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follll8Ções são encontradas nos seguintes jornais da 6poca, dentre outros: UH 
01.07.61 p. 8; UH 12.07.61 f· 9; Binômio 18.12.61 p. 8; UH 13.01.61 p. 8 e 
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OS ABANDONADOS DE SEMPRE 

Maria Au.xiliadora Faria 
Prof! do Oepartg de História- UFMG 

"Sou cidtuJijo de (j~ pafs? 
Sou herói de qUJJl hist!Jria? . , 
Q bo.ndid s terão roubado meu. dlr ao ue . . ?"(L) 
de viver millha vida de memno. 

.. . to da questão do menor abandonado 
Via de re~;ra. ~ el~ênc.a ;di:a~ dos político em momentos como o 

retoma, com IDBlOér Vlleg!>r .maf{nern .vvt.o.ria ser de outra forma, dado o pungente 
~ue vivemos - . pr -e ttorlllS. rs--
81gnificado SOCJal do tema. . • tod os lado ", !.21 0 problema dos ~nores 

"Ilha cercada de onussoe v:or . 0 .. usar ad;..,tivação maJ.s nova, 
• " ........... mnalizados ou para "'"" · · da "abandonados", • carentes •. ..........,....- d . teres~ para 0 Estado e proftSstonaJ.S 

do "meninos de rua" ' tem Sido ob_Jeto e UI omissões e responsabilidades, apesar 
poUtica. Todavia. não se desnudar~ até agora. os oo sentido de ''resolver" o pro-
das inúmeras tentativas empreendidas por govom . 
blema. · · · ã · eira do passado - O Instltu o presente artigo revisita uma msttbtl:JlÇti_ 0 :0 aliar ensino agrlcola e assist!n
João Pinboiro - f~dado OI? 1?,09 com o o ~ vo 
cia social à "infãncta desvalida · . tin<ar'lin histórica 0 carliter atual do pro-

Em que pese tratar-se de wna mves 6 .. ~ estas reflexões contribuir, ainda 
blema do menor carente leva-nos a p~~:.; ~~ estivemos tonliamente privados. 
que modestamen!C, para o debate ~ui~ dito: -a produçio, hi&toriogd.fica ~ ~ 
Configura-se l1l8IS ~ma vez 0 de é finalmente, tentativa de coostrUçio da hiB· 
de seu tempo, i projeçio do presente, ' 
tória. 



ELITES MINEIRAS E ENSINO AGRfCOLA (~ 

Dados contidos no anuário estatístico do Brasil1908-l2 dão conta de que, no 
início do s~ulo, Minas já se tomara grande exportador de alimentos básicos para as 
demais regiões do pais. Ocupava por exemplo, em temos de rebanho bovino, o 22 
lu;;ar com 22,34% do total nacional. Este indicador por si só não seria significativo se 
nao estivesse inserido numa realidade mais complexa. reveladora, no nosso énten
der, da tendtocia do desenvolvimento econômico mineiro na Primeira República. via 
mode~ão da avicultura e pecuária. Esta tendência inscreve-se mesmo como 
wna espécte de projeto político-econômico das elites mineiras, explicitamente for 
mulado no Primeiro Congresso Agóoola Comercial e lndustrial jde Minas Gerais, 
realizado em Belo Horizonte no ano de 1903. Se esse Côogresso é o primeiro mo
mento em que se ousou, sob a orientação de João Pinheiro, demandar do Estado, 
compromissos efetivos com a modernização, as teses ali defendidas serão reaflllJla
das e ampliadas, construindo-se, oo ano subseqüentes, todo um discurso burgués, 
através das entidades de classe, principalmente Sociedade Mineira de Agricultura e 
Associação Comercial, bem corno dil representação política. Nesse discur o , o ensi
oo agrfcola tem lugar privilegiado. B pe~a fundamental da estraté~ Dloderniz.adora 
da agricultura e pecuária. Pode-se infenr· no entanto, que o objetivo que se tem ao 
implantá-lo vai além do incremento à agropecuária para a opção político-ideológi.ca 
de uma fração da classe ligada àquele setor econômico. No discurso da Sociedade 
Mineira de Agricultura, yor exemplo, chamou-nos a atenção o nfvel de abrangência 
da sua própria construçao, da articulação dos elemento que o constituem, e princi
palmente o significado que tem, oo seu interior, o tema da educação. e, nele, o ensi
no agrícola.1 lmpifcitas nesse discurso há duas dimensõe : a primeira a um nfvel 
maior de generalização, abarcando uma avaliação da realidade social e históri a 
brasileira. A seguoda, a transposição da análise para os problemas da agricultura, 
principalmente em Minas. Quando se avalia a realidade brasileira conclui-se pela ne
cessidade da reconstrução, de uma verdadeira consciência nacional. Nesse diagnós
tico, o que se constata é o "atraso'', e o que se procura enfatizar é a urgência de uma 
atuação no sentido do progresso brasileiro. O instrumento capaz de sanar tal reali
dade deficiente é a educação, principalmente porque as causas do ''atraso" estão 
basicamente ligadas a wna mentalidade errônea. Isto fica claro por exemplo, na fala 
de f'idélis Reis - figura importante no quadros da Sociedade, exercendo sua presi 
dência em diversas ocasiões. 

