios de livros entre os professores primários, houve o predomínio da promoção de concursos entre os
agentes escolares. Sendo assim, segundo Maurilane de Souza Biccas, “era proposta dos concursos que os
professores e diretores primários escrevessem sobre os temas e assuntos ligados ao ensino, estudando-os e
discutindo-os, alguns deveriam ser teoricamente analisados, e outros, deveriam aliar teoria e prática nas sugestões
de atividades” (2001, 246p.). Dentro dessa proposta, os concursos foram organizados em duas estruturas. A
primeira tratou da apresentação de perguntas relacionadas às questões teóricas referentes ao tema apresentado e
também aos tópicos relacionados às práticas de sala de aula. A segunda, que teve maior destaque, “constava de
três tópicos, o primeiro e o segundo tópico traziam perguntas para a elaboração de argumentação e o terceiro
voltado à descrição de aulas modelo sobre qualquer ponto das disciplinas do programa de ensino primário.”
(BICCAS, 2001, p. 246). A premiação, como ocorria nos concursos de Educando, era feita através da oferta de
livros prestigiados e encarados como necessários para a formação dos bons professores.
54
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Quanto à premiação, ficou definido, ainda, que cada um dos três agraciados ganharia
duas obras: uma que abordasse questões pedagógicas e outra literária. Seriam oferecidas pelo
Departamento Mineiro da Cia Editora Nacional55. Os sorteios ocorreriam na redação de
Educando, sempre cinco dias após cada publicação da revista e poderiam ser assistidos por
todos aqueles que tivessem interesse, por um representante do Departamento Mineiro da Cia
Editora Nacional e pelos representantes convidados dos jornais locais. Quanto às regras para a
participação, destacaram ainda que os assinantes só poderiam ser agraciados uma vez a cada
ano de assinatura. Findado o ano, os assinantes voltariam a concorrer aos sorteios de forma
automática. Por fim, destacaram os títulos das obras que serviriam como premiação. Ao
primeiro sorteado, seriam ofertados “Pedagogia Científica”, de A. M. Aguayo, e “Rebecca”, de
Daphne Du Maurier. Como segundo prêmio, as obras seriam “A Educação Funcional” e
“Madame Curie”, de Eva Curie. Ao terceiro prêmio, “Educação Comparada”, de Milton C.
Rodrigues da Silva , e "Memórias de um Negro", de Booker T. Washington.
Na publicação de março de 1941, foi anunciada a realização do primeiro sorteio de
livros do “Concurso Permanente de Educando”. Em uma foto de destaque logo no início da
página, estavam presentes os integrantes da presidência do “Grande Concurso de Educando”:
Leonilda Montandon, presidente da APPMG; Marieta Leite, diretora da Revista Educando;
Vicente Guimarães, representante da Companhia Editora Nacional; Maria Inácia Queiroz
Miranda (representante dos assinantes do interior do estado de Minas Gerais); Celeida Chaves
e Aulísia Mafra (representante dos assinantes da capital). As redatoras do impresso anunciaram,
ainda, os agraciados do concurso: Hilda Passos, diretora do Grupo Escolar Henrique Diniz,
localizado em Belo Horizonte; Luiz Gonçalves de Sena e Silva, diretor do Grupo Escolar Osório
Brandão, de Coromandel; e Rosa de Andrade, professora do Grupo Escolar Tomás Brandão, de
Belo Horizonte. Por fim, como proposto no impresso de número 09, foram divulgados os
prêmios referentes ao concurso seguinte: “Didática da Escola Nova”, de A. M. Aguayo, e “Meu
Filho, Meu Filho!”, de Howard Spring; “Sociologia Aplicada”, de Delgado de Carvalho, e “A
Vida de Disraeli”, de André Maurois; “Introdução à Administração Escolar”, de A. Carneiro
Leão, e “Madame Curie”, de Eva Curie.
Em abril de 1941, a Revista de número 11 apresentou a informação quanto à realização
do segundo sorteio de livros entre os assinantes quites do impresso, ocorrido em 12 de março,
na redação de Educando. Durante o evento, estiveram presentes a diretora e a gerente da Revista

