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A Infância    
 

O berço em que, adormecido, 
Repousa um recém-nascido, 

Sob o cortinado e o véu, 
Parece que representa, 

 
Para a mamãe que o acalenta, 

Um pedacinho do céu. 
Que júbilo, quando, um dia, 

A criança principia, 
 

Aos tombos, a engatinhar... 
Quando, agarrada às cadeiras, 

Agita-se horas inteiras 
Não sabendo caminhar! 

 
Depois, a andar já começa, 

E pelos móveis tropeça, 
Quer correr, vacila, cai... 

Depois, a boca entreabrindo, 
 

Vai pouco a pouco sorrindo, 
Dizendo: mamãe... papai... 

Vai crescendo. Forte e bela, 
Corre a casa, tagarela, 

 
Tudo escuta, tudo vê... 

Fica esperta e inteligente... 
E dão-lhe, então, de presente 

Uma carta de A.B.C... 
 

Olavo Bilac  
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R ESU M O 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as ideias sobre educação de crianças na 

Revista Infância. Tal revista foi publicada entre os anos de 1935 e 1937 pela Cruzada Pró-

Infância, na cidade de São Paulo. Durante os três anos foram publicados 18 números da 

revista, todos estes compõem o material estudado. As fundadoras da Cruzada Pró-Infância 

foram senhoras da elite paulistana lideradas por Pérola Byington e Maria Antonieta de Castro. 

Para realizar a análise de tal material foi utilizado o método descritivo analítico. Verificou-se 

que o material publicado encontra-se na área da educação não formal e três categorias de 

análise foram criadas, a saber, Educação para Cidadania, Educação para Sociedade e 

Educação para Saúde. A Educação para a Saúde foi o principal tema abordado na revista, o 

que pode ser atribuído ao fato de que o discurso médico higienista permeou as décadas de 

1920 e 1930 no Brasil e especialmente na cidade de São Paulo. Dentre esses temas destacam-

se hábitos de higiene, puericultura e alimentação infantil. Com relação às outras categorias - 

Educação para Cidadania, Educação Para Sociedade - a ênfase foi a importância da educação 

para o futuro do país e os papéis a serem desempenhados pelos indivíduos na sociedade, 

reforçando a tese de um discurso nacionalista. A análise dos artigos incluídos em cada uma 

das categorias revelou que os textos publicados na revista Infância eram um retrato da 

sociedade paulistana da época e refletiam as preocupações presentes na educação das 

crianças. 

 

Palavras-chave: Revista Infância; Educação de Crianças; Educação para a Cidadania; 

Educação para a Sociedade; Educação para a Saúde. 
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A BST R A C T 

 

 

This study aims to analyze the ideas on education of children in Revista Infancia. This 

magazine was published between the years 1935 and 1937 by Cruzada Pró-Infância, in São 

Paulo. During the three years 18 issues of the magazine were published, all these make up the 

material studied. The founders of Cruzada Pró-Infância were ladies of the Paulista elite led by 

Pearl Byington and Maria Antonieta de Castro. To perform the analysis of this material was 

used descriptive analytic method. It was found that the published material is in the area of 

non-formal education and three categories of analysis were created, namely, Education for 

Citizenship, Education for Society and Health Education. Health Education was the main 

topic discussed in magazine, which can be attributed to the fact that the medical hygienist 

permeated the 1920s and 1930s in Brazil and especially in São Paulo. Among these themes 

stand out hygiene, childcare and infant feeding. Regarding other categories - Education for 

Citizenship, Education for Society - the emphasis was the importance of education for the 

country's future and the roles to be played by individuals in society, reinforcing the thesis of a 

nationalist discourse. The analysis of the items included in each category revealed that the 

texts were published in the journal Infancia were a portrait of paulistana society of the time 

and reflected the concerns present in children's education. 

 

Keywords: Magazine Childhood, Education of Children, Education for Citizenship, Education 

Society, Education for Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escolher um tema de pesquisa e apaixonar-se por ele não é um acontecimento 

corriqueiro na vida dos estudantes que, ao iniciarem sua vida acadêmica, pouco se interessam 

pela pesquisa. A grande maioria tem em mente um futuro brilhante em uma profissão 

reconhecida pela sociedade, e comigo não foi diferente. Entretanto, ao iniciar, em 2000, um 

seminário de pesquisa sobre brinquedos, quando cursava o segundo ano do curso de 

Psicologia, não poderia imaginar que um trabalho semestral produziria em mim tamanho 

interesse pela pesquisa e, muito menos que, em plena efervescência dos primeiros anos do ano 

2000, meu interesse na verdade seria voltar alguns anos, pesquisando a sociedade paulistana 

no início do século anterior. Foi assim que, ao continuar os estudos sobre os brinquedos mais 

vendidos em 2000 e 2001, resolvi desenvolver meu trabalho de conclusão de curso sobre as 

propagandas veiculadas na programação infantil em determinado período do ano de 2003. Ao 

realizar esse trabalho, percebi a necessidade de entender como os meios de comunicação 

foram ganhando a importância que hoje têm, entre seus representantes destacando-se a 

televisão e a internet. 

 Decidi então, cursar um mestrado e o programa escolhido foi Psicologia Social, com o 

objetivo de entender as relações entre a Psicologia e os meios de comunicação. Já tinha algum 

material levantado em meu trabalho de conclusão de curso, mas percebi que muito mais havia 

para ser pesquisado. E, desta maneira, realizando o levantamento bibliográfico, me deparei 

com algumas publicações para crianças e mães, materiais esses que, possivelmente, ajudariam 

a responder meus questionamentos. Durante minhas pesquisas, pude perceber a mudança nos 

meios de comunicação ao longo do tempo. Notei que, primeiramente, as revistas foram 

vedetes nas primeiras décadas do século passado; o rádio, nas décadas seguintes, também foi 

muito popular; e, finalmente, a partir dos anos 1970, a televisão passou a fazer parte da vida 

dos brasileiros de maneira mais intensa, até chegar aos dias atuais onde a internet ganha cada 

dia mais espaço. Esta mudança na sociedade e a maneira como as revistas se popularizaram 

na década de 1930 me chamaram a atenção. Outra área que me despertava interesse, como já 

disse, era o desenvolvimento infantil, e também como os meios de comunicação passaram a 

ver as crianças como público alvo. 

 

São Paulo nos anos 1930. Foi então que descobri meu tesouro, material pelo qual me 

apaixonaria e desenvolveria minha dissertação. Essa revista fazia parte de um projeto maior 
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que visava à educação de crianças e mães, além de lutar contra a mortalidade infantil e por 

uma sociedade mais justa. 

 A revista Infância foi uma publicação da Cruzada Pró-Infância, entidade fundada pela 

ainda hoje renomada Pérola Byington e pela professora Maria Antonieta de Castro. Ao chegar 

à Cruzada Pró-Infância, soube que todo o arquivo daquela instituição havia sido doado ao 

Instituto de Saúde de São Paulo e que o Núcleo de Memória daquela instituição estava 

responsável pelo armazenamento de todo o material. Lá, me encontrei com pesquisadoras 

como as professoras Maria Lucia Mott, grande estudiosa das questões de saúde e gênero, e 

Olga Sofia Fabergé Alves. Ambas foram importantes na realização de tal pesquisa.  

 Depois de alguns meses de dedicação ao estudo da revista, desenvolvi minha 

dissertação sobre a noção de infância destacada nos seus artigos. Durante o desenvolvimento 

do trabalho, notei que muito ainda poderia ser estudado a respeito daquele material. A noção 

de infância assumida pela revista era influenciada pelos recentes estudos de Psicologia, 

Educação, Saúde e Higiene; eram de vanguarda. Além disso, os princípios da entidade 

pautavam-se em modelos que, ainda hoje, são desafiadores para a sociedade brasileira.  

 Com um material tão precioso e pouco estudado em mãos, decidi me dedicar ao 

doutorado de uma maneira interdisciplinar, uma vez que o material me proporcionava esta 

possibilidade e vi então a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre as ideias 

educacionais difundidas na revista e como a sociedade daquela época pensava a educação. 

 Para realizar tal tarefa, recorri aos estudiosos da História da Educação, assim como à 

História Cultural e Saúde, uma vez que em todas as revistas o tema da saúde estava sempre 

presente. Portanto, nessa pesquisa, embora o objetivo principal não fosse realizar um 

levantamento histórico, foi preciso lançar um olhar para o contexto, para a época, a fim de 

aprofundar os conhecimentos sobre a educação, a saúde e a sociedade paulistana na década de 

1930 e compreender os objetivos e os rumos da publicação em análise. 

 Para melhor compreensão do leitor, a apresentação do trabalho em questão está 

dividida em partes, sendo composta dos seguintes capítulos: no primeiro encontra-se uma 

justificativa para a escolha do tema; no capítulo 2, Metodologia, explico o percurso 

metodológico percorrido neste trabalho. Nos capítulos 3 e 4 apresento alguns elementos do 

contexto e da época em que a Revista Infância foi publicada, respectivamente: Da vila de São 

Paulo de Piratininga à Metrópole e A Cruzada Pró-Infância. Os capítulos que seguem, 5 e 6, 

Educar para Crescer, Educação e Higiene - O Futuro da Nação, tratarão da apresentação e 
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análise dos artigos da revista no que tange às ideias educacionais. Finalmente, na última parte 

será apresentada a conclusão do presente trabalho.  

 Pretendo realizar em cada uma das partes apresentadas um resgate histórico e desta 

maneira possibilitar a divulgação de conhecimentos sobre São Paulo e a Cruzada Pró-Infância 

que há 80 anos vem contribuindo para a sociedade brasileira nas áreas de saúde e educação. 

 Assim, diante do panorama exposto, farei a apresentação de minha justificativa de 

trabalho, o percurso metodológico para então chegarmos a uma contextualização histórica da 

cidade de São Paulo, e, em seguida focar em cada uma das áreas escolhidas. Ou seja, 

educação e saúde. 
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CAPÍTULO 1 

POR QUE ESTE TEMA? 

 

 Como citado anteriormente, a infância tem sido um tema recorrente aos interesses da 

autora. Atualmente o que se denomina infância não tem necessariamente a mesma concepção 

que se tinha no início do século XX ou ainda antes deste período.  

 Infância é sem dúvida um período espetacular do desenvolvimento humano e também 

um periódico de vivacidade singular. Para Irene Rizzini (1997) uma das maiores estudiosas da 

infância no Brasil é ao final do século XIX e início do XX que: 

 

O conceito de infância adquiriu novos significados e uma dimensão social 
inexistente no mundo ocidental. A criança deixa de ser objeto de interesse e 
preocupação no âmbito privado da família e da Igreja para tornar-se uma questão 
de cunho social, de competência administrativa do Estado (p. 24).  

 

 Ao estudarmos a Revista Infância, estamos justamente observando o papel das 

organizações não governamentais na educação das crianças. De acordo com Rizzini (1997) o 

interesse pela infância que se manifestou fortemente no Brasil principalmente no início do 

século XX deve ser entendido como reflexos de novas ideias.  

 

A criança deixa de ocupar uma posição secundária e mesmo desimportante na 
família e na sociedade e passa a ser percebida como valioso patrimônio de uma 

chave para o futuro  dúctil e moldável  
que tanto po homem de bem

degenerado
públicos). (RIZZINI, 1997, p. 25) Grifos no original. 

 

 Diante dos textos lidos, e o excerto acima apresentado, encontramos a concepção de 

infância e de criança no período em questão nesta pesquisa, a década de 1930. Entendemos 

que deste ponto de vista era importante cuidar da criança, e isto não apenas era um gesto de 

humanidade, mas algo que transcendia o escopo das relações privadas da família, mas 

abrangia a paz social, afirma Rizzini (1997). Veremos que a ideia de que à criança pertence o 

futuro da nação, era um dos pilares da Revista Infância, assim como da sociedade brasileira 

daquela época. 
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 Mas porque Infância e não Tico-Tico1? Diversas são as razões para a escolha do 

período e do periódico em questão, as quais o leitor poderá compreender a seguir.  

 Primeiramente, a infância tem sido um tema amplamente estudado nos últimos anos, 

nas mais diversas áreas do conhecimento, na Medicina, na Psicologia, na Comunicação, 

Sociologia e é claro, na Educação. A infância hoje é reconhecida como um período especial 

do desenvolvimento humano e tem grande importância na sociedade contemporânea. 

Entretanto, partindo da afirmação de que a infância é uma concepção social, podemos afirmar 

que nem sempre este período do desenvolvimento humano esteve sob a luz de tantos 

holofotes.  

 Ariès (1981) faz um levantamento histórico sobre a representação iconográfica da 

infância e relata sobre as imagens das crianças como adultos em miniaturas no século XI, 

porém ressalta que a ideia de idades da vida já estava presente e havia uma diferença de 

entendimento para cada uma das idades. Postman (1999) sustenta a ideia de que a infância foi 

criada a partir da invenção da imprensa, sugerindo que desde então foi necessário pensar em 

uma nova concepção de adulto e, portanto, uma ideia de infância surgiu, uma vez que as 

crianças foram expulsas do mundo adulto. Stearns (2006) ressalta o papel de um trabalho 

auxiliar da criança nas lidas domésticas já nas sociedades mais primitivas, aquelas que viviam 

da caça e agricultura e, afirma que havia um conseqüente prolongamento da infância, pois as 

crianças nestas sociedades dependiam do adulto, a infância era uma época de brincar. 

 Já as pesquisas psicológicas realizadas no século XX sobre a infância, não 

contestaram que as crianças são diferentes dos adultos, ou ainda, que devem alcançar a idade 

adulta, ou seja, atingir um estado de desenvolvimento psicológico capaz de se responsabilizar 

por suas atitudes e seu sustento; desvinculando-se gradativamente daqueles que o sustentaram 

durante a infância.  

 Postman, em 1982, 

para o português apenas em 1999) já considerava que a infância estava desaparecendo em 

virtude do grande avanço tecnológico e, segundo ele o espaço destinado ao infantil era cada 

vez menor. Parece-nos que tal acontecimento se fortaleceu ao longo dos últimos 30 anos. 

Segundo ele, emergia no início dos anos oitenta a figura do adulto-criança que é definida 

                                                      
1 Revista em quadrinhos destinada ao público infantil, lançada no Brasil na primeira década do século XX, teve 
grande popularidade.   
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(POSTMAN, 1999, p.113). Embora esta discussão e análise sejam interessantes em nossos 

dias, nossa escolha aqui foi apenas relatar brevemente sobre alguns estudos de historiografia 

da infância. Portanto, não se trata aqui de afirmar ou não que a infância está desaparecendo, o 

que talvez nem seja real, mas antes, de conhecer as transformações pelas quais a infância 

passou no último século, as concepções sobre a educação de crianças presentes no Brasil na 

década de 1930 e as veiculadas na Revista Infância.  

 Mas o que este período tão específico da história brasileira (década de 1930) pode 

acrescentar ao estudo da infância? A Proclamação da República em 1889 trouxe consigo um 

desejo emancipatório e que valorizava os ideais nacionalistas, no Brasil República, afirma 

Rizzini (1997). O cenário brasileiro viveu um período de mudanças com o fim da monarquia e 

início da república. O Rio de Janeiro, capital federal, sem dúvida foi um dos pontos de 

efervescência. A cidade de São Paulo ainda pequena e pouco desenvolvida, também foi palco 

de diversos acontecimentos que sem dúvida marcaram a sociedade, a cultura brasileira desde 

então e ainda hoje seus reflexos podem ser encontrados. 

 No que diz respeito à infância, podemos destacar a proibição do trabalho infantil, a 

obrigatoriedade do ensino fundamental, a criação do departamento Nacional de Saúde Pública 

e Educação, que serão explorados em mais profundidade no decorrer do trabalho. Quanto à 

educação e a cultura nacional, destacam-se o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova e a 

Semana de Arte Moderna. De lá para cá muita coisa mudou no Brasil, especialmente no que 

diz respeito às leis de proteção à infância: houve a inclusão da Educação Infantil na 

Constituição Federal de 1988 (art 30), a publicação do ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Lei 8069/90 ) em 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996  LDB 9393/96, que inclui a Educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica (art 

21).  

 Durante esses anos os dados de acompanhamento do sistema educacional mostram 

que os índices de analfabetismo diminuíram ao mesmo tempo em que as escolas e creches 

assim como os espaços públicos destinado às crianças aumentaram. Dentro desta perspectiva, 

esta pesquisa procurará explorar as concepções de educação de crianças em uma publicação 

da década de 1930, a Revista Infância. Para melhor compreender tal período será necessário 

realizar um estudo da sociedade da época, no que se refere a arte, cultura e educação. Neste 

período as políticas públicas em defesa e favor da educação foram marcantes, como podemos 
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ver nos relatórios de província2. A mulher iniciava sua participação de maneira mais ativa na 

sociedade, como professora, médica, ou ainda uma esposa exemplar aos seus maridos, 

participando de obras sociais e benemerentes. Segundo Schwartz (2011) a maioria das 

mulheres de elite estudavam para ter a capacidade de exercer corretamente a função de mãe, 

administradora do lar e educadora de filhos, lembrando que a educação da primeira infância 

deveria ser realizada pelas mulheres em casa e nas escolas, continua a autora. 

 Entre outros fatores que contribuíram para as transformações sociais naquele período, 

utilizaremos como marco o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção a Infância, realizado 

na cidade do Rio de Janeiro entre 27 de agosto e 5 de setembro de 1922. Parte das 

comemorações do centenário da Independência do Brasil foi idealizado pelo Departamento da 

Criança e liderado pelo médico Dr. Moncorvo Filho3. Teve como norte a discussão e 

aprovação de políticas de assistência e proteção à infância e reuniu médicos, professores e 

interessados no tema, seguindo a mesma tendência dos Estados Unidos sobre o higienismo. 

infância que tinham como objetivo maior um modelo de nação, afirma Camara (2006). 