Aproxima-se neste aspecto do discurso, da rer.resentação que fazem do "real 
específico", a realidade concreta e particular a ser ' inter ferida e reestruturada." de 
forma ·•correta", de acordo com o diagnóstico produzido para o geral. Trata-se de 
especificá-lo J?8!ll uma realidade singular aue se considera problemática. A referên
cia 6 o "agrário", a .. questão agrária'', os 1'problemas da lavoura". Nesse sentido, a 
agricultura 6 priorizada, pois quando se propõe a reconstroção da nação, 6 ~rque 
esta existe como um dado real E af o nacional 6 fornecido pelas pr6prias forças 
produtivas da agricultura" e, desta fonna, é o ·primeiro ponto a ser atacado. Como a 
tarefa principal é a da construção da conscil!ncia nacional, da edificação de oma mo
va mentalidade, o que se faz nece sário é dar ~ "forças da agricultura", a consciên
cia de que são "produtivas .. , consciência das suas potencialidades de agentes nacio
nais. Nessa fala, a soluçlio dos \'roblemas é equacionada em termos de educação 
para o trabalho, que justifica a ioSJS~ncia na import!ncia do ensino agrícola. 

O ptimeiro momento em que o tema do ensino agrícola aparece de maneira 
significativa, é durante o Congresso Agrícola, Industrial e Comercial de "1903, onde 
se demanda ao Estado a difusão do ensino técnico e profiSSional, compreendendo a 
criaçio de escolas e institutos agronômicos, institutos z.ootécoicos e de veterinária, 

.. As reflexões aqui esboçadru resultam de wn trabalb coletivo. Agradeço poi , pela riqueza dos 
comentáriQS e. pelo agrodável convfvio dos colegas: Douglas Cor re Liby, EHan.a Regirut F. Ou
Ira, Lfgla Mana Leite Pereira. M.ruia Regina Nobuco e em especial, .ao estagiário Fábio Paria 
Mendes pela coleta de dados e valiosas sugestões. 
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estações agronômicas especializadas com cursos reg~es ~ ensin. teón e I' _f.l 
co, ensino ambulante, publicações de revistas indus~ e. ainda ~ de õnta.'l 
orfano16_gicas e oficinas de trabalho. Este plano ~e l_!lStJtwçã~ ~dadcum 1 tenfmal c n; 
sino agrtcola em Minas Gerais parte de wna avaliaçao de pn n a v l1 

implementação. João Pinheiro assim o justifica em 1903: 
"As atuais condi ,ões eCQ!Wmicas de Minas não nos ir:duzem, ~ erto .. a 1 on
selhar a criação de estabelecimentos de ensi~ re6':'CQ e pr'!t1co! mode~~ . 
em tudo pelos nwis aperfeiçoados de pal es mCIIS ~dtanu;uJos. é llllS t;: . nd ( .s 
mas sobre moldes que adapmm ao nosso mew 1~LS atrasado. A mt:(iida 

ue est for se modificando e que as direções ma_is ex1genres e e~va!_kls se_Jo
;.em manifesr.arulo, mais complexos e aperfetçoados dever-se-ao toma 
aqueles". (3) 