55

Este era representado, segundo consta em Educando, pelos senhores Roberto Costa & Cia, o qual estava
localizado em Belo Horizonte, rua São Paulo, 552 (Livraria Costa).
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da Associação, o representante da Companhia Editora Nacional e vários professores. Os
agraciados foram: Eleusa Cardoso Pereira, do Grupo Escolar de Araxá; Aramália Perdigão, do
Grupo Escolar “Bernardo Monteiro”, da capital; e Zaide de Menezes, do Grupo Escolar “Tomas
de Brandão”, da capital. Rompendo com a proposta inicial, nesse número não foram divulgados
os títulos dos livros referentes às premiações do sorteio seguinte.
Na Revista de número 12, de maio de 1941, as autoras destacaram que o sorteio dos
livros correspondentes à edição de abril (número 11) havia ocorrido no dia 26 do corrente mês.
Além disso, informaram que, no momento da realização do sorteio, encontravam-se presentes
diversas professoras da capital, além da diretora e da gerente da Revista Educando. Nessa
edição, ainda aproveitaram para publicar os nomes, os cargos e as localidades de origem dos
agraciados pela parceria entre a Educando e a Nacional, sendo eles, respectivamente: Maria
Antonieta Gomes de Souza, professora técnica de Bicas; Maria das Dores Machado, professora
de Belo Horizonte; e Abel Fagundes, assistente técnico escolar em Caxambu. Dentre os títulos
oferecidos como premiação, estavam os seguintes: “Psicologia da Infância”, de Silvio Rabelo;
“Aspectos Fundamentais da Educação”, de J. Melo Teixeira, Mendes Campos e outros; e
“Fundamentos do Método”, de Onofre de Arruda Penteado Júnior. Todas publicadas na
“Coleção Atualidades Pedagógicas”. Além dessas obras, também encontravam-se “Casa
Verde”, de Julia Lopes de Almeida e Filinto de Almeida; “Confiteor”, de Paulo Setubal; e
“Seiva”, de Osvaldo Orico.
Na Revista Educando número 14, as redatoras iniciaram o texto desculpando-se por não
terem realizado o sorteio anterior e comunicaram, ainda, que em um período de oito dias após
a publicação do presente número, seriam sorteadas as seguintes obras: “Introdução à Psicologia
Educacional”, de Noemy da S. Rudolfer; “Sociologia Aplicada”, de Delgado de Carvalho;
“Pequena História das Américas”, de Afrânio Peixoto; “Contos Leves”, de Monteiro Lobato;
“América do Sul”, de Antenor Nascentes; e “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, de
Dale Carnegie. Cabe destacar que as três primeiras obras citadas faziam parte da “Coleção
Atualidades Pedagógicas”. Destacaram, também, que concorreriam ao sorteio todos os
assinantes, da capital e do interior, que se encontravam em dia com o pagamento da mensalidade
da Revista.
Na publicação de número 15, as autoras informaram que em novembro ocorreriam dois
sorteios na sede da Associação de Professores Primários de Minas Gerais. O primeiro seria
referente à divulgação feita na edição anterior; já o segundo, estaria ligado ao presente número.
Destacaram que os sorteios se realizariam no feriado para que o maior número de interessados
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pudesse comparecer. Além disso, reforçaram que somente os assinantes que estivessem com o
pagamento da assinatura em dia poderiam concorrer ao sorteio dos livros. As obras ofertadas
mais uma vez eram de publicação da Companhia Editora Nacional: Noções de Histórias das
Literaturas, de Manuel Bandeira, da Biblioteca do Espírito Moderno; Introdução à Psicologia
Educacional, de Noemy da S. Rudolfer, da Coleção Atualidades Pedagógicas; Psicologia da
Infância, de Silvio Rabelo, também da Coleção Atualidades Pedagógicas; Contos Pesados, de
Monteiro Lobato; Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie; e Contos Leves,
de Monteiro Lobato.
Na publicação número 16, de fevereiro de 1942, verificou-se que os sorteios referentes
às edições de setembro e outubro, 14 e 15, respectivamente, não ocorreram na data divulgada