Destacamos também a forte atuação do Dr. Moncorvo Filho na área de proteção à infância, 

O 

museu idealizado por Moncorvo Filho apresentava um caleidoscópio visual da infância, um 

No mesmo ano (1922) 

outro acontecimento importante tomou lugar na cidade de São Paulo. Este evento foi a 

Semana de Arte Moderna organizada por Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti 

Del Picchia, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Os eventos da semana 

aconteceram no Teatro Municipal de São Paulo e marcaram o início do modernismo 

brasileiro. Como o nome diz, os eventos destacaram-se na área das artes plásticas, escrita, 

musical. Entre os organizadores da Semana de Arte Moderna, destacamos Menotti Del 

Picchia, colaborador assíduo da Revista Infância. Em 1927 foi promulgado o Primeiro Código 

de Menores (Decreto n. 17943, de 12/10/1927), que regulamentava sobre proteção à infância, 

                                                      
2 Documentos sobre o Estado de São Paulo podem ser encontrados, on-line no Center for Research Libraries. Os 
documentos sobre a província de São Paulo encontram-se disponíveis em: 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/s%C3%A3o_paulo. Aqui citamos apenas 3 deles (1920, 1924 e 1930), 
Relatório de 1920, p. 42 e 53; Relatório de 1924 p. 74-78 e, Relatório de 1930, p. 207  209. 
3 Carlos Arthur Moncorvo Filho (1871-1944), mais conhecido como Arthur Moncorvo Filho, foi um grande 
pediatra brasileiro e responsável pela criação do Instituto de Proteção a Infância na cidade do Rio de Janeiro. Foi 
médico dedicado à proteção e saúde da criança.  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
59702011000500011&script=sci_arttext, adaptado pela autora. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/s%C3%A3o_paulo
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702011000500011&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702011000500011&script=sci_arttext
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tratando sobre condições de trabalho, guarda, menores abandonados, menores delinqüentes 

entre outros tópicos relacionados; este foi o primeiro documento brasileiro sobre o assunto. 

 Na mesma década, em 1929, foi realizado o Primeiro Congresso Brasileiro de 

Eugenia4, que tratou de temas como higiene, eugenia, saúde e educação. Vale aqui ressaltar, 

que segundo Stepan (2005) a eugenia foi um tema que pertenceu ao final do século XIX e no 

Brasil suas ideias ecoaram até meados da década de 1930-1940. A autora trata também do 

movimento eugênico na Europa e Estados Unidos, os quais aconteciam quase que 

simultaneamente no Brasil. Entretanto, Stepan (2005) afirma que as ideias eugênicas no Brasil 

trataram muito mais no que diz respeito ao saneamento e ao futuro da nação do que aos ideais 

América Latina (...) ao longo da década de 1920, a eugenia esteve associada ao pat

(STEPAN, 2005, p.16). Sobre a eugenia e o movimento higienista do início do século 

trataremos mais detalhadamente no decorrer deste trabalho. 

 Já o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que tomou forma nos primeiros anos 

da década de 1930, contou com a elaboração de um documento conhecido como o Manifesto 

dos Pioneiros, publicado em 1932 e assinado por 26 líderes educacionais, entre eles Fernando 

de Azevedo5seu relator, Anísio Teixeira6, Lourenço Filho7, Raul Briquet8, Roquete Pinto, 

                                                      
4 

 
5 Fernando de Azevedo: (1894-1974) Educador, crítico, ensaísta e sociólogo brasileiro nascido em Minas Gerais 
em 1894. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo e abraçou o 
magistério. Lecionou psicologia e latim no Ginásio do Estado, em Belo Horizonte (1914-1918) e de latim e 
literatura na Escola Normal de São Paulo. Tornou-se um dos expoentes do movimento da Escola Nova e 
participou intensamente do processo de formação da universidade brasileira. Exerceu diversos cargos públicos 
na área de educação. Em São Paulo atuou como professor de sociologia educacional no Instituto de Educação e 
na Universidade de São Paulo. Em sua obra destacaram-se: Da educação física (1920), Princípios de sociologia 
(1931), Novos caminhos e novos fins (1934), o igualmente pioneiro Sociologia educacional (1940), A cultura 
brasileira (1943) e História da minha vida (1971), uma autobiografia. Fonte: 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/FernanAz.html, adaptado pela autora. 
6 Anísio Teixeira: (1900-1971) Nascido em Catité, BA. Formou-se em direito e em educação. Um dos líderes do 
movimento pela renovação do sistema educacional do País, que resultou, em 1932, no Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova. Foi diretor do Inep (Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 
executando campanhas educacionais, como a Campanha de Erradicação do Analfabetismo, a Campanha de 
Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elementar (Cileme) e a Campanha do Livro Didático e Manuais 
de Ensino (Caldeme). Em 1964 foi afastado de suas funções e aposentado compulsoriamente pelo governo 
militar. Em março de 1971 foi encontrado morto no poço do elevador do prédio em que morava o escritor 
Aurélio Buarque de Holanda. Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anisio-teixeira/anisio-
teixeira.php, Adaptado pela autora. 
7 Lourenço Filho: (1897-1970), nascido na Vila de Porto Ferreira (SP), Manoel Bergström Lourenço Filho era 
filho de pai português e mãe sueca. Cursou duas vezes a escola Normal (em Pirassununga e em São Paulo), fez 
dois anos de Medicina e formou-se em Direito. Aos 24 anos, foi convidado para ser o diretor da Instrução 
Pública do Ceará, com a incumbência de reorganizar o ensino do estado. Com os amigos, o baiano Anísio 
Teixeira e o mineiro Fernando Azevedo, Lourenço Filho idealizou a Escola Nova. Entre 1932 e 1937, o 
educador esteve à frente do Instituto de Educação do Distrito Federal (Rio de Janeiro) e reformulou a estrutura 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/FernanAz.html
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anisio-teixeira/anisio-teixeira.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anisio-teixeira/anisio-teixeira.php
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Cecília Meireles entre outros. O objetivo de tal documento era apresentar uma alternativa aos 

rumos educacionais que o país seguia, portanto, era embasado politicamente. Fernando de 

Azevedo, ao apresentar o Manifesto dos Pioneiros, anuncia que os novos rumos para a 

educação propostos foram resultado do pensamento de:  

 

idealistas práticos, realistas a serviço do espírito, que se formou, no Brasil, uma 

sob todos os aspectos, passou para o primeiro plano das cogitações, preparando-se 
o caminho para as grandes reformas escolares (AZEVEDO, 1932, p. 21).  

 

 

22).  

 

signatários do Manifesto apresentam os problemas da educação no Brasil, e chamam a 

atenção para o desequilíbrio entre as preocupações econômicas e de infra-estrutura no país, 

porém ressaltam que sem a melhoria na educação o país não poderá lograr grandes resultados. 

 

(...) se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas 
condições econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de 
produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 
aptidões à invenção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de 
riqueza de uma sociedade. No entanto, se depois de 43 anos de regime republicano, 

                                                                                                                                                                      
curricular tornando o curso Normal exclusivamente profissionalizante, criando assim um modelo para as demais 
unidades da federação. Entre seus livros podemos citar: Aventuras de Pedrinho (1955), Brasil, paisagens e 
costumes (1962), Educação comparada (1964), entre outros. Fonte: 
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0069_03.html, adaptado pela autora. 
8 Raul Briquet: (1887-1953) Nasceu em Limeira, SP, era filho do engenheiro francês Edouard L. Briquet e de 
Ana Rosa Constança Baumgart Briquet. Com sua mãe e única professora, adquiriu conhecimentos de idiomas e 
de música, conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Poliglota, exímio pianista, 
conhecido como sendo um devorador de livros e um ser humano muito solidário. Em 1927, juntamente com 
Franco da Rocha, Durval Marcondes e Lourenço Filho, participou da criação da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise. Em 1930, envolveu-se na criação da Sociedade de Filosofia e Letras de São Paulo. Briquet foi, 
também, signatário de um dos mais importantes documentos da educação brasileira: Manifesto dos Pioneiros da 
Escola Nova. Como médico, foi também colaborador da Cruzada Pró Infância. Sua atitude anti-racista levou-o a 
um ferrenho combate ao preconceito racial num momento histórico em que aos preconceitos contra negros e 
mulatos eram acrescidas as barreiras à imigração japonesa. Posicionou-se, ainda, contra a censura e defendeu a 
possibilidade de revolução contra um governo injusto. Faleceu em São Paulo, e deixou vasta contribuição 
científica, respeito e admiração. Fonte: 
http://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/173/BIOGRAFIA-RAUL-CARLOS-BRIQUET.pdf, 
adaptado pela autora. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0069_03.html
http://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/173/BIOGRAFIA-RAUL-CARLOS-BRIQUET.pdf
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se der um balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 
dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era indispensável 
entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos esforços, 
sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um 
sistema de organização escolar, à altura das necessidades modernas e das 
necessidades do país. Tudo fragmentado e desarticulado. A situação atual, criada 
pela sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, lançadas 
sem solidez econômica e sem uma visão global do problema, em todos seus 
aspectos, nos deixa antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas 
já em ruína, outras abandonadas em seus alicerces, e as melhores, ainda não em 
termos de serem despojadas de seus andaimes... (AZEVEDO, 1934, p. 33) 

 

 Através das primeiras linhas do manifesto, podemos verificar que o sistema 

educacional no que diz respeito ao âmbito nacional, era deficitário e desconexo, isto é, não 

havia uma unidade nacional. O Manifesto propunha um Plano Nacional de Educação9, que se 

centrava em algumas bases, como a educação obrigatória para todos os brasileiros e em todo o 

território nacional; seria também uma educação para além da sala de aula, educação integral, 

que aconteceria da escola infantil à universidade. Tal escola deveria ser para que todos os 

brasileiros e todas as crianças de 7 a 15 anos tivessem acesso à escola pública. A 

obrigatoriedade à escola pública para todas as crianças corroboraram para a noção de infância 

apresentada por Rizzini (1997) no início deste trabalho; a criança deixa de ser objeto de 

interesse apenas da família, mas da sociedade na qual ela está inserida. O manifesto menciona 

ainda que a educação em todos os níveis, dos jardins à universidade deve reunir em torno de 

si as famílias dos alunos. Esta é mais uma evidência da importância da criança para a 

sociedade e para a família. Vale ressaltar que: 

 

O entusiasmo pela educação caracterizar-se-ia pela importância 
atribuída à educação, constituída como o maior dos problemas 
nacionais, de cuja solução adviria o equacionamento de todos os 
outros. O otimismo pedagógico manteria, do entusiasmo, a crença no 
poder da educação, não de qualquer tipo de educação, enfatizando a 
importância da nova pedagogia na formação do homem novo 
(CARVALHO, 1989, p. 47-8). 

                                                      
9 O documento teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo 
específico na Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934. O art.150 declarava ser competência da União 
"fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 
especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País" 
(http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf). Tal proposta se concretizou efetivamente em 2010, com o 1º. 
PNE, que vigorou entre 2001 e 2010 (LEI No 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001). O 2º. PNE, que vigoraria 
de 2011 a 2021 está em discussão no Congresso Nacional desde dezembro de 2010.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
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 Estes e outros movimentos culturais e educacionais marcaram os anos imediatamente 

anteriores à década de 1930 e influenciaram de diversas maneiras a Cruzada Pró-Infância. 

Durante o decorrer deste trabalho notaremos que a educação é uma das áreas mais 

importantes também para a Cruzada Pró-Infância, em consonância com os problemas 

enfrentados no Brasil daquele período, como relatado no Manifesto dos Pioneiros.  

 Entendemos a necessidade de um estudo histórico sobre as relações entre a criança e a 

educação naquele período no Brasil, e em nosso caso especialmente no Estado de São Paulo, 

pois a educação de crianças era um grande desafio para a sociedade e grande parte das 

mesmas não tinham acesso à educação formal, apesar dos esforços do governo paulista10. 

Entre tais esforços podemos citar a Reforma Sampaio Dória (sobre a qual falaremos adiante), 

em que a obrigatoriedade de ensino foi aprovada para o estado de São Paulo, o que resultou 

no aumento do número de escolas públicas durante todos os anos da década de 1920, assim 

como o número de alunos matriculados. 

 Wadsworth e Marko (2001), ao estudarem os Anais do Primeiro Congresso Brasileiro 

de Proteção à Infância, ressaltam a influência de diversos acontecimentos - como, por 

exemplo, a Semana de Arte Moderna -, o qual já foi citado, considerando-os uma indicação da 

transformação da sociedade vigente. Para eles a criança e infância se tornaram parte central 

do discurso nacionalista da época. A afirmação de que as crianças são o futuro da nação, 

ajudam-nos a melhor compreender como elas se tornaram parte do projeto nacionalista.  

 Importante também ressaltar que o discurso higienista e a eugenia marcaram a 

sociedade brasileira e a América Latina no início do século XX, e desta maneira as 

concepções sobre crianças e educação em tal período estão permeadas por tais concepções. O 

Primeiro Congresso Brasileiro de Hygiene (1923), o Departamento Nacional de Saúde 

Pública e Educação, criado em 193011 de certa forma refletem a questão da eugenia e o 

higienismo presentes na década de 1930 no Brasil. Em 1917 foi criada a Sociedade Eugênica 

de São Paulo. Tal sociedade, liderada por Renato Kehl, tinha como objetivo divulgar o 

assunto e proporcionar um local de discussão de temas como a regeneração da raça, 

hereditariedade, casamento. (STEPAN, 2005; BOARINI e YAMAMOTO 2004). Kehl (1935) 

líder do movimento eugenista em São Paulo, assim definiu eugenia:  

 

                                                      
10 Rel. De Província IDEM ACIMA (1924, p. 74; 1930, p. 209)  
11 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d19444.pdf 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d19444.pdf
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sinônimo de eugenesia e eugênica. Tem por fim a melhoria progressiva da espécie, 

em por objeto a 
investigação da herança biológica; como arte, tem por escopo a bôa procriação (p. 
15).  

 

 Stepan (2005), 

da variedade hereditária na reprodução doméstica, a sobrevivência do mais apto na luta pela 

 

Tal movimento, portanto, atribuía grande importância à hereditariedade; assim 

preocupava-se em como as pessoas se davam em casamento, e a maneira como as raças se 

misturavam. Por sua vez o higienismo estava mais preocupado com os aspectos sociais da 

saúde, a urbanização das cidades, o crescimento desordenado e a industrialização, que 

favoreciam a propagação de doenças infecciosas, assim como aquelas ligadas às condições de 

trabalho e ao saneamento das cidades, afirmam Boarini e Yamamoto (2004). Podemos, assim, 

compreender as diferenças entre os dois movimentos, mas ressaltamos que ambos 

aconteceram simultaneamente e marcaram a sociedade brasileira de então e podemos ouvir 

histórias de nossos avós e pais que refletem os ideais difundidos pelo movimento higienista e 

eugênico. 

 Wadsworth (1999) afirma que ao mesmo tempo em que médicos e eugenistas 

atribuíam grande importância à saúde física e moral, muitos especialistas em medicina e 

assistência social se dedicavam a ensinar as mães sobre saúde e higiene, visando com isso 

atingir propósitos sociais, pois mães educadas poderiam contribuir para diminuir os 

problemas de saúde de seus filhos e melhorar a vida na cidade. E com esse interesse, muitas 

instituições com a finalidade de oferecer assistência médica às mulheres e seus filhos 

surgiram neste período, como foi o caso da Cruzada Pró-Infância. 

 Além destas, outra marca dos anos iniciais do século XX foi o discurso nacionalista, 

que há pouco mencionamos. Podemos encontrar diversos textos na revista Infância que 

exaltam o país e o ideal patriótico, através de artigos da categoria educação para saúde, os 

quais serão tratados no capítulo 6  Educação e Higiene  O Futuro da Nação. 

 Em consonância com estes ideais, também proclamados no Congresso Brasileiro de 

Proteção à Infância, e em outros meios e reuniões, a professora Maria Antonieta de Castro, na 

sessão que daria início à Cruzada Pró- o vos está lembrando 
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que uma infância sadia é um prelúdio natural para uma mocidade vigorosa (...). O que 

de agosto de 1930, apud MOTT et al., 2005, p. 45). 

 Desta maneira, podemos afirmar que os ideais de fundação da Cruzada Pró-Infância 

estavam em consonância com a cultura da época em questão. Kuhlmann Jr. (2002) afirma que 

s

ressalta que após a primeira guerra o impacto das ideias norte-americanas pôde ser notada 

especialmente no Brasil e demais países latino-americanos. Nós encontramos na Cruzada Pró-

Infância, organização mantenedora e idealizadora da Revista Infância, um reflexo da 

sociedade da época, condizente com os ideais do mundo pós-guerra12. 

 Destaca-se, portanto, a importância de estudar a Cruzada Pró-Infância e a Revista 

publicada no período. 