Ap6 a morte de João Pinheiro (190 ), a C;end~ncia ~rá a d aliar en i.no ~grf
cola à assistência social. Neste sentido a e pcnênc~a maiS notável é a do I?stttut 
João Pinheiro fundad em 1909- acopl d à fazenda-modelo da Gameleua, ~ 

roximidades ·de Belo Hori.x. nt . expedên ia irá se constitu~ em roferên_c1a 
~ica às discu ões subseqüentes em tomo do problema dos órfao e do c:nsmo 
agricola. A direção do Instituto foi entregue a Leoo Renault que deu eficáciA _ao 
novos propósito . Por sua e trutura organizacional e. adoção de modernas técniCas 
pedagógica 0 empreendim o to foi wn sucesso e. sery•~ pelo menos. até a d~da ~e 
40, de exemplo regional e nacional para utras mstltutçõe de en mo e assi.StêOCJa 
social ao menor abandonado 

lN TITUT JOÃO PINH IRO: UM MODELO? 

Das ''Casas de &po ·tos" u •· nj itad s" ~do ~las "~scolas Correcio
nais" anexas às Casas de tcnção o Instituto Joao Pmhe1ro, coado pelo Decreto 

0 !1 2.416, de 9 de fevereir d 1909 e leoe~nte inaugurado ao 28 de março do 
mesmo an pretendeu ser e foi de rt.a f rma, UJovador. .. •• .. . . .. 

o que se queria ag r o5 ra apenas e tão somente amparar e orngJr . 
men r aband nad u delin ü ntc, qul.!ria-se nsiná~ t a trabalhar e de pr~ferênc1a. 
trabalhar a terra para, no di7.er de L o Renault e Citado por eu ftlllo, Uldar tam-
bém da 

·• .. . formação de wna raça puro, viril e corajosn, tão sã d~ se~timen.tos cfvt: 
cos como de corpo. consciente de s! me~rrw e segura ~ Jtnalld~~e com que_ 
podertf proj tar-se 1w pafUJramD histór~co que tem diante de St. o amanha 
brasileiro". <4l 

o local escolhido para a instalaçao do Instituto foi a ~az.e~da Modelo de Çla
meleira criada por João Pinheiro em 1.~ •• distando a ~n seiS quilometros do Bam: 
Calafate_ O desenvolvimento da lnstitw ao confundir-se-á ao pr<?Ces o ~ cresci
mento urbano da capital mineira. In ugurada em 1~97 , _Belo Ho~ote amda er~ 
em 1909 uma cjdade em construção. Resgatar a trajetóna do lnstJ.b.lto que se mes
cla à da cidade é, oo nosso entender, urna das formas de C:SPtar o momento. em (.~e 
0 preparo do futuro trabalhador rural cede lugar a fon:n~o e_ adestramento do ~~-
00 cidadão urbano e que vai conferir ao órgão a fama de mstt~uto-~odelo. Mas em 
1909 a escolha do local foi r cionalmente ju tificada pelo que tdealizaram o empr • 
eodimento: 

"A localização do Instituto na Fazenda da Gameleira ~ determim'4a por v& 
rios motivos: o tratamenJo educativo do menino desvalido só I realuado, m 
sucesso em internato, e este deve ser instalado no campo, t~m po~ IWS 
razões: a) o regime higiênico é al muito melhor assegurado qUI! na cuiild . 
b) a soücitação dQ rua., do _meio deie_úrio em qUI! cresce o abando1tado ~ 
muito menos intensa; c) a açoo educativa do trabalho agrfco/a l re uniU! téln 
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como a mais eficaz; d) o sist~ma de internato ~m pequenos grupos de regime 
familiar (cottag~ symm), preconizado pelos educadore.s modernos, s6l vid
vel no· campo ... " (S) 