na edição anterior, mas somente no dia 10 do corrente mês. As autoras, como de costume,
informaram que foram realizados na redação de Educando, onde estiveram presentes um
representante da Companhia Editora Nacional, a diretora da Revista Educando, a presidente da
Associação de Professores Primários de Minas Gerais e professores da capital e do interior.
Além disso, apresentaram os nomes dos contemplados, seus cargos e localidades de origem:
Maria Idelfonso de Oliveira, diretora do Grupo Escolar de Piranga; Elvira Gori, professora em
Ubá; Sassá José Nahás, professora em Itabirito; Maria Luzel de Pádua, diretora do Grupo
Escolar José Bonifácio, de Belo Horizonte; Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Campo
Grande, de Mato Grosso; e Grupo Escolar Adolfo Dutra, de Cataguases. Por fim, destacaram
que o sorteio referente ao número 16 seria divulgado no Jornal Minas Gerais.
Em março de 1942, no impresso de número 17, a seção “Grande Concurso Permanente
de Educando” apresentou, em suas primeiras linhas, a informação de que a revista, após a saída
de cada novo número, continuava realizando o sorteio de excelentes livros entre os assinantes
quites com as mensalidades. Além disso, acrescentou que as obras eram doações dos senhores
Roberto Costa & Cia, representantes da Companhia Editora Nacional, de São Paulo. No
entanto, contrariando a informação inicial e fugindo ao padrão dos números anteriores, divulgou
que os sorteios referentes aos números 16 e 17 do impresso iriam ocorrer no dia 18 de março,
na sede da APPMG. Além disso, como de costume, reforçou que mais informações seriam
publicadas no Jornal Minas Gerais.
Na Revista de número 18, referente ao mês de abril de 1942, observou-se a preocupação
dos representantes de Educando em confirmar a realização do concurso e a divulgação dos
agraciados e seus respectivos prêmios, além de informar que os assinantes sorteados que
residiam no interior receberiam seus títulos pelos correios. No tocante aos contemplados, não
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houve a divulgação de seus nomes nem de suas localidades de origem. Sendo assim, foram
apresentados somente os títulos das obras que seriam entregues aos primeiros, segundos e
terceiros lugares referentes aos sorteios dos impressos 16 e 17. Cabe destacar que esse número
representou o encerramento desse ciclo de sorteios e que não houve preocupação por parte dos
representantes de Educando de mencionar e justificar o término aos seus assinantes.
Diante dos dados expostos, nota-se que aproximadamente 50% dos títulos sorteados
faziam parte da “Coleção Atualidades Pedagógicas”. Segundo Toledo (2001), ela tinha por
objetivo central apresentar aos leitores as bases científicas da educação articuladas com os fins
para os quais deveriam servir. Seus textos procuravam definir, esclarecer e demonstrar ao seu
público alvo (professores), a importância da educação em relação aos seus fins políticos. Além
disso, as obras selecionadas tinham também como tema a ação do professor, utilizando,
principalmente, a psicologia como base científica para analisá-la. Além dos títulos diretamente
ligados à educação56, também houve a presença de livros de auto-ajuda57, contos58, romances59,
dramas60, relato de viagem61, História62, aventuras63, biografia64e Geografia65.
Quanto aos autores, constatou-se a apresentação de nomes nacionais e internacionais.
Vale destacar que Monteiro Lobato, apesar de estar sofrendo censura por parte do governo, teve
duas de suas obras aparecendo como premiação aos assinantes de Educando. Uma delas,
“Contos Leves”, encontra-se presente em dois sorteios.
Quanto às pessoas e instituições agraciadas, verificou-se que todos os nomes estavam
ligados à educação. As localidades de origem são predominantemente mineiras; no entanto,
como exceção, encontra-se o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Campo Grande, de Mato
Grosso.