                                                      
12 Vale-nos ainda ressaltar a origem da Sra. Byington. Pearl Ellis Byignton, nascida em 3 de dezembro de 1879 
filha de imigrantes norte-americanos, foi educada em escolas de imigrantes e cresceu entre Santa Bárbara 

-unidenses se instalaram no interior 
do Estado de São Paulo. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

Conforme apresentado anteriormente, o contexto histórico no qual a Cruzada Pró-

Infância foi fundada justifica toda a sua estrutura e liderança, integrando-se aos objetivos 

governamentais que buscavam colocar o Brasil entre países desenvolvidos. Carvalho (1989) 

afirma que nos anos 1920, quando uma avaliação da República foi feita por intelectuais, a 

letras e ofícios, toda uma massa po

ações tomadas desde então e uma delas foi um movimento iniciado nos mesmos anos de 

1920, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova que, como podemos observar no texto 

introdutório abaixo transcrito, fala do problema educacional:  

 

De fato, por que os nossos métodos de educação haviam de continuar a ser tão 
prodigiosamente rotineiros, enquanto no México, no Uruguai, na Argentina e no 
Chile, para só falar na América espanhola, já se operavam transformações 
profundas no aparelho educacional, reorganizado em novas bases e em ordem as 
finalidades lucidamente descortinadas? (AZEVEDO, 1934, p. 17)  

 

 Observamos no excerto acima que havia uma preocupação em aproximar o Brasil das 

políticas educacionais dos demais países na América Latina, que tinham melhores condições 

educacionais que nosso país. Além da área educacional, como citado aqui, podemos indicar os 

movimentos higienista e eugenista, que tinham inspiração em médicos e pesquisadores 

europeus e americanos, conforme Stepan (2005).  

 Podemos citar ainda o envolvimento das mulheres de elite no processo de urbanização 

e a divulgação das mudanças sociais e científicas. Freire (2009), ao analisar revistas femininas 

  

 

Nos efervescentes anos de 1920, as mulheres das classes médias e altas urbanas 
estavam sendo convocadas para assumir múltiplos e diversificados papéis. Assim 
como na Europa, cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo  ao 
congregar num espaço restrito uma multiplicidade de práticas sociais, conferindo-
lhes maior visibilidade  constituíram cenários privilegiados para acompanhar as 
transformações desenvolvidas nas relações sociais (...) (p. 35) 
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 Portanto, diante dos acontecimentos apresentados, a importância da educação das 

crianças fica clara, uma vez que havia uma mobilização para a transformação do país em uma 

grande nação, preocupada não somente com a educação, mas também com a saúde e o 

envolvimento social das mulheres. 

 Tendo em vista esse contexto e a presença nele da Revista Infância, a questão de 

pesquisa ficou assim formulada:  

 

Quais ideias para a educação de crianças estão presentes nos textos da Revista Infância 

em seus três anos de publicação? 

  

 Chegamos a tal questão ao lermos os números da revista e em virtude do interesse da 

autora. Em decorrência da questão e do objeto de estudos - a Revista Infância, publicada em 

São Paulo entre os anos de 1935 e 1937, pela Cruzada Pró-Infância - estabelecemos os 

seguintes objetivos:  

 

A) verificar as ideias propostas para a educação de crianças presentes na revista, 

seja em seus textos ou imagens que ilustrem os artigos;  

B) estabelecer ligações entre as ideias propostas para a educação de crianças e as 

mudanças na sociedade paulistana ocorridas desde a década anterior (1920). 

  

 Desta maneira, este será um estudo ligado à história da educação e da sociedade 

paulistana na década de 1930, porque a circulação da revista estava localizada principalmente 

na cidade de São Paulo, embora tenhamos constatado nas correspondências da Cruzada 

algumas cartas em agradecimento e elogio à revista, vindas de diferentes regiões do país. 

Portanto, não podemos subestimar ou superestimar a importância dos conhecimentos 

produzidos em São Paulo e sua disseminação para o país. 

 A escolha de uma revista sobre a infância como foco de estudo justifica-se ainda no 

fato de que houve no Brasil um acelerado crescimento desse tipo de publicação (revistas, 

periódicos) entre a década de 1920 e o final do século (LAUERHASS, 2007)13. Este 

                                                      
13 Klaxon, Papel e Tinta, Terra Rocha e Outras Terras, Revista de Antropofagia entre outras. 
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crescimento se deu em virtude do aumento da população alfabetizada (já resultado das ações 

iniciadas na década de 1920), principalmente entre as famílias com menor poder econômico. 

Outros fatores a serem lembrados: a preocupação nacionalista que, como veremos no decorrer 

deste trabalho, considerava que o futuro do país dependia da educação e da saúde das 

crianças, isto é, uma população sadia, assim como, em decorrência, a valorização do papel da 

família. 

 Além de todos os números publicados da Revista Infância, constaram do material 

consultado documentos de organização da Cruzada Pró-Infância, a saber: atas, 

correspondências e documentos do arquivo da Cruzada Pró-Infância, disponíveis no Museu de 

Saúde Pública - Emílio Ribas.  

Para realização das pesquisas foram seguidos os passos a seguir indicados. 

1) Análise dos textos e classificação em áreas/temas; 

2) Apresentação de imagens e ilustrações, que reforçassem o tema discutido; 

3) Indicação e discussão das áreas da educação mais abordadas na Revista 

Infância. 

 Para realizar tal análise os textos foram separados e classificados baseando-se 

principalmente em Bauer e Gaskell (2002) sobre pesquisas qualitativas e em Bardin (2008) 

sobre Análise de Conteúdo. 

 Classificamos todos os artigos em três grandes categorias, a saber: Educação para a 

Saúde, Educação para a Sociedade e Educação para a Cidadania. Estas categorias apresentam 

subcategorias, e em cada subcategoria incluímos os assuntos abordados, para facilitar e 

clarificar a análise realizada. Estas categorias emergiram depois de inúmeras leituras dos 

textos e imagens da revista, que abordavam especialmente a educação de crianças, pois havia 

outros assuntos entre eles a saúde da gestante, informações para os pais e relatórios sobre a 

Cruzada. 

Bauer e Gaskell (2002) apresentam em seu livro diversas técnicas de análise qualitativa. 

Os textos apresentados neste livro proporcionaram melhor entendimento e delimitação 

metodológica da análise dos textos da Revista. Bauer e Gaskell (2002) afirmam que para 

realizar uma análise qualitativa é importante a codificação e, conseqüentemente a 

classificação dos materiais colhidos.  
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Bardin (2008), por sua vez, concentra-se na análise de conteúdo e suas diversas facetas. 

O livro originalmente publicado em 1977, na França, hoje ajuda-nos a elaborar a análise que 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens14  

 Entendemos que esses autores possuem visões que se complementam sobre a análise 

de conteúdo e, portanto, ambos serão os sustentadores da análise que será apresentada neste 

texto.  

 Bardin (2008) propõe três fases para a organização da análise de conteúdo. São elas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (inferência e interpretação). A 

pré-análise é a fase de organização, tem como objetivo a escolha dos documentos, formulação 

das hipóteses e dos objetivos e a preparação de assuntos que deem base à análise final. Uma 

vez feita uma pré-análise exaustiva, a exploração do material consiste em atividades de 

separação e codificação já segundo regras anteriormente formuladas. E finalmente, no 

tratamento os achados são trabalhados para que possam ser significativos (falantes) e válidos; 

a estatística, quadros, diagramas e figuras devem ser considerados para a análise para maior 

rigor da pesquisa. Os dados significativos e válidos são aqueles cujo conteúdo reflete 

estatisticamente o material analisado que representa o todo.  

 Tendo em vista essas orientações, este trabalho passou pelas etapas mencionadas por 

Bardin (2008) e acima relatadas.  

 Assim, para preparar uma análise qualitativa descritiva dos artigos publicados na 

Revista Infância, entendemos ter sido necessária a criação das categorias anteriormente 

mencionadas, e para tanto, fizemos leituras cuidadosas e sistemáticas de todos os números 

publicados pela revista. Em cada leitura, eram feitas anotações sobre o conteúdo, sendo o 

material assim separado denominado corpus.  

 Depois das leituras concluímos que todos os textos publicados na revista encontram-se 

na categoria de educação não-formal. Para Gadotti (2005) a educação não-formal se 

caracteriza pela oposição à educação formal, isto é, como se a formalidade da escola não 

pudesse compreender a informalidade daquilo que está além de seus muros. Este conceito, 

segundo o autor é demasiado amplo e muito associado ao conceito de cultura. O autor indica 

que entre as características da educação não-formal está o desenvolver uma série de processos 

                                                      
14Divergência na grafia dá-se em virtude do texto ter sido publicado em Lisboa, Portugal. 
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como, por exemplo: formar o indivíduo para superar a adversidade e aprenderem a ler o 

mundo que os cerca, entre outras. Gohn (2006) classifica a educação não-formal nas seguintes 

categorias: educação para cidadania, justiça social, direitos, liberdade, igualdade, democracia, 

contra discriminação e exercício da cultura. 

 Em contraponto com essas ideias, Gadotti (2005) afirma que a educação formal tem 

objetivos delimitados principalmente através de seus conteúdos; há uma formalidade e uma 

seqüência que é seguida em todo o território nacional, assim como há a necessidade de órgãos 

regulamentadores. A preocupação com esse aspecto da educação não fazia parte claramente 

dos objetivos da revista, pois não havia artigos nesse sentido.  

 

não-formal, que segundo Gadotti (2005) é mais difusa, menos hierárquica e menos 

burocrática. É importante lembrar também que na educação não-

quando formulados, podem ter duração variável, a categoria espaço é tão importante quanto a 

categoria tempo, pois o tempo da aprendizagem é flexível, respeitando-se diferenças 

biológicas, culturais e históricas. A educação não formal está muito associada à ideia de 

 

 Como todos os artigos encontrados na Revista Infância referem-se ao ambiente 

extraescolar, isto é, familiar, cultural e social, compreendemos que todos os textos publicados 

naquela revista encontram-se dentro da categoria que Gadotti (2005) e Gohn (2006) 

denominam como educação não formal. 

 Assim, entendemos que as categorias criadas estão em consonância com tais objetivos 

além de estarem alinhados aos objetivos da revista Infância, apresentados no texto de 

abertura, escrito por Guilherme de Almeida15 e publicado no primeiro número de Infância: 

 

 

(...) ahi faltava o brinquedo melhor, por que é o brinquedo que ensina a brincar,  
o brinquedo que vae dar um sentido novo a todos os brinquedos,  
porque abrirá para elles a intelligencia saudavel das criancinhas,  

                                                      
15 Guilherme de Almeida (1890-1969). Formou-se em Direito em 1912. Conciliou o exercício da profissão de 
advogado com trabalhos como jornalista literário, tradutor e, principalmente, poeta. Em 1917, seu primeiro livro 
foi publicado, Nós; seguiriam-se A Dança das Horas (1919),  Messidor (1919), Livro de Horas de Sóror 
Dolorosa (1920), e Era uma Vez...(1922). Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, e foi o primeiro 
modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1930. Em 1932, combateu na Revolução 
Constitucionalista, como um dos líderes, durante a qual foi preso e enviado para o exílio na Europa. De volta ao 
Brasil, continuou produzindo ensaios, traduções e poemas. Sua produção de caráter modernista concentra-se em 
três livros publicados em 1925: Encantamento, Meu e Raça. Fonte: 
http://www.itaucultural.org.br/trajetoria_luz/antologia_virtual/biografia.cfm?cd_verbete=493 adaptado pela 
autora. 

http://www.itaucultural.org.br/trajetoria_luz/antologia_virtual/biografia.cfm?cd_verbete=493
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o brinquedo que vae por uma alma inédita no corpo insensivel dos brinquedos e no 
corpo delicado dos seus donos,  
e, principalmente, o brinquedo que vae ensinar á gente grande a unica maneira de 

 
Aqui está o brinquedo miraculoso: - esta revista. (INFÂNCIA, 1935, Ano 1, n. 1, p. 
1). 
 
 

 O texto de apresentação informa-

do estado de São Paulo e do país, que naquele momento passavam por grandes 

transformações, conforme será apresentado. 

 

mortalidade e morbidade infantis, do grande número de menores delinquentes e certificar-se 

INFÂNCIA, Ano 1, 

n. 1, p. 2). 

Para atingir tais objetivos a Cruzada se valeu desta publicação, disseminando os 

conhecimentos científicos. A seguir apresentamos o Quadro 1, com a divisão das categorias 

preparadas para realizar a análise do material. Nesse quadro, focamos aspectos da educação 

não escolar, que será denominada de educação não formal. 

 

 

Categoria Subcategoria Assuntos mais recorrentes  Números da Revista 

Educação para 
Saúde 

Saúde Materna 
Alimentação, Atividades 
Físicas, Higiene, Fases do 
desenvolvimento humano. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18  

Saúde da Criança 

Educação para 
Sociedade 

Geral 
Moral, Bons costumes, Vida 
em sociedade, modos de 
vestir, papel da 
mulher/homem. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 

Família 

Educação para 
Cidadania 

  Lazer, divertimentos, 
formação cultural, educação 
para o trabalho e sugestão de 
leitura.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18 

 Quadro 1 - Educação Não-Formal: categorias de análise 
 Fonte: Elaborada pela autora 
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 Nos artigos que pertencem ao tema Educação para Saúde, os assuntos mais recorrentes 

são aqueles ligados à higiene, alimentação, fases do desenvolvimento humano e atividades 

físicas. Tais temas dividem-se entre aqueles que falam aos pais sobre a saúde da criança e em 

desenvolvimento foi vastamente abordada, 
16, trata desta padronização no que diz respeito às escalas de 

 

 Já os artigos na área de Educação para a Sociedade tratam de temas relacionados ao 

papel do homem e da mulher, as brincadeiras para meninos e meninas, os trajes mais 

adequados para cada sexo. Em adição a estes temas encontramos também informações sobre 

como os pais devem lidar com a criança que mente, o que é recomendado para ser bem aceito 

na vida em sociedade, principalmente através de contos e histórias com fundo moral.  

 Os artigos pertencentes à categoria Educação para a Cidadania incentivam pais e 

professores à leitura, a sugestão dos melhores livros para a criança; há ainda dicas de filmes e 

algumas atividades lúdicas para as crianças; podemos encontrar também textos que tratam da 

formação e orientação profissional. Notamos também que apenas em um dos números não há 

textos desta categoria, que foi a edição de número 13. 

 Quanto ao que se refere à quantidade de artigos publicados nas três áreas estudadas 

neste trabalho elas dividem-se da maneira exposta nas Tabelas de 1 a 3. 

 

Tabela 1  

 Categorias dos Artigos Publicados em 1935, Ano 1, Revista Infância 

Categoria Quantidade de Artigos 

Educação para Sociedade 43 

Educação para Cidadania 33 

Educação para Saúde 55 
   Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 
                                                      
16 Turmell, André  (2008) A Historical Sociology of Childhood. Developmental thinking categorization and 
graphic visualization. Cambridge University Press. 



 

33 

Tabela 2 

 Categorias dos Artigos Publicados em 1936, Ano 2, Revista Infância 
Categoria Quantidade de Artigos 

Educação par Sociedade 19 

Educação para Cidadania 12 

Educação para Saúde 29 
   Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

Tabela 3 

 Categorias dos Artigos Publicados em 1937, Ano 3, Revista Infância 

Categoria Quantidade de Artigos 

Educação para Sociedade 21 

Educação para Cidadania 10 

Educação para Saúde 40 
   Fonte: elaborado pela autora. 

 

  

Como é possível notar nas Tabelas 1, 2 e 3, em todos os anos de publicação há ênfase para os 

artigos da área de Educação para Saúde, tema de suma importância para o Brasil e para o 

Estado de São Paulo, desde a década de 1920 quando da organização do Instituto de Hygiene. 

Eles são maioria entre os textos publicados na revista Infância, e desta maneira ressaltamos 

que no material analisado daremos ênfase aos aspectos relacionados à Educação para Saúde e 

assim serão desenvolvidos os capítulos teóricos que sustentarão nossas análises, conforme 

indica Bauer (2002).  

 Embora a revista tenha sido um meio de comunicação e difusão de descobertas 

científicas a respeito da Educação e Saúde de crianças e mães, nem todos os artigos eram 

assinados e, portanto, não podemos confirmar sua procedência, conforme destaca Moura 

(2007) em sua dissertação de mestrado e podemos verificar na Tabela 4, a seguir. 
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Tabela 4 
 

Autoria dos textos da revista Infância por ano 
 

Ano 1935 1936 1937 

Artigos Freqüência Proporção Freqüência Proporção Freqüência Proporção 

Não 

Assinados 48 0,62 27 0,37 36 0,43 

Assinados 30 0,38 45 0,63  47 0,57  

Total 78 1,00 72 1,00 83 1,00 

               Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

 Dentre os textos assinados, grande parte o é por médicos e a maioria deles por 

colaboradores da Cruzada Pró-Infância. Entretanto não é possível identificar a formação dos 

autores e nem como sustentam e divulgam tal conhecimento. Destacamos, porém, que ao 

nosso entendimento, qualquer pessoa poderia enviar textos para serem publicados, pois há 

uma nota com tal explicação em todos os números da revista; contudo, não encontramos 

documento algum que defina como a seleção de textos era feita, se porventura era feita. No 

decorrer deste trabalho procuraremos apresentar uma breve biografia dos colaboradores da 

Revista Infância, quando foi possível identificá-los. 

 O percurso de localização do material  todos os números da revista e demais 

documentos - envolveu rico trabalho de pesquisa, que resultou em diversas visitas ao Museu 

de Saúde Pública Emílio Ribas, situado no bairro do Bom Retiro na cidade de São Paulo. O 

local, que hoje abriga o museu, funcionou como o Desinfectório Central e foi construído em 

1893; atualmente o museu pertence à estrutura do Instituto Butantan, órgão do Governo do 

Estado de São Paulo. Nesse espaço encontrei cópia de todas as atas da Cruzada desde sua 

fundação, assim como pude obter cópias das revistas publicadas entre os anos de 1935 e 1937.  

 Além de visitas ao museu, também visitei o Acervo Histórico da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, pela qual muitos dos médicos colaboradores da 

Cruzada também passaram como profissionais da saúde. Lá me encontrei com o Dr. André 
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Mota, historiador da área de Saúde, e que tem um trabalho sobre saúde e infância, o qual foi 

muito útil na elaboração desta pesquisa. 