No regimento interno do Instituto, ensino agrícola e assistência social juntam
se aos compromissos do republicanismo para a formação de Ulll novo cidadão e o 
adestramento de um trabalhador pretendido. Transcrevemos abaixo as bases desse 
regimento que serviu, como já dissemos, de modelos a outras instituições, e que vi
gorou pelo menos até 1947, quando o Governo Mineiro através de seu 'Secretário de 
Interior Dr. Pedro Alei.xo, criou uma Comisslio de Reforma de Assis~ncia ao Me
nor. O documento foi elaborado por Mendes Pimentel, Artur Joviaoo e Leon Re
nault inspirados nos ideais de Bnrico Ferri, criminologista italiano que estivera no 
Brasil em fins de 1908, e de Joio Pinheiro. Aplicados desde 1909 ao Instituto, os 
princfpios básicos desse regimento nortearam em 1911, o Decreto Estadual n!1 
3.356, de 11 de \)ovembro que regulamentou o ensino agrícola no Estado de Minas 
Gerais, o que, por &i só, já atesta oa prátjca um razoável sucesso: 
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"Ao lnstltuto João Pinheiro só serão recolhidos os menores carecedores de 
socorro pablico, abandonados material ou morabnente: - 6rjãos, crianças 
cujos pais, peln situação de indiglnciLz, não possam cuidar da educação dos 
filhos. Não só porque se trata fundamentalmen.r~ de obra de assistência, co
mo pelos intuitivos inconvenientes que resultaria da disparidade de trata
mento entre os internados - não serão admitidas criança$ dotadbs, por si ou 
pela famllia, àe meios com que provejam alhures à sua educação. e o Esta
do 1ÚÍ() pode disseminar e~tabelecimentos de ensino técnico, primárw ou se
cundó.rio, acess{veis a todas 0$ classes, incwnbe- llze começar por atender a 
necessidade nUJis premente da salvação dos pequenos deserdados de todo o 
amparo. 

A i4ade de admissão é de oito anos no mlnimo e doze no máximo, e a per
mahência no estabe/edmelllo até aos dezessete anos em média, podendo 
prolongar-se até os vinte e um anos. O socorro à injllncia propriamente dita, 
às crianças abandonadas de idade inferior a oito anos, aiJILÚl contiTUUlTá a 
ser dado em Minas pela assistência particular, pela int~rnnção individu11l em 
janúlias do campo ou das cidades, inesgorável que é a caridade do povo mi
neiro; só quando se formarem os grandes ntu:leos de populaçiio deverá o 
Estado auxiliar eficazmerlle as associações privadas, organizados para esse 
fim, ou aparelhar o serviço ofi ia! adeqtuulo a tal intuito. 

O fim do Instituto l apoderar-se do mer10r em risco de perversão ou já vicia
do e, n·anscorrido o p~r(odo educacionn/, restituir à sociedade um homem 
sadio de corpo e de alm11, apto para constituir uma cédula do organismo so~ 
cial, capaz de prover à própria subsistência e de impnlsionar a vida econtJ.. 
mica nacional; por ot,tras palavras, o intern.ado receberá ~ducaçlio flsica, 
moral, c{vica, inJelecwal e profiSsional. 

O desenvolvimenlo jrsico serd assegurado peln alimenta ão saáúl e sóbria, 
pela higiene individual e domi iliar, pelo trabalho dülrw rta lavoura e nas 
ofl ifUls, pelo exercfcios fk instrução militar, pela IUllação e pela equitação, 
pelos jogos rUIS ncreações do pdtio, pelas longas e.xcursõe a .pé em dias 
pr6prios, etc. 