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Noções de Psicologia da Infância, de Silvio Rabelo; Aspectos Fundamentais da Educação, de J. Melo Teixeira,
Mendes Campos e outros; Fundamentos do Método, de Onofre de Arruda Penteado Júnior; Histórias das
Literaturas, de Manuel Bandeira, da Biblioteca do Espírito Moderno; Introdução à Psicologia Educacional, de
Noemy da S. Rudolfer; Sociologia Aplicada, de Delgado de Carvalho; Introdução à Pedagogia, de Ruy de Ayres
Bello; A Criança Problema, de Artur Ramos; Jornais Escolares, de Guerino Casassanta; Estudos Objetivos da
Educação, de Isaias Alves.
57
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Vale destacar que essa obra encontra-se ainda em
circulação e, em 2017, a Companhia Editora Nacional publicou a sua 51ª edição.
58
Contos Leves e Contos Pesados, ambos de Monteiro Lobato.
59
Casa Verde, de Julia Lopes de Almeida e Filinto de Almeida e Seiva, de Osvaldo Orico; Lady Hamilton, de E.
Barrington.
60
Confiteor, de Paulo Setubal.
61
América do Sul, de Antenor Nascentes.
62
Pequena História das Américas, de Afrânio Peixoto; Noções de História das Literaturas, de Manuel Bandeira;
O Homem e seu Universo, de John L. Davie .
63
Kim e O Livro de Jangal, ambos de Joseph Rudyard Kipling.
64
A Vida de Rui Barbosa, de Luís Viana Filho.
65
Geografia Humana, de Aroldo de Azevedo.
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As premiações e sorteios ocorriam na sede da Revista Educando, a qual encontrava-se
dentro da Associação dos Professores Primários de Minas Gerais. Pode-se observar que
estiveram presentes nesses momentos representantes de Educando, da APPMG e da CEN, assim
como professores da capital e do interior. Referente a cada edição, ocorriam três nomes
sorteados, os quais recebiam duas obras cada (uma referente à educação e a outra a temas
diversos).
No que se refere à periodicidade dos sorteios, constatou-se que a proposta inicial da
redação de Educando, a de distribuir as premiações em todos os seus números, não se
consolidou. Ao todo, ocorreram sete sorteios, sendo que não houve uma periodicidade padrão
para a realização dos mesmos.
A parceria entre Educando e a Companhia Editora Nacional, analisada no presente texto,
correspondeu à segunda fase da gestão de Fernando de Azevedo na “Coleção Atualidades
Pedagógicas”, que, segundo Toledo (2001), foi marcada pela drástica queda do ritmo de
produção. A pesquisadora ainda destaca que, em 1940, a série sofreu um considerável declínio
em termos de novos volumes, passando de seis lançamentos para nenhum; em 1941, 1942 e
1943, lançou apenas uma novidade por ano; em 1944, nenhum novo título. Entre 1945 e 1946,
os dois últimos anos de Azevedo na Nacional, o número de lançamentos foi de três títulos/ano,
sendo que dois deles eram textos de Miranda Santos – um dos representantes dos “católicos”
no movimento educacional carioca. A retração da produção de novos títulos em Atualidades
Pedagógicas pode ser explicada, de acordo com Toledo (2001),
(...) pela crise que o início da II Guerra Mundial causa no mercado de importação de
papel, fazendo com que as editoras equacionassem seu programa de produção
elegendo outros critérios para as publicações. No caso da Nacional, os livros escolares
tinham prioridade em detrimento das outras séries: o programa da Atualidades ficava,
então, desfavorecido. Em parte, alguns dos títulos não lançados são de autores visados
pelo regime do Estado Novo, como Anísio Teixeira e Paschoal Lemme. A censura,
portanto, parece atuar sobre as escolhas de novos títulos da Coleção. A mudança no
programa de lançamentos coincide com o refluxo do movimento de renovação
educacional, determinado pelo advento do Estado Novo que não poupa alguns de seus
integrantes, que são presos ou alijados da vida política. Além disso, o crescimento da
influência dos católicos junto ao Governo Vargas poderia explicar a queda na
produção dos novos títulos, dado o seu poder de veto e censura a publicações.