 Contudo, mesmo após estas visitas, faltava localizar três números do primeiro ano de 

publicação da revista. Em uma ida à cidade do Rio de Janeiro para participação em um 

Congresso, fiz uma consulta à Biblioteca Nacional e lá foram localizados os números que não 

constavam da coleção da Cruzada Pró-Infância doada ao Museu de Saúde Pública Emílio 

Ribas.  

 O processo para ter uma cópia de tais números em mãos foi longo. Depois daquela 

visita, os documentos necessários para a requisição do material foram enviados à Biblioteca 

Nacional. Ao receber o material, outro processo de descoberta: na cidade de São Paulo, 

apenas a PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) tem o leitor de microfilme 

e a capacidade de transformá-lo em material digital. Depois, outra grande surpresa: ao receber 

o material gravado em mídia digital (DVD), nenhum computador tinha capacidade para ler o 

formato em que foi gravado. Nova visita à PUC-SP para pedir uma cópia do documento, que 

desta vez foi gravado em formato PDF. Apesar de a qualidade do microfilme ter dificultado a 

impressão, todo o material publicado em três anos pode ser lido na íntegra. 

 Detalho esses aspectos apenas para ilustrar os caminhos que pesquisas teóricas tomam 

e que levam seus autores por trilhas não previstas. Nesse aspecto, as dificuldades podem ser 

consideradas semelhantes às pesquisas de campo de natureza qualitativa. 

 Assim, finalmente foi possível, nesse trabalho, analisar todos os números da referida 

revista, um total de 18 exemplares publicados entre os anos de 1935 e 1937. Em todo o texto 

extraído da publicação foi adotado o padrão ortográfico vigente na época; por isto, algumas 

divergências entre o padrão atual são encontradas no texto. 

 A revista estudada foi publicada na cidade de São Paulo pela Cruzada Pró-Infância 

entre os anos de 1935 e 1937. A revista podia ser adquirida em bancas de jornal ou mediante 

assinatura anual. Seu formato era de 26,5cm x 20cm, as capas eram coloridas, e os textos, 

fotos, figuras e propagandas em preto e branco. Fora idealizada para ser uma publicação 

mensal, porém a periodicidade era irregular. Para se ter melhor entendimento da revista 

estudada, o Quadro 2, incluído a seguir, apresenta cronologicamente todos os números 

publicados pela revista. Como podemos notar, a periodicidade foi realmente irregular: 

podemos fazer uma média de 6 números publicados por ano, entretanto o primeiro ano (1935) 

contou com o maior número de revistas publicadas. Notamos também que as publicações 
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concentram-se no segundo semestre de cada ano, sendo que dos 18 números publicados, 11 

foram publicados entre junho e dezembro. 

 

 

Ano Mês Número da 
Revista 

 

 

 

1935 

 

 

Março 1 

Abril 2 

Maio 3 

Agosto 4 

Setembro 5 

Novembro 6 

Dezembro 7 

 

 

1936 

Fevereiro 
8 

Abril 
9 

Julho 
10 

Outubro 
11 

Dezembro 
12 

 

 

 

1937 

Fevereiro 
13 

Abril 
14 

Junho 
15 

Julho 
16 

Agosto 
17 

Novembro 
18 

     Quadro 2. Edições da revista Infância 
     Fonte: elaborado pela autora. 
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A seguir incluímos as capas das revistas a que tivemos acesso. 

 

 

 

 

Revista Infância, Ano 1, n. 1  Revista Infância, Ano 1, n.2 

 

 

 

Revista Infância, Ano 1, n. 4  Revista Infância, Ano 1, n. 7 
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Revista Infância, Ano 2, n. 8  Revista Infância, Ano 2, n. 10 

 

 

 

Revista Infância, Ano 2, n. 11  Revista Infância, Ano 2, n. 12 
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Revista Infância, Ano 3, n. 15  Revista Infância, Ano 3, n. 16 

 

 

 

Revista Infância, Ano 3, n. 17  Revista Infância, Ano 3, n. 18 

F igura 1: Capas de algumas edições da Revista Infância (1935-1937) 

 

 Curioso notar que não há relação alguma da maioria das capas das revistas com os 

textos apresentados no sumário ou ainda com o mês em questão; a exceção faz-se nos 

números 7 no primeiro ano e número 12 no segundo ano: ambas as ilustrações lembram a 

época do Natal e a espera pelos presentes. Além disso, observa-se que as crianças parecem ser 

saudáveis, usufruir de esportes e lazer, ser leitora de livros infantis, o que se constituía 

preocupação da revista. 
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Informações como, por exemplo, a tiragem da revista, para quem ela era distribuída 

além dos sócios da Cruzada ou a quantidade enviada não constam nas atas entre 1934 e 1939. 

Nos três últimos números publicados, encontra-se a informação sobre o diretor e o redator da 

revista, são eles: Kaissar Kassab e Vicente Lessa Júnior respectivamente.  

Finalmente, voltando a olhar o contexto sócio-econômico-social em que a revista 

circulou, entendemos que a escolha desta publicação, idealizada em São Paulo, nos fornecerá 

importantes nuances da vida e das ideias educacionais presentes no Brasil no início do século 

XX. Partindo do fato de que São Paulo estava se transformando em um centro cultural, 

econômico, educacional e referência para todo o país, haviam sido estabelecidos centros de 

ensino e pesquisa, como o Instituto de Higiene e a Universidade de São Paulo e os centros de 

saúde que foram espalhados pela cidade durante a reforma Paula Souza17. 

O período estudado aqui é historicamente reconhecido como o início da República 

Nova18; a sociedade brasileira estava em busca de novos padrões, uma vez que o Estado 

Republicano Brasileiro já tinha 40 anos; as tantas reformas, movimentos e congressos que 

marcaram a década de 1920 podem ser tomados como exemplos deste anseio pelo novo.  Sob 

este aspecto a educação teve grande importância Carvalho (1989) afirma: 

 

 

Regenerar as populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, 
tornando-as saudáveis, disciplinadas e produtivas, eis o que se 
esperava da educação, erigida nesse imaginário em causa cívica de 
redenção nacional. Regenerar o brasileiro era dívida republicana a ser 
resgatada pelas novas gerações. (p. 10). 

 

 

Ressaltamos, portanto, a importância de estudarmos uma organização que nasceu 

como resultado dos movimentos sociais que emergiam e deram a efervescência aos anos vinte 

em todo o país, uma organização que tinha em sua direção senhoras da elite paulistana e que 

como veremos, tinham como objetivo o que lemos na afirmação de Carvalho (1989). E ainda 

mais por a publicação estar localizada na cidade de São Paulo, que dia a dia se transformava 

em uma metrópole como veremos no capítulo a seguir. 

                                                      
17 Trataremos com detalhes de tal reforma no capítulo 6, Educação para Saúde. 
18 Para mais informações sobre a história brasileira neste período, consultar Fausto (2001), Sevcenko (1992).  
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CAPÍTULO 3 

DA VILA DE SÃO PAULO DE PIRATININGA À METRÓPOLE 
 

mória da cidade de São Paulo faz parte deste esforço 

constante do homem em compreender o espaço no qual está inserido, 

produzindo tanto uma cultura material como elaborações mentais 19 
 

 Temos como objetivo, neste capítulo, apresentar, delimitar e discutir fatos históricos 

que foram marcantes entre os séculos XIX e início do século XX na cidade de São Paulo, hoje 

a maior cidade do país e da América do Sul.  

 São Paulo, nem sempre teve a magnitude que hoje conhecemos. Consideramos que 

esta análise é de fundamental importância para a compreensão da situação política, econômica 

e cultural encontradas na cidade na década de 1930, época de formação da Cruzada Pró-

Infância, a instituição que estudamos neste trabalho, tendo em vista sua relação com a revista 

Infância. 

 Desde sua fundação em 1554, a cidade de São Paulo viveu por muitos e muitos anos 

como uma pequena vila. A importância econômica e social da capital do Estado não foi 

reconhecida muito antes do século XX. Conhecida muito mais por ser um local de passagem e 

pernoite, a Vila de São Paulo de Piratininga, por longos anos não sofreu grande aumento 

populacional e econômico, até que a cafeicultura no interior de São Paulo impulsionou o 

crescimento da cidade, na qual os Barões do Café começaram a estabelecer residências. 

 Petratti-Teixeira (2004) afirma que desde o início da cidade, São Paulo passou por 

s estradas de ferro e 

a imigração foram os três fatores que convergiram para projetar São Paulo como um dos 
20

do café, atraindo milhares de novos habitantes, transformaria rapidamente a acanhada cidade 

acadêmica na cidade dos fazendeiros e, num pequeno lapso do tempo, na cidade dos 

imigrantes 21 (grifos no original) 

                                                      
19 THEODORO, J. e RUIZ, R. São Paulo, de Vila a Cidade: a fundação, o poder público e a vida política. IN: 
História da Cidade de São Paulo. A cidade colonial 1554-1822. Paz e Terra, 2004. 
20 
São Paulo as one of the most outstanding centers on the Brazilian scene  
21 Apud. ROCHA, H. H. P. (2003). A Higienização dos Costumes. São Paulo, Mercado das Letras, p. 21. 
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 Embora um grupo de estado-unidenses tenha se estabelecido no Brasil durante a 

Guerra Civil americana, especialmente para o Estado de São Paulo, estabelecendo as colônias 

aconteceu nas últimas décadas do século XIX, quando o governo do estado de São Paulo, em 

1871, através do presidente de província, Dr. Antonio da Costa Pinto Silva, promulgou uma 

lei que cobria o gasto da passagem em navio de imigrantes, com a finalidade de fornecer mão 

de obra aos fazendeiros paulistas, pois a mão de obra escrava estava cada vez mais escassa e 

cara. Tal incentivo ao Estado de São Paulo provavelmente foi motivado por um incentivo do 

Governo Imperial como podemos encontrar no Relatório de 1872 da Província de São Paulo, 

que podem ser encontradas em anexo a este trabalho.   

 Antunes (1998) relata que na época foi criada uma associação que cuidava de 

encontrar alojamento e trabalho para os imigrantes e seus familiares, o que favorecia o 

aumento desse contingente. Entre a força de trabalho imigrante da década de 1930 estavam 

principalmente japoneses, portugueses, e de países vindos da Europa Oriental22. Lembramos 

que nos primeiros anos do século XX, a primeira grande Guerra Mundial (1914-1918) 

aconteceu. A Europa vivia dias difíceis; Hobsbawm (1998) relata para aqueles que cresceram 

contraste foi tão impressionante que muitos  (...) se recusaram a ver 

em busca de uma nova realidade, uma vez que não viam relações com o passado e, 

provavelmente, buscavam uma nova vida, deixando para trás suas próprias histórias. 

 O sucesso da imigração se tornou evidente, conforme nos esclarece a Tabela 5 

(Nacionalidade da População do Município de São Paulo de 1920 a 2000); e, providenciou a 

força de trabalho necessária a uma cidade comercial e com crescente industrialização, como 

era o caso de São Paulo, onde cerca de 35,5% da população do município era estrangeira.  

                                                      
22 Os relatórios da Província de São Paulo disponíveis em: 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/s%C3%A3o_paulo e mostram com clareza os números de imigrantes 
registrados no Porto de Santos. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/s%C3%A3o_paulo
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Tabela 5 

 
Nacionalidade da População do Município de São Paulo de 1920 a 1950 

              
 

Anos 

   População   Brasileiros Brasileiros 

Estrangeiros 

Nacionali
dade 

 

 

Total Natos Naturalizados 

Não 
Declarada

  

 

 

1920           579.033 372.376 - 205.245 1.412 
 

 

1940         1.326.261 1.029.047 11.176 285.469 569 
 

 

1950         2.198.096 1.881.362 16.159 300.430 145 
 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos.     
Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_nac.php, adaptado 
pela autora.  
Note que não há informação sobre a década de 1930, pois não foi realizado censo naquele 
decênio. 
 
 
 

 Entretanto é preciso afirmar que muitos imigrantes ao chegarem ao Brasil 

encontravam precárias situações de saúde e higiene, assim como de trabalho e muitos deles 

voltavam aos seus países de origem (ANTUNES, 1998). O adoecimento em virtude de 

doenças tropicais, a deficiência no sistema de esgoto e a falta de água tratada favoreciam a 

proliferação de doenças, principalmente entre aqueles que não haviam sido expostos a tal 

ambiente anteriormente. Contudo, mesmo com o retorno de muitos imigrantes aos seus países 

de origem, São Paulo continuava em crescimento e era um local de grandes possibilidades. A 

instalação de muitas indústrias necessitava de mão de obra especializada e com o déficit 

educacional brasileiro, os imigrantes poderiam encontrar trabalho especializado, afirma 

Antunes (1998). A imigração em massa foi uma das características mais marcantes das 

transformações socioeconômicas que aconteceram no Brasil desde as últimas décadas do 

Século XIX (FAUSTO, 2001). 

 -se como o 

grande centro capitalista, integrador regional, mercado distribuidor e receptor de produtos e 

serviços, f -98). 

Além das informações fornecidas por Matos, Fausto (2001) afirma que a capital paulista era 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_nac.php
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um grande centro distribuidor de produtos importados, provavelmente pela grande quantidade 

de imigrantes que recebia. O Porto de Santos, importante porta de chegada de imigrantes no 

estado de São Paulo, ficava a poucas horas da capital paulista, facilitando a vinda dos 

imigrantes para a cidade; posteriormente a estrada de ferro favoreceu o estabelecimento destes 

também no interior paulista. 

 Para Sevcenko (1992), os anos da década de 1920 assinalaram uma etapa decisiva na 

definição de um padrão cultural de identidades que caracterizaram o período. Ele ressalta que 

a sociedade paulista passava por um processo de exacerbação e tensões no trajeto de se tornar 

uma megalópole moderna23. Entre as tensões podemos destacar o rápido crescimento urbano e 

a falta de infraestrutura, nos serviços públicos, na rede de esgoto, sem contarmos ainda o 

grande desafio educacional, sobre o qual nos concentraremos nos próximos capítulos. O 

progresso e a civilização foram transformando milagrosamente a cara da cidade, como 

podemos observar em algumas imagens a seguir. Carros ao invés de bondes ganhavam 

espaço, ruas e avenidas foram crescendo, pequenos edifícios foram sendo construídos, a luz 

elétrica, o telefone foram tomando conta da cidade e modificando a paisagem e os hábitos da 

população urbana, cada vez mais foi se distanciando da vida rural e de pequenos centros. As 

fotos a seguir nos ajudam a compreender um pouco destas mudanças. Deste modo, São Paulo 

foi aos poucos se tornando uma capital industrial e de serviços - diferentemente do Rio de 

Janeiro que concentrava os serviços públicos - e sua economia e serviços eram próprios de 

uma capital federal, conforme afirma Barbosa (2008).  

                                                      
23 SEVCENKO, N. (1992). Orfeu extático na metrópole: São Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20. 
São Paulo, Companhia das Letras. 
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Figura 2. Bonde Rua Direita, 1900 

Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php 

 

 
 

Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php
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Figura 4. Vista do centro. À esquerda, a rua Tabatinguera, o Fórum João Mendes e as obras da Catedral. À 
direita, a Av. Rangel Pestana e a igreja do Carmo. (década de 1940) 
Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1940.php 
 

  

 Como se pode notar nas imagens anteriores, os modos de viver e as construções mais 

conviveram simultaneamente com elementos vinculados ao mundo rural. O 

cenário provinciano, típico de São Paulo do início do século e cada vez mais escasso na São 

diversidade  

 Além dessas transformações citadas, não podemos deixar de falar do grande 

crescimento no número de fábricas após 1905, que Barbosa (2008) relata como arrancada 

industrial e que causou um aumento populacional e, na mesma medida, um crescimento da 

cidade. Fausto (2001) afirma que houve um crescimento no Brasil como um todo visto em 

todas as cidades, porém, São Paulo foi a que, segundo ele, teve um salto espetacular.  

 A guerra entre 1914-1918 obrigou o país a intensificar sua industrialização para o 

atendimento da demanda interna. Uma grande população de imigrantes italianos, espanhóis, 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1940.php
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alemães e outros, vindos para trabalhar nas lavouras de café, migraram do interior para a 

capital, com o declínio da cafeicultura no fim da década de 1920, início de 1930.  

 Para Moraes (2000) na década de 20 a produção da indústria paulista era responsável 

por mais de 30% das riquezas produzidas neste setor em todo o país. O autor afirma ainda que 

na década de 30 havia em São Paulo mais de 3,5 mil estabelecimentos industriais de relativo 

porte, misturando-se aos armazéns, casas, comércios e ferrovias. Cenário segundo ele 

existente desde o início do século que se consolidou e ampliou expressivamente durante a 

década de 1930.  

 Barbosa (2008), em seu estudo sobre o mercado de trabalho antes de 1930, afirma que 

em 1920, 49,5 % dos postos de trabalho eram ocupados por imigrantes. Fausto (2001) afirma 

que 52,4% dos imigrantes que chegaram ao Brasil estavam baseados no Estado de São Paulo, 

que concentrava sozinho a maioria absoluta de estrangeiros. Apesar do grande crescimento na 

indústria e do número de postos de serviços na indústria em São Paulo, a mão de obra 

excedente era bastante alta (dados do censo de 1920), segundo Barbosa (2008). Os mapas a 

seguir ilustram o crescimento populacional da cidade de São Paulo em três momentos, 1900, 

1920 e 1940 e nos ajudam a melhor compreender o fenômeno até aqui descrito. Estes mapas 

foram encontrados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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Mapa 1  Área urbanizada da cidade de São Paulo entre 1882 e 1914  

 

 Notamos que a área urbanizada até 1914 (na cor vermelha) circunscreve-se a região 

que hoje conhecemos como região central, com pequenos bairros localizados nas zonas norte, 

leste e oeste. A região sul tampouco aparece neste mapa.  