O tratamento ducativo nwral começard por dar ao internado aqltilo de que 
mais precisa - um lar. O estabet~cúnen.ro dívidir-se-â ~m pequer10s pavi
lhões, dirigidos por professores ou mestre.s, que nek residirão com suas fa
mflias, constituindo com os alunos um núcleo domistico. Qu~r 110 pavilhão, 
quer na escoln, no campo, na ojiciM, nas recreações, receberão eles do di
retor, professores e mestres os ensiuamen.ros morais provocados pela prdtica 
de atos ou ~In ocorrênc(a de fatos, que os docentes aproveitarão como mo-

tivo para liçõu tk boa conduta, evitando as humilhaçi>es, procurando 1 r 
JQdos os meios criar ~ cultivar o ~nto ch dignk.ltuk, o ampr à verdad~. 
a aversão aos vfcios, 0 praur ~lo beneflcio presiaáo, a capa_crdade da ll tr~· 
nomia individual ~lo conh~cimento, e sentimento da pr6prw responsobill-
datk. 

ão ex luidos os castigos corporais, que ramo aviltam 9uem os r~c~be n 
degradam 1_uem os inflige. As recompensas pat~ntearao Qlll! o ttúO é pr~ 
duto do esforço pessoal, habitando a criação a co~r ~om a sua pr6prra 
eMrgia moral na luta pela vida, O exemplo sertl o pnncrpol eductJÓf'r. por
que 0 internado enconrrará rw pavilhão, a. que for recolhido, ~ tnew ~ral 
'dformaáo um caldo de cultura para desenvoivimemo dbs q~lidodes éttcas, 
~ue quase 'sempre existem Intentes nas criat~·as. Os ra~os madtlptdvels s~-
rão, uma vez baidadas codas as tenwtivas de regenera~ao, exclufdos do_ In .
titulo e devolvidos aos tutores ou julzes de órfãos, p01s que será necessárro 
pr~servar o ITilJior ntúnero. 

A educa ão clvi a, tendo por fim de~·pertar o arr_aiga! o amor à_ ':átria e a 
República e incUlir o sentimento dos direiJos do culadao, será facrlttada pela 
organiza (k) dLl "república escolar', mo/dad/1 pelo nosso rf!8~" pollhco_ e 
de acordo com as necessidade do estabelecúnento; os pavrlhoes, que serao 
divididos em aposentos para três allm , ckpen4erão da direção central; em 
mirúatura, erá praticada n federa ~ :epub!&caJUJ., tomando part~, ta_nto 
quanw pos (vel, os educnnd~s ~ admrmslr~ÇtlO dos aposento (mumcfpros). 
dos pavilhões (estad s) e do mstttuw (repúblrca). 

o culto à bande 'ra. os ctJruos patri6ticos, o ensino el rnefi!Llr dLl história na
cional e mineira, as orrjerincias ou palesrras aos dommgo concorreráo 
para aformaçiío do bollS cidadãos. 

A educ.a õo intel ttwf, · lusivam nte prática nos pro_cesso. de . ensino e 
nos fins a atingir, se COIISlltttirá rw Escrita, Ungua Párna, Arrtméttca, G~o
grajia, Hist6ria do Bru il e ele Mit~as, HL-;tóna Natural, D~senho e Mústca, 
de acordo com o derallrado programa do r 'Jlulamemo_. esmera~wnte 
isento de discip/irUIS c 110 ões que não sejam i11dispensáve1S à co1ult ao nw
desta dos asilados. 

A educc11;áo projissiorwl cotiSistirá 110 etlSI~ro pr~ti- o da_ agricultura e rw d 
um ofl io. Coru1uarú0 o intuito ca[.lital da 111stitur ao ~eJU. preparar ~vrado
res, é 'lQ/nbém facuuada a aprendizagem de wn of!cro, fUl oufomudade da 
vocação rnl.l.flifestqda p~lo alurr.o_ e para a ev'!ntua~rdade do ed~cando se; 1~
vado, pelas contingéru:ws da vida, a prefi nr a cidade à roça. campbrrw ~u 
IILlbitante dLl cidade, ele estará apare/Irado para viver d cusra do própr10 
traba.Uro. 