Embora a Revista Educando não tenha sido uma publicação oficial, uma vez que era
dirigida, publicada e organizada pela Associação dos Professores Primários de Minas Gerais,
órgão representante dos interesses dos docentes desse Estado, observa-se que houve interesse
por parte da Companhia Editora Nacional em estreitar relações com os integrantes e os
assinantes da Revista. Acredita-se que o fato do corpo diretivo do impresso ser composto por
mulheres ligadas ao governo, uma vez que possuíam cargos e funções públicas relacionados ao
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ensino público, possibilitou essa parceria. Além disso, como já foi exposto, durante o ano de
1941, a CEN encontrava-se em crise, e uma das vias para contornar essa situação seria a
ampliação das vendas dos títulos já em circulação, uma vez que o lançamento de novos textos
dependia da aprovação do DIP. Nesse sentido, a divulgação das obras já publicadas pela editora
entre um público possivelmente leitor, agentes escolares (diretores, professoras primárias,
normalistas e inspetores), poderia ser uma forma de conseguir bons frutos.
Levando-se em consideração que não se encontrou, até o encerramento da presente
dissertação, uma explicação oficial para a realização desses “concursos permanentes” e nem
para sua paralisação, acredita-se que a parceria entre a Revista Educando e a Companhia Editora
Nacional tenha sido feita com os seguintes objetivos: estimular a manutenção das assinaturas
de Educando e a pontualidade do pagamento de sua mensalidade, pré-requisitos para participar
dos sorteios; possibilitar o acesso dos professores a títulos de relevância para sua formação, já
que as bibliotecas eram raras fora de Belo Horizonte e os livros não eram baratos; divulgar as
publicações da CEN para os assinantes de Educando; e aumentar o número de vendas dessa
editora. Embora o público leitor tivesse aumentado durante o Estado Novo, era do meio
educacional que vinha a maior parte dos consumidores desse produto.
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Figura 62- Divulgação do Grande Concurso Permanente de Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 9