 O período que sucede a expansão da cidade é notório. Bairros das zonas norte e leste 

apresentam um maior número de pequenos aglomerados, entretanto com muito espaço para 

crescimento, como podemos notar no mapa a seguir que demonstra a área urbanizada entre 

1915 e 1929.  
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Mapa 2  Área urbanizada da cidade de São Paulo entre 1915 e 1929  

  

A cidade cresceu notoriamente em um período de 14 anos, porém os anos que 

sucedem a década de 1920 são ainda mais significativos em termos de urbanização em São 

Paulo. Na época as regiões Norte, Sul e Leste concentravam a população paulistana. Os 

espaços antes notados entre os pequenos bairros agora formam uma cidade conectada, quase 

não há espaços para novos bairros nestas regiões.  
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 Moraes (2000) aponta dois aspectos da expansão da cidade. Uma expansão horizontal 

e sua expansão vertical, no mapa 2 a expansão horizontal pode ser percebida, conforme 

descreve o autor: 

 

São Paulo iniciou na década de 1930 um grande processo de expansão horizontal, 
criando novas aglomerações e centros urbanos, integrando antigas e novas áreas ou 
estabelecendo vínculos de continuidade com núcleos mais isolados (MORAES, 
2000, p. 123). 
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Mapa 3  Área urbanizada da cidade de São Paulo entre 1930 a 1949  
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 São Paulo mudava dia e noite. Vimos nos mapas de 1 a 3 o acelerado crescimento 

urbano. Como naturalmente seus habitantes também faziam parte de tais mudanças, a cidade 

estava em transformação acelerada.  

 

O frenético ritmo de desenvolvimento e das transformações urbanas dos anos 30 
também colaboraram para o surgimento de uma nova cidade, que destruiu 

fé para erguer um autêntico centro 
urbano-industrial. Os mitos da cidade do trabalho, que não pára nunca, voltada para 
o progresso e para o futuro surgiram nessa época turbulenta (MORAES, 2000, p. 
22). 
 

 Nicolau Sevcencko (1992) traduz da seguinte maneira a grande transformação pela 

qual São Paulo passava nos anos 20: 

 

São Paulo não era uma cidade nem de negros, nem de brancos, nem de mestiços, 
nem de estrangeiros, e nem de brasileiros; nem americana, nem europeia, nem 
nativa; nem era industrial apesar do volume crescente das fábricas, nem entreposto 
agrícola, apesar da importância crucial do café; não era tropical, nem subtropical; 
não era ainda moderna, mas já não tinha mais passado. Essa cidade que brotou 
súbita e inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da chuva, era um 
enigma para seus próprios habitantes, perplexos tentando entendê-lo como podiam, 
enquanto lutavam para não serem devorados (p.31). 

 

 Assim, a efervescência da capital paulista, iniciada com a expansão urbana e 

capitalista do final do século XIX, trouxe consigo a noção de rentabilidade, eficácia do 

trabalho em todas as esferas, inclusive nos lares, assim como uma importância foi dada à 

limpeza e à higiene que promoveriam a saúde e o bem-estar das famílias (SEVCENCKO, 

1992). A elite brasileira estava em busca de novas práticas sócio-culturais, fundamentadas em 

procedimentos científicos, o que seria mais apropriado a uma sociedade urbana (PINHEIRO e 

DE ROSSI, 2008). 

 Em um período aproximado de 20 anos, São Paulo tornou-se a segunda mais 

importante capital do país. E não era possível crescer sem melhorar as condições de vida da 

população; era preciso preparar a cidade em todos os aspectos, educacional, de infraestrutura, 

higiene, saneamento e saúde. Por isso compreendemos que os temas tratados na Revista 

Infância eram de suma importância para a população de uma cidade como São Paulo, que 

buscava o desenvolvimento, principalmente através da saúde e educação de seus habitantes 
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para lograr resultados duradouros. As reformas nas áreas de saúde e educação são um 

exemplo destes esforços, assim como parte do ideal republicano, conforme afirma Freire 

(2009, p.109):  

 

A saúde e a educação já se haviam somado às preocupações com o espaço urbano, 
como temas principais do projeto capitaneado pelas elites e pelos intelectuais 
reformadores em torno da construção da nação brasileira, que caracterizou as 
primeiras décadas da república. 

  

 Como se pode notar até o momento, desde antes da década de 1930 importantes 

mudanças ocorreram no Brasil; o regime republicano já estava efetivado, a urbanização e 

industrialização no país começaram a se desenvolver  especialmente na cidade de São Paulo 

-, abrangendo políticas públicas de educação e saúde e chegando à promulgação da terceira 

Constituição Federal, durante o governo de Getulio Vargas, como veremos no decorrer deste 

trabalho. Na cidade de São Paulo, destacou-se a industrialização, o que levou à elaboração de 

leis regendo o trabalho que afetaram os trabalhadores em todo o Brasil. 

 Ao mesmo tempo em que a industrialização crescia em São Paulo, a regulamentação 

sobre o trabalho começava a ganhar força pela pressão de grupos que se formavam nas 

fábricas, que funcionavam inclusive com o aproveitamento da mão de obra infantil.  

 A terceira Constituição Brasileira, publicada em 1934, foi um marco no que diz 

respeito à proibição do trabalho infantil e à obrigatoriedade da educação pública, sendo um 

divisor de águas sobre educação e cultura uma vez que nas constituições anteriores tais 

assuntos não haviam sido tratados de maneira específica. Para Bosi (2002), as duas 

constituições anteriores (1824 e 1891) traziam o selo do iluminismo burguês, relegando a um 

 (p. 208). Até então, em nenhuma das constituições anteriores a infância 

e a juventude haviam sido contempladas em caráter especial. Nesta Constituição uma sessão é 

separada para tratar da Família, Educação e Cultura24. 

 Bosi (2002) afirma que foi o teor das preocupações com o ensino que mudaram 

significativamente no período pós-revolução de 1930. Depois de 40 anos da proclamação da 

república, a nova constituição tinha como objetivo tratar dos temas que afligiam o país de 

maneira mais específica, como por exemplo, educação. É neste período que acontece o Estado 

                                                      
24 Em anexos será possível encontrar excertos da Constituição de 1934, especialmente do capítulo que trata sobre 
educação e infância. 
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Novo, momento importante para o país em termos políticos, educacionais e de 

industrialização.  

 A relevância dos assuntos ligados à educação e ao trabalho infantil era grande para a 

cidade de São Paulo, pois ao mesmo tempo em que a industrialização crescia na cidade, a 

regulamentação sobre o trabalho infantil era bastante comum no país no início da 

famílias a incluírem seus filhos no mercado de trabalho para colaborar com o sustento da 

família (MOTT et al., 2005). E outros decretos e leis movimentaram o cenário brasileiro e 

mundial no que diz respeito ao trabalho infantil, como a Declaração de Genebra em 1924, O 

Código de Menores do Brasil em 1927, e a Criação do Ministério da Educação em 1930, que 

segundo Bosi (2002) foi decorrente das preocupações com o ensino, que mudou 

significativamente no período pós-revolução de 1930 e a criação do ministério da educação e 

saúde. 

 

torno dos grandes contrastes da nossa vida social e política: 
federalismo/centralismo agrarismo/industrialização, elite/massas. A Assembléia 
Constituinte de 1934 foi o teatro por excelência desses debates dos quais saiu uma 
constituição sob vários aspectos inovadora, se comparada às do Império e da 
Primeira República (BOSI, 2002, p. 211). 

  

 Outro aspecto relacionado à Constituição de 1934 foi com relação às leis trabalhistas. 

A Constituição estabeleceu a carga horária máxima de 8 horas diárias de trabalho, conforme 

Artigo 121, parágrafo 1º. alínea c, e a proibição do trabalho de menores de 14 anos no Artigo 

121, parágrafo 1º. alínea d. (Anexo 1). A primeira Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

foi promulgada em 1943 e tratava especificamente das condições de trabalho; muitos de seus 

artigos confirmaram as regulamentações quanto ao trabalho do menor.  

 Além destas transformações de caráter mais genérico, que sem dúvida influenciavam o 

dia a dia da população, foram as mudanças na educação e na saúde pública que provocaram 

alterações no cotidiano da população paulista, percebidas pelos levantamentos em grande 

escala, como os Censos. Na Tabela 6 encontram-se dados sobre o aumento populacional, a 

redução da mortalidade infantil e a diminuição do analfabetismo que podem ter influenciado a 

vida dos paulistas. Infelizmente não há registros da população da cidade de São Paulo no 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) assim como na Fundação SEADE 
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(Sistema Estadual de Análise de Dados). Damos destaque à população de São Paulo em 1872, 

primeiro ano do Censo, e para os dados de 1920 e 1940, uma vez que não houve censo na 

década de 1930.
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Tabela 6 
 

População nos Anos de Levantamento Censitário 
Município e Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil 

1872 a 1950 

Anos 

Município de São Paulo Região Metropolitana de SP Estado de São Paulo  Brasil 

População  
Taxa de 

População  
Taxa de 

População  
Taxa de 

População  
Taxa de 

Crescimento 

(1) 
Crescimento 

(1) 
Crescimento 

(1) 
Crescimento 

(1) 

1872 
            

31.385   -  
           

837.354   
        

10.112.061   
  4,1  -  2,8  2,0 

1890 
            

64.934   -  
        

1.384.753   
        

14.333.915   
  14,0  -  5,1  1,9 

1900 
          

239.820   -  
        

2.282.279   
        

17.318.556   
  4,5  -  3,6  2,9 

1920 
          

579.033   -  
        

4.592.188   
        

30.635.605   
  4,2  -  2,3  1,5 

1940 
       

1.326.261   
       

1.568.045   
        

7.180.316   
        

41.236.315   
  5,2  5,3  2,4  2,3 

1950 
       

2.198.096   
       

2.622.786   
        

9.134.423   
        

51.944.397   
  5,6  6,1  3,6  3,1 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 
(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual 

Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php, 
adaptado pela autora. 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php
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O crescimento populacional em São Paulo pode ser notado, na Tabela 6, desde o final do 

século XIX, com destaque para o período entre 1890 e 1900, no qual a cidade teve as maiores 

taxas anuais de crescimento. Percebe-se que o aumento populacional no município é 

vertiginoso; a população cresce mais na cidade de São Paulo e seu entorno do que no Estado e 

no Brasil e isso pode ser atribuído em grande parte à chegada de estrangeiros, que com sua 

mão-de-obra especializada acabavam se estabelecendo na cidade de São Paulo, uma vez que 

era necessário conhecimentos específicos para trabalhar na indústria que crescia e na lavoura 

de café, que já havia passado por crises. Para se ter uma ideia do aumento dos operários da 

indústria em São Paulo, vejamos o relato de Barbosa (2008, p. 92): 

 

Em 1907, a capital paulista contaria com 14.614 operários (10% do Brasil), para 
chegar a um montante quase quatro vezes superior em 1920: 54.935 operários 
industriais, que representavam então 20% do operariado industrial do país. Os 
operários assalariados da indústria respondiam por 27% da ocupação em São 
Paulo, um índice quase dez vezes superior ao verificado para o conjunto do país.  

 

 Outro dado importante sobre a população da cidade de São Paulo é a taxa de 

analfabetismo. Em 1920, de uma população total de pouco mais de 500 mil habitantes, cerca 

de 70% era alfabetizada, o que mostrava bons níveis em relação ao Brasil. Consideramos, por 

isso, que a criação de uma revista voltada aos pais e professores teria provavelmente aceitação 

na cidade que florescia da noite para o dia e buscava suas referências nos Estados Unidos e 

países da Europa. A Tabela 7, a seguir, mostra esses dados sobre analfabetismo. Como pode 

ser notado, não há informações disponíveis referentes ao censo de 1940, pois os dados não 

permitem desagregação para a faixa etária de 15 anos e maiores.  
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Tabela 7 
População de 15 anos e mais, Total e Alfabetizada  

Município de São Paulo 1920 a 1950 

Anos 
População de 15 anos e mais Índice de  

Alfabetização(1)  
 

Total Alfabetizada  
1920 375.486 267.800 71,32  
1940 - - -  
1950 1.556.449 1.301.054 83,59  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos    
(1) Índice de Alfabetização= Pop. Alfabetizada de 15 anos e mais/Pop.de 15 anos e mais x 100 
(porcentagem de pessoas alfabetizadas nessa faixa etária). 
 Neste ano(1940) tem-se: População 10 anos e mais = 1.059.399 e Pop 10 anos e mais 
alfabetizada = 898.697 
OBS: Exclui a população de idade ignorada e os sem declaração de instrução 
Dados disponíveis em: 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_alf.php, 
adaptado pela autora. 
  

 
  

 

 Além das diminuições das taxas de analfabetismo podemos citar outras modificações 

no cenário paulista. Marcílio (2005) aponta que foi no período pós-1930 que a infra-estrutura 

de transportes e comunicações foi construída. Podemos também destacar o crescimento 

industrial entre as décadas de 40 e 50 que impulsionou o crescimento da capital paulista, 

assim como a rede Tupi de televisão, que iniciou sua programação em 1950. Outro aspecto 

importante da cultura paulista da época foi a criação de Bibliotecas Públicas. A primeira foi 

fundada na cidade de São Paulo em 1925, já a primeira Biblioteca Pública Municipal Infantil, 

foi criada em 1940 na Vila Buarque onde ainda hoje está localizada.  

Marcílio (2005) ressalta que depois da criação da Universidade de São Paulo na 

década de 1930, o ensino superior na cidade de São Paulo também cresceu vertiginosamente e 

nas décadas subseqüentes outras universidades foram criadas, assim como novos cursos de 

ensino superior. 

Como em toda metrópole, os locais pagos de entretenimento e com boa música se 

reproduziram rapidamente pela cidade de São Paulo (MORAES, 2000). Assim, a cultura 

também fez parte fundamental no processo de transformação da cidade de São Paulo e 

principalmente da sua elite, pois não havia espaço de vivência cultural gratuita para toda a 

população, especialmente para as do extrato sócio-econômico mais baixo. 

 

 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_alf.php
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Os setores mais abastados da população divertiam-se desde os últimos anos do 
XIX e principalmente nos primeiros anos deste século (XX), em um variado 
quadro de difusão cultural. Nos teatros assistia-se às apresentações de concertos, 
óperas, operetas e revistas musicais. (...) Para crescer à crescente demanda da elite 
paulistana por uma música de gosto europeizado, uma respeitável, grandiosa e 
funcional casa de espetáculos foi inaugurada em 1911: o Teatro Municipal, que se 
tornou rapidamente o pólo central das atividades artísticas e musicais da cidade 
(MORAES, 2000, p. 20). 

 

Alavancado pela implantação da energia elétrica, que foi um dos adventos que 

modificou a vida urbana, o paulistano vai criando novos hábitos de lazer além do teatro. 

Cinemas e casas de espetáculo se espalhavam pelo centro da cidade e -se 

 

 A cidade que se expandia horizontal e verticalmente nas palavras de Moraes (2000) 

assumia novas faces, uma cidade moderna, industrial e composta por milhões de habitantes. 

 Em 1929 o maior arranha céu da América Latina ficou pronto na cidade de São Paulo, 

o edifício Martinelli, com 30 andares destinados ao comércio e residências e ainda hoje 

presente no centro da cidade, conforme imagem a seguir. Outra importante construção que 

teve início na mesma década (1930) foi o Edifício Altino Arantes, popularmente conhecido 

como Torre do Banespa (34 andares), com construção concluída em 1947, que por muitos 

anos foi o edifício mais alto da cidade de São Paulo, projetado como uma réplica do Empire 

State Building, localizado na cidade de Nova Iorque nos Estados Unidos. Moraes (2000) 

afirma que São Paulo imitou o padrão norte-americano, mas o primeiro arranha céu da cidade 

foi o edifício Sampaio Moreira, localizado na rua Libero Badaró, com catorze andares. Já o 

primeiro edifício destinado a residências foi erguido na avenida Angélica em 1933, com 

poucos andares. Estes e outros edifícios lembravam a todos a metamorfose pela qual a cidade 

de São Paulo passava. 
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Figura 5. Edifício Martinelli, junho 2012 
Crédito: Tegan Condon 
 

 
 Entre os grandes edifícios, os espaços destinados ao esporte também foram erguidos 

na cidade. O maior deles foi a construção do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, 

mais conhecido como Pacaembu, hoje um dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, 

construção iniciada na década de 1930, uma vez que os esportes foram incentivados no 

período pós primeira guerra.  

 São Paulo nesse período tinha, portanto, um crescimento pujante e uma imensa 

população, espantosamente diversificada que produziu na cidade mudanças impressionantes. 

Esta grande variedade construiu a metrópole em que hoje vivemos. 

 Conhecendo um pouco da transformação da cidade de São Paulo no período dos anos 

1930, antes de iniciarmos a análise da revista Infância, importa familiarizar o leitor com 

informações sobre a Cruzada Pró-Infância, o que passaremos a fazer no próximo capítulo. 