A obrigatori~dade do ensino agro ola t determinada peuzs seguintes razõe : 
- pelo valor a/Jamente educativo do trabalho da lavoura, o qu~ desperta ~ 
amor pela terra, obriga ao conhecimento da r!Lltureza e ao respelto pelas le1s 
IUlturais, favorece o deserrvolvimeruo jfsico e moral do educando, d;ando- llu: 
sarúle e vÚÚl regu!LJr, pa iente e tranqüila, habi~ndo-o ~ Ido slrto e ~r~ IV ' 

da vÚÚl pela lição di&ria de que é só digne de SI e dLl socredatk ~q~ ~u 
amassa com o suor do rosto o pão de qtU se alin~11Ja; peln ejicác"! diS rpll 
nar do trabàlho agrfcola, o qual é apropriado d ukuk e dforçajfstca ~ a 
da wn, é constante. por ser feito em comum: pela preocup_aç~o que QJUTII(;ItJ 

administração pública fk vo[Jar as enugias do povo trUnerro para a vukl 
agr&ria, fadado que está o nosso Estado, peln posição 8_eog~4fi u e peú1 ' 
riedtu:le do clima e do solo, a s~r o empório agrfcoiLl do Brasrl. 
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A~m tJa agricullura nos ampos de demonstração da Gameleira, ocupar-se
ão os educandos, nos respectivos pavilhões, com a jardiMgem, a horticultu
ra, a pomicultura e a criação de animais domisticos. 

O ensino do if(cio só começard dois anos depois de internado o educando. No 
perfodo introdutório, todo a/ufl() receberd gradativamente o ensino manual 
(r7'1Cl!JlUl training), sem especialização de oflcio. Principando pelo dobramento, 
cone e recorte do papel, precorrerá depois e sucessivamente o aprendizado 
dos rudimentos dos ojTcios mais comuns e mais úteis e do manejo das mais 
simples das respectivas ferramentas. Este processo. novo 11/J aplicação e nos 
intuitos, tm1 as seguintes vanlllgens. a) preenchi! o fim pedagógico dessa 
discipüna, educando e conjugando os sentidos e adestrando especiallnente as 
mãos, imprimindo hábitos de perserverança e de paciincia no trabalho, inte
ressando a criança pela sua variedade; b) provê os futuros agricultores de 
aptiddb, para si mesmos, preencherem as necessidades conums ao meio des
provido de recursos em que viver,· remendarão o próprio vestuário, rt:pararão 
e caiarão a casa, improvisarão peças de mobOia tk habitações rurais, con
sertarão o carro,. confecciont:Jrão o cabresto e a rldea, remqntarão os arreios. 
etc.; c) propicia a revelação da vocaçt'Jo nt:Jtural do educando para detenni111J
do oficio. 

Na escolha das oficinas, cuja instalação se fará 11() Instituto ter-se-ão em vista 
- o valor econl'xnico da profissão. a exploração do oficio no meio mineiro a 
possibilidade de ser ele exercido individualmente, evitando-se os que depen
dem de miio-de-obra dividida, a modicidade de montagem de uma tenda ou 
oficina particular, a rap idez e facilitiatk de apredizagem. a imedialll utilização 
dos produtos oficint:Jis no próprio Instituto e nas repartições p fW/icas do Esta
do." t6) 

Funcionando ' em perfeita harmonia com a f azenda da Gameleira, o Instituto 
João Pinheiro oferecia aos visitantes, além das experiências ali desenvolvidas, a 
po sibilidade de contato direto com a natureza num "panorama bucólico e fasci
nante". Os visitantes não eram poucos. Em 1926, por exemplo, quando a população 
de Belo Horizonte era de 87.700 ~soas, 1.411 passaram pelo complexo Fazenda 
da Gameleira-Instituto João Pinbeuo. Personalidades importantes que vinha a Mi
nas visitavam, invariavelmente, o Instituto. Conta-se até que certo Secretário de 
Governo, embaraçado com a tarefa de recepcionar um diplomata qu acabava de 
chegar à Capit.al, teria indagado do Presidente do Estado: 