170

Figura 63- Divulgação do Grande Concurso Permanente de Educando.

Fonte: Revista Educando, nº 18
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4 - Considerações Finais
Revista Educando: uma estratégia de formação da Associação de professores (as)
primários de Minas Gerais (1940-1945), buscou compreender e a analisar as condições de
produção deste impresso; como se constituiu como uma estratégia para formar os (as)
professores (as) mineiros; o impacto desta publicação na adesão de professores a associação.
Para tanto, optamos por analisar os aspectos relacionados à materialidade da Revista Educando,
aos conteúdos nela publicados, às mudanças, bem como às produções de sentidos ocorridas ao
longo do seu ciclo de vida.
A análise da Revista permitiu entender que a mesma foi criada com o objetivo de
contribuir para a atualização pedagógica da classe docente primária, além de apresentar práticas
pedagógicas que pudessem colaborar diretamente com o fazer pedagógico desse público. Dessa
forma, Educando foi uma possibilidade de fazer chegar até as professoras mineiras a informação
de forma rápida e barata, uma vez que a Revista do Ensino, principal veículo oficial de
informação pedagógica, havia sido suspensa.
A respeito da suspensão da Revista do Ensino em janeiro de 1940, observou-se que já
havia uma suspeita entre a direção da Associação dos Professores Primários de Minas Gerais
de que isso poderia acontecer, bem como uma especulação dentro do próprio governo mineiro.
Isso pode ser confirmado por meio das transcrições das Atas da Associação apresentadas no
trabalho de Marisa Duarte (1988), nas quais obteve-se a informação de que Noraldino Gomes
e Vicente Guimarães elaboraram e apresentaram, em 1938, uma proposta de criação de um
periódico educacional que seria mantido pela APPMG. Embora a explicação oficial tenha sido
a crise econômica do Estado e pelos problemas relacionados aos racionamentos provocados
pela Segunda Guerra Mundial, principalmente de papel, Biccas (2001).
A preocupação em não deixar as professoras primárias mineiras sem acesso a uma
publicação que circulasse informações pedagógicas alinhadas às ideias educacionais defendidas
pelo Estado fez com que a responsabilidade da produção deste impresso fosse da APPMG,
órgão conduzido por funcionárias públicas, professoras e mulheres católicas. O que pudemos
verificar que esta Associação de trabalhadores(as), como muitas outras criadas no período do
Estado Novo, estavam indiretamente sob o comando do governo. Neste sentido, passaram a
cumprir muito mais as demandas do Estado para inculcar ideias e propostas pedagógicas do que
despertar o espírito combativo e reivindicatório de uma determinada classe, neste caso, dos(as)
professores(as) mineiros.
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A Revista Educando circulou durante todo o período de suspensão da Revista do Ensino,
bem como durante os últimos cinco anos do Estado Novo, sendo desativada aproximadamente
dois meses antes do término desse governo.
No que se refere aos fatores que levaram à desativação da Revista Educando, não foi
encontrada, nesta investigação, uma explicação oficial. No entanto, acredita-se que o contexto
político da época e as dificuldades econômicas enfrentadas pela APPMG para produzir o
impresso, talvez até com mais autonomia, tenham sido cruciais para o seu término. Em relação
a esse último aspecto, vale destacar que em vários números de Educando foram observados os
desabafos das redatoras quanto às dificuldades enfrentadas para manter a revista “viva”. A
Revista do Ensino também havia passado alguns destes problemas, além do financeiro, a
produção do conteúdo e da materialidade, com uma periodicidade regular requer muito trabalho
técnico e um investimento na seleção de temas, artigos, traduções, enfim tudo que compõem do
ponto de vista um editorial pedagógico voltado para formar os professores públicos.
Outro aspecto desenvolvido por esta investigação refere-se ao entendimento do papel
da Revista Educando dentro do cenário educacional mineiro. Nesse sentido, a análise da
materialidade e do conteúdo do impresso foram fundamentais. O primeiro aspecto abordado
relaciona-se ao tipo de leitor que as redatoras quiseram atingir. Observou-se, por meio dos
documentos que relataram a criação da Revista e dos seus próprios textos, o enfoque nas
professoras primárias.
Os artigos apresentados em Educando possibilitaram o entendimento de que as suas
redatoras tinham dois objetivos: informar e formar. Nesse sentido, o conteúdo aí publicado
procurou apresentar informações referentes à APPMG, às realizações do governo, às teorias, às
práticas, aos valores e às atitudes pedagógicas. Houve a intenção em transformar a Revista da
Associação em objeto de estudo das professoras primárias de Minas Gerais, pois poderiam ser
encontrados textos relacionados a diferentes assuntos, em diferentes abordagens,
possibilitando, assim, a ampliação cultural, acadêmica e pedagógica.
A linguagem apresentada nos textos de Educando era clara, objetiva e prática. Os
artigos, em sua maioria, eram argumentativos, procurando convencer o público leitor quanto à
importância das orientações aí apresentadas, bem como quanto à relevância das teorias, das
metodologias e das práticas pedagógicas compartilhadas, para o aprimoramento profissional
do mesmo, uma vez que o que estava sendo abordado estava em consonância com as diretrizes
pedagógicas defendidas pelo governo estadual.
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Outro aspecto a ser destacado refere-se à construção de significações por parte das
leitoras. O fato de serem publicados fragmentos de textos acadêmicos, que possuíam uma
linguagem mais específica, indica que as editoras de Educando partiam do princípio de que as
leitoras possuíam um certo conhecimento prévio. Além disso, foram vários os números que
apresentaram as sequências dos textos abordados em números anteriores. Normalmente, a
publicação desses textos fragmentados vinha com a indicação de que haveria a continuação no
número subsequente. Tal indicação possibilitava