 Essas informações podem ajudar a compreender o papel da Cruzada tanto na vida dos 

paulistas como na educação e saúde da população. Em decorrência, podem ajudar a 

compreender o papel da revista e de seus artigos na constituição da família paulistana. 
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CAPÍTULO 4 

A CRUZADA PRÓ-INFÂNCIA 
 

Proteger a criança é cuidar do Futuro da Pátria.25 
 

 Desde meados da década de 1920 e até mesmo um pouco antes, o Brasil  e 

especialmente São Paulo e sua capital - passavam por uma grande transformação, como visto 

no capítulo anterior. As áreas de educação e saúde pública foram alvos de campanhas 

governamentais e, além disso, diversas instituições não governamentais surgiam, como a 

Cruzada Pró-Infância e a Liga de Senhoras Católicas em São Paulo (estas subsidiadas pelo 

governo estadual), a sociedade Damas de Assistência à Infância, no Rio de Janeiro, e outras 

entidades benemerentes fundadas e gerenciadas por senhoras da elite. Essas iniciativas foram 

de grande importância para a sociedade da época, uma vez que as ações do governo não 

davam conta do crescente problema da mortalidade infantil e do menor abandonado. Como 

vemos em Rizzini (1997), o caráter assistencial que se consumava na reclusão de crianças 

pobres e órfãs foi se tornando incompatível com a maneira de pensar do século XIX e XX e 

aos higienistas coube discutir o assunto, que em grande parte ficou sob a responsabilidade das 

mulheres, boa parte delas pertencentes à elite:  

 

Nos efervescentes anos de 1920, as mulheres das classes média e alta urbanas 
estavam sendo convocadas para assumir múltiplos e diversificados papéis. Assim 
como na Europa, cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo  ao 
congregar num espaço restrito a multiplicidade de práticas sociais conferindo-lhes 
maior visibilidade (...) (FREIRE, 2009, p. 35). 
 

 Como é possível notar no excerto acima, a mulher começou a assumir papéis mais 

ativos na sociedade e o mais comum entre elas eram as obras filantrópicas relacionadas à 

educação e saúde das crianças, o que condizia com as concepções vigentes na época sobre seu 

lugar na sociedade: 

 
 
 
No ambiente impregnado pelo ideal nacionalista da década de 1920, a filantropia 
feminina, além de representar o seu trabalho ideal, adquiriu conotação de ação 
patriótica, através da qual as mulheres brasileiras poderiam dar sua colaboração 
para o progresso da nação (FREIRE, 2009, p. 68). 

                                                      
25 Jane Craig Smith, Infancia, n. 9, p. 30, Abril 1936.  
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 Freire (2009), analisando os trabalhos de Belliard (2004) e Thane (1991) ressalta as 

diferenças no entendimento de cada uma das autoras sobre o envolvimento das mulheres da 

elite em obras assistenciais. Para ela, Belliard (2004) defende a ideia de que o envolvimento 

das mulheres de classe alta inglesa e francesa na vida pública, por meio de obras filantrópicas, 

tinha como objetivo acalmar os conflitos sociais gerados pela industrialização, que 

provavelmente acontecia, entre outros motivos, em virtude da necessidade de trabalho das 

mulheres de baixa renda e pela falta de locais adequados para deixarem suas crianças. Já 

Thane (1991) via os encontros entre mulheres de classes altas e operárias como uma 

oportunidade para a promoção da autoeducação e a melhoria de vida da sociedade, dando 

certa proximidade e até cumplicidade entre ambas. Freire (2009) reforça que, embora 

limitado, o trabalho destas mulheres pode ter influenciado a adoção dos modelos de 

assistência do Estado Inglês à população brasileira, mais conhecido como Welfare State26. 

Podemos considerar que o papel das mulheres nessas instituições não governamentais nas 

primeiras décadas do século XX influenciaram as leis de assistência materno-infantil no 

Brasil, como bem aponta Mott (2001)27.  

  

 tividade filantrópica havia sido incorporada pelos 

movimentos feministas como mais uma oportunidade de as mulheres participarem da vida 

associações deixaram contribuições importantes ao país.  

 A Cruzada Pró-Infância, por exemplo, fundada e dirigida por mulheres da elite 

paulista, teve um posicionamento político entre os anos de 1930-45. Entre suas muitas ações  

 

enviou ofícios ao legislativo propondo a criação e aplicação rigorosa das leis; 
cobrou das autoridades e da sociedade civil várias medidas; buscou alianças para 
por em andamento seus projetos - com políticos, várias entidades benemerentes, 
grupos feministas, como também médicos, professores, educadores, psicólogos, 
assistentes sociais, e empresários (MOTT, 2001, p. 232).  

 

                                                      
26 Estado de Bem Estar Social. 
27 MOTT, M. L. Maternalismo, políticas públicas e benemerência no Brasil (1930-1945). In: Cadernos Pagu (16) 
2001, pp. 199-234. 
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Um retrato dos feitos da Cruzada durante a década de 1930-1940 pode ser vista no Quadro 3, 

a seguir, do qual constam ações que ainda hoje são essenciais à população, especialmente às 

de baixa renda. 

 

 

1930 Cria  a  SEMANA  e  o  DIA  DA  CRIANÇA  -12  DE  OUTUBRO  (adotado  nacionalmente  por  
Decreto  Presidencial  em  1939);;  

1930 Institui  a  primeira  campanha  pública  brasileira  sobre  a  importância  do  Leite  Materno;;  

1932 Dá  assistência  às  famílias  dos  combatentes  da  Revolução  Constitucionalista;;  

1933 Implanta  o  primeiro  Banco  de  Leite  Materno  no  Brasil;;  

1933/36 Publica  "INFÂNCIA",  a  primeira  revista  materno-infantil  brasileira,  divulgando  a  
orientação  de  especialistas  para  o  desenvolvimento  integral  da  criança;;  

1934 Instala  a  primeira  Cozinha  Dietética  no  Brasil,  dotada  de  "Vaca  Mecânica"  para  a  
pasteurização  do  leite  distribuído  às  famílias  carentes;;  

1936 Cria  uma  Rede  de  11  Parques  Infantis-Creches,  (posteriormente  transferidos  para  a  rede  
municipal  de  ensino);;  

1937 
Implanta  18  Postos  de  Puericultura,  introduzindo  e  divulgando  a  prática  médica  de  
acompanhamento  de  peso  e  altura  da  criança  (mais  tarde  transferidos  para  a  rede  
pública  de  centros  de  saúde);;  

1938 Promove  estudos  e  colabora  para  a  criação  de  entidades  sociais  dedicadas  à  criança  
excepcional;;  

 
Quadro 3 - Realizações da Cruzada entre 1930 e 1940 
Disponível em: http://www.cruzada.org.br/historico/realizacoes.asp. 
 

 

 Dentre as atividades da Cruzada podemos destacar a criação de um lactário, a Casa de 

Convivência para mães pobres, creches e abrigos e a difusão em todo o país da Semana da 

Criança que tinha como objetivo divulgar ações de proteção à infância. 

 Por

de políticas de bem estar social através de associações feministas e de benemerência ainda 

firmar 

que as contribuições da Cruzada Pró-Infância, podem ainda hoje ser encontradas nas políticas 

públicas destinadas às crianças, como por exemplo, o incentivo ao aleitamento materno, a 

construção de espaços públicos para recreação das crianças entre outras. 

 Como já vimos, São Paulo vivenciava desde o final do século XIX, um grande 

crescimento econômico e populacional e isto gerou uma série de desafios aos líderes políticos. 

Conforme podemos ver no relato abaixo: 
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O crescimento urbano ampliou as dificuldades habitacionais e sanitárias em São 
Paulo e Santos, que passaram a ser atingidos por graves problemas epidêmicos. O 
setor médico, aliado aos poderes públicos, desde os finais do século XIX procurava 
encaminhar providências para sanar essas dificuldades (MATOS, 1995, p. 105). 
  
 

 A mortalidade e a morbidade infantil eram preocupantes; o índice de mortalidade 

infantil no início da década de 1930 era estimado em 168 a cada mil nascidos vivos na cidade 

de São Paulo, de acordo com dados do IBGE: 

 

Este valor, é bom que se o diga, já era o resultado de um lento, mas consistente 
declínio de mortalidade, iniciado desde o princípio do século, que é o reflexo da 
implantação de determinadas políticas sanitárias em alguns centros urbanos 

20)28 (como era o caso de São Paulo).  
 

 E como vimos acima, o crescimento desordenado da cidade e a criação de moradias 

inadequadas também prejudicavam a saúde pública da população.  

 Com um cenário favorável para a atuação nas áreas de educação e saúde pública as 

senhoras da elite passaram a cuidar e lutar por melhores condições de saúde da população, a 

exemplo do que acontecia na Europa, e assim muitas mulheres engajaram-se em ações 

filantrópicas dirigidas às crianças desvalidas29. 

 Foi nesse contexto que Pérola Ellis Byington e Maria Antonieta de Castro, em parceria 

com outras senhoras da elite paulista, fundaram em 12 de agosto de 1930 a Cruzada Pró-

Infância. Abaixo transcrevemos parte do discurso apresentado por Pérola Ellis Byington na 

ocasião do início de tal organização: 

 

É uma causa simpática essa, em nome da qual a Associação de Educação Sanitária 
acaba de dirigir um apelo à sociedade paulista. [...] Daí a ideia da Associação de 
Educação Sanitária de congregar senhoras paulistas e dar a todas o privilégio de 
participar desta grande cruzada. Em traços bem largos, como programa: 1) Um 
Dispensário Central onde os casos, apresentados não só por educadoras sanitárias, 
como por pessoas idôneas, possam ser encaminhados, na medida de suas forças, 
fornecendo remédios, alimentos, roupas etc., às crianças e às mães; 2) Um serviço 
de parteiras adestradas para servir às mães que de todo não puderem deixar os lares 
para internar em maternidade; 3) Um abrigo ou casa maternal para os filhos de 

                                                      
28 BRASIL (1999). Evolução e Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil. Estudos e Pesquisas Informação 
Demográfica e Socioeconômica. IBGE. Rio de Janeiro, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
45. 
29 FREIRE, M. M. L. (2009). Mulheres, Mães e Médicos. Rio de Janeiro, FGV Editora. 
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mães doentes internadas temporariamente em hospitais [...] (BYINGTON et al., 
2005, p. 45-46). 
 

 Podemos perceber pelo discurso de Pérola que a saúde de mães e crianças era de 

fundamental importância para a Cruzada que se iniciava, mas tinha suas origens na década de 

1920, quando reformas na educação e na saúde pública começaram a transformar o Estado de 

São Paulo. Em 1925 os médicos Dr. Waldomiro de Oliveira e Dr. Geraldo Paula Souza 

criaram o primeiro curso de Educadores Sanitários, com o objetivo de reduzir a mortalidade 

infantil e aumentar a instrução de mães sobre os princípios de higiene e puericultura, como 

veremos adiante. A primeira turma do curso iniciou suas atividades em 1926 e, segundo 

Campos (2002), o objetivo do curso era ministrar conhecimentos teóricos e práticos de 

higiene para professores primários, para que eles apresentassem uma visão essencialmente 

preventiva, em Centros de Saúde e Escolas. Este curso funcionou no Instituto de Higiene até a 

década de 1960. 

 E foi a convite do Dr. Waldomiro de Oliveira, que  Pérola Ellis Byington, unindo 

forças com Maria Antonieta de Castro, encabeçaram a luta contra a mortalidade Infantil na 

cidade de São Paulo. 
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Figura 6: Pérola Byington 
Fonte: Arquivo Cruzada Pró-Infância 
Disponível em: http://www.cruzada.org.br/historico/pop1.asp 

 

 Pérola Byington, nascida Pearl McIntyre em 3 de dezembro de 1879 na cidade de 

a filha de 

imigrantes norte-americanos. Estudou em escolas no interior paulista, entre elas, o Colégio 

Piracicabano, em Piracicaba, no qual sua mãe foi professora. Este Colégio, fundado pela Miss 

Martha Hite Watts, tinha como objetivo a educação de moças da elite, para prepará-las para 
30. Em 1901, Pérola se casou com um 

próspero engenheiro de eletrificação, também imigrante norte-americano, Albert Jackson 

Byington.  

 Pérola tinha experiência na área educacional, pois sua mãe havia fundado e lecionado 

em algumas escolas para imigrantes norte-americanos no interior de São Paulo e na capital, 

onde Pérola também trabalhara depois de ter estudado na Escola Normal Caetano de Campos. 

Somando-se à sua experiência em educação, Pérola havia sido voluntária na Cruz Vermelha 

nos Estados Unidos e assim tinha conhecimentos na área de saúde.  

 

Paulo da primeira metade do século XX, especialmente no âmbito da atenção à 
                                                      
30 Rafeta, E. C. E Rocha, H. H. P. (2008). No caminho da verdade e do dever: o Colégio Piracicabano e a 
educação feminina em fins do século XIX. In: ZANBONI, E., H. H. P. ROCHA, orgs. (2008). Memórias e 
Histórias da Escola. Campinas, SP, Mercado de Letras. 

http://www.cruzada.org.br/historico/pop1.asp


 

67 

saúde materno-infantil, tornando-se por esse motivo membro honorário da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e inaugurando, poucos anos antes de seu 
falecimento, o hospital paulistano denominado, em sua homenagem, Hospital 
Pérola Byington  

 

 Por suas diversas atividades Pérola ficou conhecida amplamente na cidade de São 

Paulo como defensora da saúde da criança e da mãe e ainda hoje podemos encontrar diversas 

homenagens ao seu trabalho, entre elas o hospital acima citado, ainda em funcionamento, e 

referência na área de saúde da mulher e da criança.  

 Por ocasião do falecimento de D. Pérola, o jornal O Estado de São Paulo em 08 de 

novembro de 196331, publicou a matéria a seguir em memória de Pérola Ellys Byington.  

                                                      
31 
números do Jornal, onde foi possível encontrar a imagem presente neste trabalho. Para saber mais visite: 
http://acervo.estadao.com.br/ O material abaixo se encontra disponível em: 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19631108-27162-nac-0012-999-12-not/busca/P%C3%A9rola+Byington 

http://acervo.estadao.com.br/
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19631108-27162-nac-0012-999-12-not/busca/P%C3%A9rola+Byington
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 Fonte:  
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 Ao lado de Pérola Byington, partilhando com ela ideais e trabalho em prol da infância 

e da educação, encontramos Maria Antonieta de Castro, professora da rede pública de ensino 

paulistana, nascida no interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga.  

 As duas tinham como objetivo combater a ignorância, pois acreditavam assim ser 

possível mudar o futuro do país. Maria Antonieta, a convite de Pedro Voss32, fora aluna do 

primeiro curso de Educadoras Sanitárias oferecido pelo Instituto de Higiene. Dr. Geraldo 

Paula Souza33, acabara de voltar de um doutoramento nos Estados Unidos e tinha como 

objetivo implementar as ideias discutidas naquele país. As educadoras sanitárias teriam como 

objetivo promover uma consciência sanitária entre a população, afirma ROCHA (2005), 

difundindo conhecimentos teóricos e práticos de higiene voltados para a prevenção, visando a 

melhorar a saúde e as condições de vida da população.  

 

 
Figura 8: Maria Antonieta de Castro 
Fonte: Arquivo Cruzada Pró-Infância 

Disponível em: http://www.cruzada.org.br/historico/pop2.asp 
 

  

 Após o curso, Maria Antonieta foi convidada para ocupar o cargo de educadora 

sanitária chefe da Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde (IESCS) recém-criado 

no Estado, órgão criado pela reforma de 1925, mais conhecida como Reforma Sampaio Dória, 

                                                      
32 Diretor Geral de Instrução Pública no Estado de São Paulo. 
33 Médico Sanitarista, diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo de 1922-27. 

http://www.cruzada.org.br/historico/pop2.asp
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como dependência da Diretoria Geral do Serviço Sanitário34. De acordo com Mott et al (2005) 

Pérola e Maria Antonieta se conheceram por meio do trabalho das Educadoras Sanitárias, 

quando Dr. Waldomiro de Oliveira, então diretor do Serviço Sanitário, pediu a Pérola que se 

inteirasse do problema da mortalidade infantil em São Paulo. Foi assim que, a pedido das 

autoridades, a infância tornou-se um eixo de desenvolvimento da filantropia feminina, em 

sintonia com o ideário nacionalista que depositava nas crianças a esperança de progresso da 

nação brasileira35. Além disso, importa destacar que se separava a filantropia da igreja 

católica, que durante muito tempo havia sido responsável pela assistência social à população. 

 Freire (2009) afirma que a filantropia era uma prática comum entre a elite brasileira e 

mostrava a modernidade dessa classe social. Muitas foram as organizações fundadas entre os 

anos de 1920 e 1930 com o intuito de combater a mortalidade infantil, que atingia índices 

bastante elevados, como já mencionamos. Portanto, além de ser uma questão de educação, era 

também uma questão de saúde pública. A Cruzada Pró-Infância estava, assim, em 

consonância com os pensamentos e ideais daquela época. Em um cenário favorável à 

formação de associações, principalmente por membros da elite econômica brasileira, a 

Cruzada Pró-Infância sobreviveu a diversas diretorias e ainda hoje figura entre as 

organizações não governamentais de proteção à infância e a maternidade. 

 Além de suas atividades junto à Cruzada e Inspetoria de Educação Sanitária e Centros 

de Saúde, as sócias fundadoras da Cruzada participavam em diversos eventos nacionais e 

internacionais sobre a proteção à infância, como podemos encontrar nas atas da organização e 

em revistas da época como, por exemplo, a revista Educação, publicada em São Paulo 

mensalmente, e que abordava os assuntos relacionados à educação no Brasil, trazendo 

informações de eventos e textos de médicos, educadores entre outros. Como pudemos 

encontrar nesta revista, a professora Maria Antonieta de Castro era colaboradora assídua desta 

publicação. 