- E depois do Instituto João Pinheir , onde levamos o homem? t7l Ampar ao 
menor carente alidado a ensino agrícola teria sido a melhor fórmula? No infcio do 
século, houve razoável coerência entre os propósitos das elites encasteladas na So
ciedade Mineira de Agricultura e o grupo de burocratas e educadores que pensaram 
e executaram o Projeto. Mas a cidade cresceu. Se no momento da instalaÇão do Ins
tituto, o percurso desde o Prado até a Gamaleira só se fazia de catroça, a cavalo ou 
a pé, essa realidade foi rapidamente alterada A cidade cresceu obretudo para o 
Oeste. Em 1912 o aglomerado do Cal.aJate ascendeu à categoria de bairro' e os bon
des che~aram mais perto da Gameleira A imensa área verde destinada ao complexo 
Gamelell'a-Jmtitulo fo' sendo gradativamente mutilada .at6 ser definitivamen te de
vassada e loteada para dar passagem à Av. Amazonas, que nos anos 40 ligou a ca
pital mineirá ao oeste do e tado. Paralela ainda a essa ~ealocação dos espaços da- e a 
crescente demanda por trabalhadores aptos a exercerem funçóe<J e atividades urba
nas. O ensino agrícola estaria obsole to? 

Quando em 1947, Loon Renault escreveu o opúsculo intitulado "P lano Geral 
de organiz.ação do Estado". como contribuição .à Reforma de Assistência ao Menor. 
o discurso das elites fli era francamente favorável à industrialização. (8) 

As contundentes críticas (ou auto -críticas?) apresentadas ao projeto, mere
cem ser consideradas. Não fora pelo empenho de quem dedicou toda uma vida à 
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causa da educa;io. em em Minas, seria ao i:DCDO&, pelo depoúnento de quem Wvtl 

fren.te do eatabelecimeoto desde 1909 a~ 1934. 
Diz ele enfaticamente: . · -~ · ifi iente para determinar a faMncw "" A causa porhn que por SI JjQ, ser1a su c . -··--'-~ ... ,. . . . i ku one~ para o ens, • ..., 

das ,::n::,~,;:J;. ~~"fs~ prd:~ ;e;::;:_:ep"!'lic~ e anti-pedagógica, 
~sumana ati. Com que direito o E$11.UkJ quer obn~~ cnanças :!.,'"f.~lhonhas::: 

decidida ntuada para as .ctras, para "auu 
caç~. '"::a'% vezae~ .. Al'upa;:~omenu' de atividade-s agrlcolas, sufocando 
nuaiS va s, .... "" · iJ'! " ~) 
desiD fomw as tendlncias e as aspirações da almtJ JUven . . .. 

E a ilha de omissões permanece intocada · · · 

NOTAS 

(
1
) TEIXEIRA, Angc:la_ Dumont & MISAGlA, Sandra Meninos de rua. Belo Ho

rizonte, Mazza Ediçoes, 1986, p. \3. 

(
2

) Assim defmido pelo Prof. Antôruo Carlos Gomes da Costa, e~ - Presidente da 
FEBEM-MG logo após a implantação da chamada Nova Rep6blica. 

A 
-L 1 Comercial e industrial de Minas Gerais. Belo Horizonte, 

(3) Congresso g, ,co a . -
1903. O Minas Gerais. 26 de abril de 1903. 

· · B lo Ho (4) RENU AL T, Dclso. Proteção ao menor - Leort Renault, um plOtU!ITO. e -
rizonte,lmprensa Oficjal, 1974, p. 45 . 

(S) RENAUL T , Leon. 0 problema da ssis rência a menores em Minas Gerais. Belo 
Horizonte, lmprensa Oficial, 1928, p. 10. 

(6) Citado por RENA UL T , L n, op. cit., pags. 11 a 15. 

(7) RENAULT, Delso, op. ciL. p. t ló 

· · teressante análise de Evantina P. Vieira sobre Associação 
(8) Ver a esse rcspelto m G · I R · t do Departamento 

de Classe e dominação burguesa em Minas enus. n: vts a. . 
de História (5) Dezembro de t987, p. 41-56. 

(9) Citado por RENAULT, Del , op . cit. , P· 60. 
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