às pessoas organizarem sua leitura. Essa

estratégia de dividir a publicação dos textos incentivava a formação do hábito de leitura e
estudo, além de criar uma certa expectativa para que o público leitor adquirisse o próximo
número ou até a própria obra, dando início à construção de sua biblioteca particular.
A divulgação de conteúdos acadêmicos gerava nas editoras a responsabilidade de
disponibilizar meios e estratégias que garantissem o entendimento correto do conhecimento aí
apresentado. Nessa perspectiva, alguns números de Educando apresentaram indicações de que
havia correspondência entre suas leitoras e suas editoras. Inclusive, chegaram a ser expostos às
leitoras os assuntos que deveriam ser abordados nas cartas enviadas à redação. Além de
questões referentes à assinatura e à compra de números anteriores da revista, elas poderiam
enviar sugestões de temáticas a serem desenvolvidas, compartilhar suas práticas pedagógicas e
enviar dúvidas relacionadas às questões teóricas. Por meio dessas trocas, as editoras puderam
ter acesso à forma como os assuntos estavam sendo apropriados pelas leitoras. Cabe destacar,
ainda, que tanto a direção quanto as redatoras eram agentes escolares do serviço público e
estavam em constante contato com o público docente e com parte das leitoras da revista, o que
colaborou para terem acesso a essas informações.
Isso possibilita afirmar que a Revista Educando difundiu ideias e teorias educacionais e
incentivou o hábito da leitura, direcionando o que e quem deveria ser lido e estudado pelas
professoras primárias. Tal afirmativa pode ser observada por meio das indicações de leitura,
das configurações e da forma como esse impresso dispôs e organizou os textos, os trechos de
textos, as propagandas de livrarias e de editoras, bem como

as premiações do “Grande

Concurso de Educando” com livros da Editora Nacional. Sua confecção foi, portanto,
estruturada com o intuito de assegurar uma coerência e coesão editorial. Por conseguinte, é
possível dizer que a Revista Educando tornou-se uma referência de fontes bibliográficas
relacionadas à educação para as professoras primárias mineiras durante a década de 40,
chegando, inclusive, a ser indicada como fonte de consulta em cursos normais, mesmo após a
paralisação dos seus serviços.
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Dessa forma, é possível afirmar que, embora a Revista Educando fosse produzida e
mantida, em parte, pela Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, a influência
dos parâmetros educacionais foi recorrente. Percebeu-se por intermédio da leitura do trabalho
de Maurilane Biccas (2001) que a Revista Educando apresentou muitas das características da
Revista do Ensino. Os conteúdos e abordagens estavam todos alinhados ao Programa de Ensino
do Governo Estadual e, por meio da linguagem e dos objetivos da revista expostos por suas
organizadoras, foi possível identificar que houve a intenção de moldar as professoras primárias,
de forma a implementar e desenvolver o tipo de ensino primário que era entendido como ideal
pelo Governo Mineiro.
Por fim, cabe destacar que esta investigação não teve o objetivo de exaurir o assunto,
mas o de contribuir para o surgimento de novas temáticas e abordagens relacionadas à Revista
Educando, seja utilizando-a como fonte, seja como objeto ou ainda como fonte e objeto.
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Revista nº
21
Revista nº
37
Revista nº
38
Revista nº
35 e 36
Revista nº
20
Revista nº
5
Revista nº
26
Revista nº
33
Revista nº
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Revista nº
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12
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15
Revista nº
18
Revista nº
35 e 36
Revista nº
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Revista nº
3
Revista nº
2
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Literatura Infantil

Uma Cena

Psicologia e
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Nossa Prática: Dos Livros de Texto
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Da Organização do Tempo e do
Trabalho Escolar

Edelweiss Teixeira
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Edison

As Biografias nas Escolas

Edmée Amaral,
Vera Pereira, Niza
Ali Ganem, Maria
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Ciências Naturais e
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Revista nº
33

Ednah Santa Rosa

Países da América do Sul (Jôgo)

Geografia

Revista nº
4

Psicologia e
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História Pátria e
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Psicologia e
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18
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14
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Prefeitos de Belo Horizonte

Diversos
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Concurso Permanente de Educando

Diversos

Educando

12

Diversos

Educando

Organização do Aprendizado da
Aritmética

Aritmética

Educando

Resolução de Problemas

Aritmética

Educando

Juscelino Kubitschek de Oliveira

Diversos

Educando

A Mudança da Capital

Diversos

Educando

O "Curral Del Rei" e João Leite da
Silva Ortiz

Diversos

Educando

Uma Anedota

Diversos

Educando

Aspectos Atuais

Diversos

Educando

Assistência Social
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Educando
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Diversos
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Monografia
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Higiene
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Ciências Naturais e
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Educando

Pecadilhos

Diversos
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Correspondências

Diversos

Educando

Diversos

Educando

Nossa Presidente

Diversos

Educando

Pelo Interior

Diversos
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