 Conforme podemos constatar no livro de Atas n. 3, as mulheres dirigentes da entidade 

promoveram diversos eventos entre a sociedade paulistana com a finalidade de angariar 

fundos para a aquisição de um imóvel e para a futura construção da sede própria. Outros 

imóveis foram comprados e alguns doados à Cruzada a fim de expandir o trabalho da 

organização. A organização que iniciou seus encontros no porão da casa de D. Pérola 

Byington, construiu sua sede própria, creches, orfanatos e um hospital. 

                                                      
34 Ibid. 12 p. 82. 
35 Ibid. 3. 
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 Além das atividades acima descritas - A Cruzada propôs a publicação de uma revista 

que haveria de divulgar os trabalhos da organização e também promover a difusão de ideais 

científicos sobre maternidade, educação e saúde. Conforme localizamos na Ata de 14 de 

março de 1935:   

  
[...] É em seguida apresentada uma proposta por parte do Sr. K. Kassab, para a 
organização de uma revista de divulgação de princípios de hygiene e propaganda 
das finalidades da Cruzada, e a denominar-
sua publicação montar a 5: 000$000, os quais seriam entretanto, cobertos pelo 
donativo de 500$000 em papel, da Companhia Paulista de Artes Graphicas, e 
importancia a ser cobrada por anúncio de firmas diversas. Desse total, sahiria 
também, o pagamento de 1:500$000 ao seu organizador e pessoal necessário. Caso 
houvesse necessidade de auxílio da Cruzada, este não poderia ultrapassar de 
1:000$000. Apresentada a proposta, pronunciaram-se contra esta última clausula, a 
Diretora Secretária, e outras, justificando seu parecer em contrário, sobre o não 
dever a Cruzada aumentar suas despesas, não devendo a confecção da Revista 
pezar sobre seus cofres. A essa objeção uma solução foi apresentada, de que a 
Revista, seria publicada primariamente, a título de experiência, responsabilizando-
se, a Diretoria Geral, pelo deficit que apresentasse, dependendo de seu sucesso, a 
continuação de sua publicação.36 
 

 Percebemos claramente que tal publicação era uma das bandeiras de Pérola, que 

financiou com recursos próprios tal publicação, conforme registros da Ata de 11 de fevereiro 

de 1937 (último ano em que a revista Infância foi publicada). Abaixo está transcrita a ata de 

tal reunião que tratou exclusivamente sobre os encaminhamentos da revista Infância: 

 

Aos onze dias do mez de fevereiro, de mil novecentos e trinta e sete reuniram-se as 
diretoras da Cruzada Pró-Infancia afim de estudarem a situação da revista 

imento da mesma publicação, como 
(orgão official) patrocinada pela Cruzada Pró-Infancia durante o corrente anno. 
Considerados vários detalhes foi resolvido por unanimidade que se continnue a 
publicação desde que, a Cruzada Pró-Infancia não caiba directa ou indirectamente 
responsabilidade alguma de ordem material e para isso foi concedida à D. Pérola 
Ellis Byington ampla auctorisação para assignar pessoalmente um contracto com 
pessoa que julgar idonea, contracto, esse, que como base deveria possuir as 
seguintes clausulas: 1ª. Nenhuma responsabilidade de ordem material directa ou 
indirectamente caberá a Cruzada Pró-Infancia; 2ª. A Cruzada Pró-Infancia serão 
reservadas três páginas de texto da referida revista para publicações de artigos, 
relatórios, etc de seu interesse; 3ª. A Cruzada Pró-Infancia receberá cem 

julgar conveniente; 4ª. Todo material editorial, deverá ser revisado antes de 

                                                      
36 O texto foi transcrito conforme se encontra nas pp. 8 e 8A do Livro de Atas n.3.  



 

72 

impresso, por pessoa designada pela Directora Geral da Cruzada Pró-Infancia; 5ª. 
Não será permitido o levantamento de donativos ou subvenções para custeio da 
revista, a qual poderá ter, como receita, apenas as fontes de assignaturas e 
annuncios; 6ª. A Cruzada Pró-Infancia auctorisa a D. Pérola Ellis Byington a 
conseguir donativos para adquirir papel necessário para impressão da referida 
revista pois em troca daquellas obrigações, de ordem material, será fornecido ao 
contractante, apenas o material necessário e que, para o corrente anno está 
calculado em 400$000 (quatrocentos mil reis) mais ou menos por número 
publicado; 7ª. A parte financeira da revista desta forma, não interessará a Cruzada 
Pró-Infancia, que somente usufruirá, desde então das regalias offerecidas por 

 pessoal de sua Directora Geral, D. Pérola 
Ellys Byington, que fazendo em contracto com o Diretor Responsável da Revista, 
naturalmente, deverá controlar a vida financeira e o desempenho de todas as 

ao bom nome da Cruzada 
Pró-Infancia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual foi lavrada 
a presente acta em duas vias, a 1ª. no livro de actas da Cruzada Pró-Infancia e a 2ª. 
via em folha de papel a parte, para effeito de registro, etc. Acta esta da qual, eu 
Directora Secretária subscrevo em primeiro lugar, sendo em seguida a mesma nas 
duas vias assignada pelas outras directoras presentes. São Paulo 11 de fevereiro de 
1937. Maria Antonieta de Castro. Carolina Penteado da Silva Telles, Madalena 
Sampaio de Oliveira, Helena S. Ghauer, Paula Barros, Clotilde Kleiber Freitas, 
Marina de Moraes Burchard37. 

 

 A ata apresentada nos traz informações ricas no que diz respeito à Revista Infância. É 

importante ressaltar que 1937 foi o último ano de publ

encarregada de cuidar do prosseguimento da revista, ela viaja para os Estados Unidos, em 

abril de 1937, retornando em fevereiro de 1938. Nenhuma outra informação sobre a revista 

Infância foi encontrada nas atas da Cruzada entre 1938 e 1939.   

Podemos afirmar que a Cruzada Pró-Infância estava alinhada com os ideais do Brasil 

no período em questão. Ao se dedicar à promoção de saúde da criança, estava em total 

consonância com a Constituição Brasileira, como se nota no artigo 138:  

 

respectivas: a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 
animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar; b) estimular a 
educação eugênica; c) amparar a maternidade e a infância  

 

                                                      
37 Ata de 11 de fevereiro de 1937 p. 28-9. 
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Os objetivos da Constituição e da Cruzada eram praticamente os mesmos. Portanto, 

frente a tais informações, podemos assumir que além de seguir os ideais do país, as senhoras 

participantes da Cruzada Pró-Infância tinham contatos com seus dirigentes, e de alguma 

maneira participaram da reformulação que aconteceu no Brasil nos anos de 1930. 

 Diante da compreensão que temos do papel da Cruzada Pró-Infância na sociedade 

paulistana durante os frenéticos anos da década de 1930, passaremos agora a analisar os 

aspectos relacionados à Educação e Educação e Saúde, principais temas encontrados na 

revista.  
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CAPÍTULO 5 

EDUCAR PARA CRESCER 

 
- 38 

 

 

 

 Podemos dizer que a atual concepção de educação de crianças no Brasil, fundamenta-

se principalmente nas mudanças ocorridas no início do século XX. No Brasil, apesar de a 

educação formal ter iniciado com a chegada da família real, em 1808, a popularização da 

educação ocorreu com as reformas educacionais, em diversos estados, durante a década de 

1920.  

 A educação no país teve início com a Companhia de Jesus, que chegou ao Brasil em 

1549 com a função de catequizar e instruir os indígenas, de acordo com Raghetti (2008). Os 

padres jesuítas foram os primeiros educadores de profissão no Brasil e naquele período 

ensinavam o idioma português, a doutrina Cristã e a ler e escrever. Porém, sabemos que a 

educação jesuítica atuou de forma ambígua: ao mesmo tempo em que visava uma formação 

humanística, era seletiva e excludente. E poucas mudanças efetivas foram realizadas para 

minimizar este viés educacional. 

 Mesmo após a chegada da família real em 1808, a educação não se tornou popular. As 

constituições brasileiras pouca ou nenhuma importância deram ao tema e o país seguiu sua 

história de percalços educacionais.  

 Ao chegar ao século XX o Brasil tinha aproximadamente 65% de sua população com 

mais de 15 anos analfabeta39, o que não era nenhum pouco animador, principalmente levando-

se em conta o crescimento que ocorreu no país no início do século XX.  

 A Constituição de 1934 foi um marco no que diz respeito ao tema da educação. Em 

se

 

 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 
Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

                                                      
38 ROCHA, H. H. P. (2003). A Higienização dos Costumes. São Paulo, Mercado das Letras, p. 20. 
39 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_639.pdf. 

http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_639.pdf
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econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana.  

 

 

 Conforme podemos observar no excerto acima, havia preocupação com a nação e o 

crescimento moral da população brasileira e dos estrangeiros que aqui se estabeleceram. 

Outro aspecto a ser destacado é que na Constituição Federal de 1934, a União incumbiu 

Estados e  

 Mas voltemos ao caso específico do Estado de São Paulo, o qual concebeu a primeira 

escola de formação de professores em 1846 e, que recebeu o nome de Escola Normal da Praça 

da República em 1894. Este foi um marco certamente importante, contudo, sua história não 

registra apenas sucessos, como relatam Pinheiro e Rossi (2008).  

 A escola em seus primeiros 50 anos foi fechada duas vezes entre 1867 e 1874 e de 

1878 a 1880, além de mudar de endereço e nomenclatura outras tantas. Todavia, com a 

construção de um edifício dedicado à escola na Praça da República, construído em 1894 na 

região central da cidade de São Paulo e anexo a ela o Jardim de Infância, a formação de 

professores e educação de crianças provavelmente ganhou novo significado na cidade.  

 

 
Figura 9: Escola Normal em 1894 
Disponível em: http://ieccmemorias.wordpress.com/2011/02/26/o-jardim-da-infancia-caetano-de-
campos/ 
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         Figura 10: Escola Modelo de São Paulo (antiga Escola Normal)  
         Disponível em: http://www.robertoseciosp.flogbrasil.terra.com.br/foto13357302.html 
 

 

 
Figura 11: Alunos da escola Caetano de Campos em 1901 
Disponível em: http://cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_23/sampa.html 
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científico, reforçado pelas descobertas da psicologia e pelos estudos de metodologias 

aplicadas à educação infantil, correspondia às exigências de sistematização de estudos 

as mudanças ocorridas na educação e no Brasil em meados do século XX influenciaram a 

atual concepção de educação de crianças no Brasil.  

 O Estado de São Paulo caminhava na mesma direção do restante do país e como 

podemos verificar no excerto a seguir, o século XX foi marcante para o desenvolvimento da 

escola:  

 
Há que considerar que, ao longo do século XX, foi construída, gradativamente a 
verdadeira Era da Escola no país, montando-se novos tipos e novos arranjos de 
escolas, erguendo-se os primeiros prédios escolares, estabelecendo-se uma nova 
concepção de ensino verticalizado, seriado, sucessivo, articulado, indo do jardim-
de-infância até a universidade, e estendendo-se a escolarização no sentido 
horizontal  geográfico e sociológico. Foi no século XX que entraram 
definitivamente na vida das famílias, dos costumes e da sociedade o ritmo, o tempo 
e a rotina da escola. Foi neste século que foram montados gradativamente os 
sistemas de ensino articulados (MARCÍLIO, 2005, p. 128). 

 

 

 Contudo, o aumento de escolas em São Paulo ainda não era suficiente. Marcílio (2005) 

afirma que muitas eram as instituições de ensino particulares nos primeiros anos do século 

XX na cidade de São Paulo. Para termos ideia do que isso significava, havia cerca de 39 

instituições particulares de ensino; destas, 23 eram estrangeiras, sendo quatro de origem 

Americana, Inglesa e Alemã e as demais eram de origem italiana. Importante ressaltar que a 

maioria delas estava situada em casa de estrangeiros ou em pequenas salas alugadas para tal 

fim. A própria mãe de Peróla Byington chegou a ter uma escola particular em São Paulo na 

região dos Campos Elíseos, na capital Paulista, na qual a senhorita Pérola também lecionou. 

 Mas apenas a criação de escolas não era suficiente; Marcílio (2005) afirma que após a 

proclamação da República o estado de São Paulo garantiu a obrigatoriedade e a gratuidade do 

ensino primário, princípios que não foram mencionados na Constituição Brasileira em 1891. 

entre o progresso do Estado e a educação popular. A educação seria para eles a força 

propulsora que desmantela  



 

78 

 Todavia, nem mesmo o mais profundo interesse dos intelectuais paulistas foi 

suficiente para implementar um novo rumo à educação. O estado de São Paulo teve duas 

reformas na primeira República que foram importantes na história da educação do Estado; tais 

reformas ocorreram em 1892 e em 1920, afirma Marcílio (2005). 

 A reforma de 1892 aconteceu pela determinação e dedicação dos intelectuais paulistas 

e criou um aperfeiçoamento do sistema escolar desde o ensino primário, passando pela escola 

normal, incluindo a criação do jardim-de-infância e o Ginásio do Estado. Esta foi a primeira 

rede de ensino público estruturada no Brasil e tornou-se paradigma para todo o país 

(MARCÍLIO, 2005): 

 

 A reforma de 1892 preocupou-se, sobretudo, com o ensino primário e com a 
preparação de seus professores, através de uma Escola Normal renovada. Os 
ensinos superior e secundário mereceram menor atenção de seus idealizadores. 
Pretendiam estes dar o salto para a civilização, começando pelo combate ao 

 
 

 Entretanto nova reforma na educação paulista foi proposta em 1920. O principal 

problema a ser combatido era o analfabetismo; por isso tal reforma propunha o ensino 

primário em dois anos, como forma de democratizar o acesso à educação; além disso, este 

ensino deveria ser obrigatório e gratuito a todas as crianças entre 9 e 10 anos de idade. Esta 

reforma ficou conhecida como reforma Sampaio Dória40. Carvalho (1998) afirma que o 

movimento educacional dos anos 20 foi uma marcha ascencionada pelo povo, pois os 

intelectuais buscavam criar uma nova mentalidade, ou seja, uma nova elite cultural capaz de 

transformar o país. Multas e penas buscavam garantir a obrigatoriedade da educação. Para 

Sampaio Dória, a alfabetização do povo apresentava-se como a questão nacional por 

 

 Entretanto, é preciso ressaltar o que segundo Cavaliere (2003) foram os resultados da 

reforma. Segundo ela a reforma do ensino paulista de 1920, foi representativa e anteviu um 

conjunto de problemas que administradores e sistemas educacionais vieram a enfrentar em 

todo país durante o século XX. A reforma demonstrou que a tendência à escola mínima se 

                                                      
40 Antônio de Sampaio Dória (1883-1964), nascido no Estado de Alagoas, mudou-se ainda menino para a cidade 
de São Paulo com seus pais, onde concluiu o ensino primário, formou-se bacharel em direito na Faculdade de 
Direito de São Paulo. Foi também professor de psicologia, pedagogia e educação cívica da Escola Normal 
Secundária da capital Paulista. Diretor Geral da Instrução Pública para o Estado de São Paulo entre 1920-1924. 
Entre seus livros estão: Recenseamento escolar: relatório (1920), Questões de ensino: a reforma de 1920 em São 
Paulo (1923), Espírito das democracias (1924), Educação Moral (1928), O comunismo caminha no Brasil 
(1933), Os direitos do homem (1942), Direito Constitucional (1958), Psicologia da educação (1959).  
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esboçou ainda no início daquele século, aos primeiros sinais de que a ampliação dos sistemas 

educacionais nos diversos estados brasileiros configurava-se um fato implacável. A educação 

deveria ocupar lugar de destaque nas políticas públicas, uma vez que ela seria o caminho para 

atingir altos níveis de cultura e transformar um país em franco desenvolvimento. Este seria o 

caminho para romper com a política oligárquica, e estabelecer um Estado Novo. A Revolução 

de 1930 também teria potencializado o debate educacional que se iniciara na década anterior, 

afirma Carvalho (1998) -se por um lado abrasileira os brasileiros através da 

(CARVALHO, 1989, p. 44). Buscava-se formar o mesmo brasileiro por todo o país, ideal 

culminado na redação da Constituição Federal citada acima.  

 Embora o governo brasileiro tenha dedicado seus esforços no incentivo à educação 

educação é direito de todos e 

deve ser ministrada, pela família 

educação é também obrigatoriedade da família, e que no texto escrito ela vem em primeiro 

plano, podemos entender que a educação não formal também fosse considerada, pois, 

devemos lembrar que o processo educacional não acontece somente nas escolas. Ou também 

poderia haver o entendimento de que a responsabilidade maior era da família e não do estado.  

 No processo educacional ressaltamos a educação não-formal a qual entendemos era 

desenvolvida e promovida pela Cruzada Pró-Infância por meio de ações como, por exemplo, 

o curso de puericultura, noções básicas de higiene e as informações transmitidas pela Revista 

Infância.   

 Em São Paulo, ou Pauliceia, como menciona Cruz (2000), as elites em formação 

passaram a disputar os espaços abertos com os populares e surgiu assim uma nova ocupação 

cultural da cidade. Tal ocupação, segundo a autora, é a imprensa periódica que emerge como 

cultura letrada ganhando grande destaque na cidade, o que teve maior importância na capital 

paulista do que na então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. 

 Martins (2000), ao escrever sua tese de doutorado, transformada em um livro Revistas 

em Revista, faz um levantamento histórico sobre os periódicos publicados no Brasil e neste 

trabalho ressalta a importância das referências europeias no cotidiano brasileiro, 

principalmente em termos de publicações. Entretanto, o cenário brasileiro estava muito aquém 

das gráficas encontradas na Europa. Embora no Brasil houvesse muitos estabelecimentos 

gráficos em fins do século XIX e início do Século XX, Martins (2000) sustenta que os 

melhores livros de autores brasileiros ainda eram impressos na França. E, embora tenha 
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havido um aumento das publicações no Brasil, elas ainda estavam longe de competir com as 

congêneres estrangeiras, afirma a autora. Muito provavelmente, influenciadas por modelos 

europeus e estado-

de difundir o conhecimento cultural e científico, para então construir uma nação sadia e culta. 

 

 Podemos afirmar, sustentados por Cruz (2000), que a palavra escrita através da 

imprensa periódica virou moda e o principal produto de cultura e renovação da cultura letrada 

na época. 

 Nesta perspectiva, a Cruzada Pró-Infância, organização fundada por uma filha de 

imigrantes estado-unidenses, trazia no bojo de seus ideais padrões que faziam parte da 

educação e costume das elites educadas dentro de parâmetros internacionais. Com base neste 

modelo e refletindo a tendência internacional do movimento higienista, a Cruzada Pró-

Infância, ao iniciar suas atividades no início dos anos 1930, já propunha a criação de uma 

revista para divulgar conhecimentos sobre educação e higiene para a população paulista. 

  Podemos notar, na Figura 12, que os temas incluídos no índice, são similares aqueles 

presentes nas futuras edições da revista, como por exemplo, puericultura, educação física, 

aleitamento materno e jogos. Nota-se também que os colaboradores e autores, continuaram os 

mesmos no decorrer da década de 1930, dando a ideia de que a instituição tinha fortes laços 

com seus colaboradores. A imagem abaixo foi tirada da capa deste primeiro material 

produzido pela Cruzada Pró-

 

um redator-chefe, Dr. Pompeo do Amaral, que colaborou em números da Revista Infância, 

mas esta última nunca teve mencionado quem era o editor ou redator responsável; ela aparecia 

sempre como uma colaboração conjunta de associados da Cruzada Pró-Infância. 
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Figura 12. A Cruzada pela Educação e Saúde da Criança. Vol. I, Setembro de 1933, n. 1. (precursora da Revista 

Infância) 

 

 

 O periódico, conforme apresentado acima teve apenas uma edição e não localizamos 

os motivos pelos quais não teve continuidade.  

 Todavia, dois anos mais tarde, isto é, em 1933, nova publicação foi lançada, desta vez 

com aparência mais similar aos periódicos da época, ou seja, capa colorida, ilustrada em 

tamanho maior, com ilustrações e fotografias, à semelhança de outras publicações do mesmo 

período para público-alvo semelhante. Assim, o primeiro exemplar da revista Infância, foi 

illustrada - Orgão Official da Cruzada Pró-Inf  
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 Interessante notar que 15 anos antes da publicação da revista, o presidente da 

província de São Paulo, Washington Luis Pereira, publicou em 14 de julho de 1920, em seu 

relatório anual, que um dos grandes problemas do Estado de São Paulo era a educação, que 

menos da metade das crianças com idade entre 7 e 12 anos estavam matriculadas nas escolas 

paulistas, fossem estas públicas ou particulares.41 De 480.164 crianças paulistas, 

247.548 não aprendem a ler, escrever e contar, porque o Estado não forneceu as escolas, nas 

quaes se obrigou a dar ensino gratuito -se, portanto, que o problema com a falta de 

educação formal e não formal da população paulista não era novidade. 

Quando pensamos na importância da educação para a população de São Paulo, 

notamos claramente seu papel fundamental na transformação da cidade, porém não podemos 

nos esquecer de tantos outros aspectos que propiciaram seu desenvolvimento, como podemos 

ler no texto de Rocha (2003): 

 
Símbolos da civilização, anunciavam um novo tempo, em que a razão, suplantando 
a fé, converteria a cidade dos jesuítas em reminiscência do passado. O aumento de 
escolas não seria, entretanto, a única evidência das transformações que vão fazendo 
desaparecer a velha cidade. Os ares da civilização soprariam em todas as direções, 
fazendo surgir novos valores, novos costumes e impondo novas feições à pacata 
São Paulo (p. 20). 

 

 

prof. Flamínio Favero42, trata sobre a importância de estudar, uma das grandes preocupações 

.. o grau de 

progresso do nosso apparelhamento educacional, verificando-se um accrescimo de 67.622 

matrículas o ano anterior). Este crescimento pode ser verificado no 

quadro a seguir43.  

 

                                                      
41 Relatório de Província, 1920, disponível em http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1177/ 
42 Flamínio Favero (1895-1982) foi um médico, professor catedrático de medicina legal da Faculdade de 
Medicina e diretor entre 1937-38, também foi professor do Mackenzie College. 
43 Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1187/000208.html 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1177/
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1187/000208.html
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      Quadro 4. Movimento Geral do Ensino entre 1927-1929 no Estado de São Paulo 
      Fonte: Relatório de Província, 1390. 
 

 Este crescimento na população matriculada na escola foi muito importante para o 

desenvolvimento da cidade de São Paulo e do estado também. O texto assinado pelo prof. 

Flamínio Fávero nos ajuda a compreender como a educação era compreendida. E, ele afirma:  

 

somos um grande organismo, cujas cellulas componentes passam todas, no cyclo 
evolutivo, pela edade escolar. É nessa phase de preparação para a tarefa que lhe 
tocará mais tarde no aggregado collectivo, que o homem recebe muitas das mais 
indeleveis impressões para norteá-lo na vida práctica. De facto adquirindo meios 
que o capacitem a ter vida própria, autonoma, independentemente, no sentido 
completo da palavra, em primeiro lugar alphabetiza-se, aprendendo a ler e a 
escrever. Quem não sabe ler é como o aleijado que precisa de muletas ou de 
carrinho de rodas para locomover-se (grifo meu, INFÂNCIA, Ano 1, n. 1, p. 5).  
 
 

 Nota-se aqui a exemplificação material sobre a necessidade de ler e escrever. Podemos 

apenas imaginar como tal comparação atingia os leitores. Se ainda hoje há dificuldade de 

locomoção para os portadores de necessidades especiais, na década de 1930 tais limitações 

eram sem dúvidas ainda maiores. 

 Embora diversas tenham sido as ações para aumentar a escolaridade da população 

paulista; as tabelas a seguir nos ajudam a compreender o cenário da educação no estado de 

São Paulo: 
 

 



  1 932   508 201   458 404   12 798   4 857   4 458   8 063   2 112   7 811   3 043   6 655 

São Paulo............................   1 933   555 286   488 646   16 421   8 122   3 928   8 440   3 379   10 605   4 437   11 308 

  1 934   630 192   556 472   22 604   7 856   4 286   9 709   3 688   8 702   4 629   12 246 

  1 932  2 274 213  2 071 437   56 208   15 714   14 638   19 268   7 132   27 243   21 526   41 047 

             BRASIL..................   1 933  2 466 092  2 221 904   66 420   24 677   14 693   20 343   8 834   32 664   24 166   52 391 

  1 934  2 676 756  2 408 446   79 055   26 411   16 186   23 084   11 130   30 877   26 263   55 304 

F O NTE : Anuário estatístico do Brasil 1937. Rio de Janeiro: IBGE, v. 3, 1937, adaptado pela autora.

UNIDADES 
F E D E RADAS

Anos
Total

M A TRÍCU L A  G E RA L

SE GUNDO AS C A TE G O RIAS D O E NSINO

Tabela 8

Ensino de 
outras 

categor ias

Ensino 
comer-

cial

Ensino 
artís-
tico

Ensino 
magis-
ter ial

Ensino 
super ior

Ensino 
pr imár io

Ensino 
secun-
dár io

Ensino 
domés-

tico

Ensino técnico 
industr ial
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 Os números apresentados na Tabela 9 nos chamam a atenção, pois segundo o censo de 

1920 apenas 27,62% das crianças entre 7 e 14 anos sabiam ler e escrever. Quando analisamos 

o caso do Brasil, o percentual é ainda menor, isto é, 19,7%. Confirmamos, portanto que a 

educação no país estava em situação bastante difícil, principalmente levando-se em 

consideração o rápido crescimento populacional e industrial ocorrido depois dos anos 1920: 

 

 



São Paulo ........................  987 872   961 616  2 642 700  4 592 188   6 571   265 588  1 097 420  1 369 579   981 301   696 028  1 545 280  3 222 609 
BRASIL ...................... 6 496 306  6 582 017  17 557 282  30 635 605   38 659  1 299 131  6 155 567  7 493 357  6 457 647  5 282 886  11 401 715  23 143 248 

F O N T E

N Ã O SA B E ND O
L E R N E M ESC R E V E R

De 15
e mais
anos

De 15
e mais
anos

Até
6

anos

P OPU L A Ç Ã O

Até
6

anos

De
7 a 14 
anos

De 15
e mais
anos

Soma

T O T A L SA B E ND O L E R E ESC R E V E R

Soma
De

7 a 14 
anos

Tabela 9

 segundo o grau de instrução e a idade

Soma
Até
6

anos

UNID A D ES 
P O L Í T I C AS 

De
7 a 14 
anos



 

87 

 

 A Cruzada Pró-Infância era uma das organizações que se preocupava com a educação. 

Como exemplo, escolhemos alguns textos publicados na revista Infância, que muitas vezes 

ligavam a educação à possibilidade de crescimento do Brasil. A frase do professor Flaminio 

Feliz a nação cuja maioria dos filhos sabe ler

corrobora para a compreensão das ideias da Revista. 

 Além dos textos escritos por diversos autores e publicados na revista, também 

podemos encontrar textos que dizem respeito ao trabalho da Cruzada como, por exemplo, a 

coluna Cinema Educativo ou Cinema Infantil, presente em quatro números publicados durante 

o primeiro ano, isto é, 1935. A coluna tinha como objetivo alertar aos responsáveis por 

crianças fossem eles pais ou educadores, sobre a importância da escolha do filme correto e, 

para isso, a Cruzada fez parcerias com cinemas na capital paulista que, em determinados 

observação: 

 

O cinema, como o livro, é um elemento indispensável á educação. Mas como há 
livros e há livros, há incontestavelmente no cinema um grave risco para a formação 
da mentalidade infantil, sempre prompta a assimilar tudo o que se lhe oferece. 
Infelizmente não existe, via de regra, um critério systematizado na escolha dos 
filmes por parte dos paes. (INFÂNCIA, ano 1, n. 1, p. 6) 
 

 

 Bem haja portanto, a nobre comprehensão que algumas empresas 

tiveram nesta capital, numa cooperação elevada com a Cruzada Pró Infância, estabelecendo 

sessões infantis de caracter permanente nos seus cinemas

figura a seguir foi retirada dos arquivos da Cruzada e contém a lista de filmes que seriam 

exibidos, a saber Pegando Fogo, Mania da Velocidade, O Homem que ella Amava, Quem o 

matou?, Veneza, Ilha da Fantasia e Batalha dos Séculos. 
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           Figura 13. Lista de filmes exibidos em parceria com a Cruzada Pró-Infância em cinemas da cidade  
           de São Paulo. 
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A Cruzada como apresentamos no decorrer deste trabalho, atuou em diversas frentes 

de proteção à criança e à mãe. A parceria com cinemas foi uma destas atuações, que buscava 

proporcionar maior envolvimento da sociedade e da família na educação das crianças, não 

apenas nas primeiras letras, mas também culturalmente. Como podemos encontrar no texto o 

Com um bebê bem acostumado, de cinco mezes, a mãe pode sustentar a 

mamadeira com sua mão esquerda e com a outra tomar um livro e lê-lo tranquilamente 

durante 15 minutos

neste texto de que a leitura a ser feita seja para a criança, supomos desta maneira tendo em 

vista o grande incentivo que se dá em diversos textos na revista publicados. Outra hipótese 

que pode ser levantada é que a cultura da mãe repercute na forma como ela educa seus filhos, 

isto é, quanto maior e melhor a escolarização materna, melhor será a educação das crianças. 

Isto ajuda-nos ainda mais a compreender o público-alvo da revista, mulheres/mães da elite 

paulistana. 

 A coluna Estante Infantil, publicada em oito dos doze números da revista entre 1935 e 

36 tinha como objetivo apresentar livros infantis de boa qualidade. Era assinada por V. L. (o 

qual supomos ser Vicente Lessa Júnior44, pois encontramos o nome completo em outros 

Preparando a 

mentalidade de amanhã

público infantil, entre os quais estão a coleção da Terramarear da Cia. Editora Nacional, livros 

de Monteiro Lobaro, Lewis Carrol, Origenes Lessa entre outros. 

 Vicente Lessa fala do aumento do comércio do livro e menciona que tal crescimento 

faz-nos prever para breve um novo panorama da mentalidade de nossa terra em relação a 

leitura

embora não mencione nenhum título específico - senão a coleção Terramaear que, segundo 

Hirsch (2003), era dirigida aos rapazes - as imagens dos livros da coleção ilustram o texto. 

Entre os títulos temos: Os tesouros das ilhas Galapagos, Mil milhas por hora, O tesouro de 

Tarzan e As viagens de Tom Sawyer. O autor afirma que os livros prepararão os 

 

 

 

 

                                                      
44 Provavelmente irmão do escritor Origenes Lessa, filho do ministro presbiteriano, Vicente Themudo Lessa. 
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O que mais objectivam esses livros é implantar, na criança, de maneira definitiva, 
o habito da leitura sã e instructiva, e assim julgamos merecem um lugar de 
destaque na estante de nossos filhos (V. L., INFÂNCIA, ano 1, n.1, p. 24). 
 
 

 Nota-se no excerto acima estreita relação entre saúde e educação, um dos objetivos 

reforma da mentalidade dessas elites, convencendo-as da necessidade de regenerar pela 

educação as populações brasileiras, moldando-

(CARVALHO, 1989, p. 55). Além disso, podemos entender que a recomendação de tais 

livros eram também um anúncio publicitário da Cia. Editora Nacional, uma vez que apenas 

seus livros foram citados. Entretanto, no segundo número da revista, os títulos apresentados 

são História do Brasil para crianças de Viriato Correa45, Emília no Paiz da Gramatica de 

Monteiro Lobato, João Peralta e Pé de Moleque no Paiz das formigas e Viagens de João 

Peralta e Pé de Moleque de Menotti Del Picchia, além de História maravilhosa da Arca de 

Noé, de F. Acquarone. Não há, contudo, indicação das editoras dos livros, mas recomenda-os 

sem restrições ao público, no mesmo sentido de preparar cidadãos para o futuro da pátria  

objetivo das reformas da década de 1920. O que também encontramos no segundo ano da 

revista na mesma seção: 

 
Ao proporcionar a nossos filhos os elementos com que irão formar o habito sadio 
da leitura, não devemos esquecer de incluir entre os mesmos uma dose apreciável 
de material que os oriente para o cultivo da historia pátria. (V. LESSA JÚNIOR, 
INFÂNCIA, ano 2, n. 8, p. 27) 
 

 No quarto número da revista encontramos, na mesma seção, o subtítulo: Uma 

Colleção de Ouro. Desta vez ela não é assinada e os livros recomendados são livros da 

Biblioteca Pedagógica Brasileira, que foi, segundo Miorim (2006), uma coleção de livros 

publicados pela Cia. Editora Nacional sob a direção de Fernando de Azevedo. Portanto, os 

livros também eram recomendados por ele (Fernando Azevedo), como podemos encontrar: 

Quem quizer formar uma estante modelo para os seus filhos não pode prescindir dos livros 

desta serie que além de uma estupenda apresentação material, tem a recommendá-la o nome 

do seu orientador, o Prof. Fernando Azevedo  

Provavelmente, esta seria uma influência do movimento escola-novismo, do qual Fernando de 

Azevedo foi um dos protagonistas. 
                                                      
45 Disponível em: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=103&sid=302 
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 Segundo Miorim (2006), o projeto da Companhia Editora Nacional tinha um editorial 

nacionalista e renovador ao criar em 1931 a Biblioteca Pedagógica Brasileira, sob a direção 

de Fernando de Azevedo. Morim (2006) afirma que foi com o intuito de atingir um público 

grande e variado que a Biblioteca Pedagógica Brasileira foi organizada em cinco coleções, a 

saber: Literatura Infantil, Livros Didáticos, Atualidades Pedagógicas, Iniciação Científica e 

Brasiliana, sendo que as três primeiras eram dirigidas aos escolares, crianças e estudantes de 

escolas primárias, profissionais, secundárias e superiores e professores. A série Brasiliana, 

iniciada em 1931, possuía maior ênfase no projeto nacionalista e teve a intenção de ser uma 

vasta e completa obra sobre estudos brasileiros até aquele momento, e mais incisivamente 

tratou deste projeto. A Série Iniciação Científica iniciou apenas em 1937, portanto, no último 

ano de publicação da Revista Infância.  

 

presente 

Editora Nacional, todos de Monteiro Lobato. Eram eles: Aritmética de Emília, Geografia de 

nesta época em que a pedagogia 

attingiu a um grau de evolução tão elevado, já não se admitte que a criança só aprenda nos 

compendios aridos e pesados  

 Contudo, os livros e textos publicados nesta seção sugeriam, sem dúvida, o caráter 

elitista da Cruzada Pró-Infância, que através de seus membros e colaboradores e de um povo 

 difundiria os ideais e as melhores práticas de educação. 

 Carvalho (1998) em seu trabalho sobre a Associação Brasileira de Educação (ABE)46, 

ressalta o caráter elitista das reformas educacionais ocorridas no Brasil durante a década de 

1920. A autora afirma, baseada na obra de Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira, que 

s, um estado novo de 

coisas, do qual eram sintomas o movimento de renovação educacional, a Semana de arte 

transformações sobre as quais já falamos. Além disso, os interesses dos educadores paulistas 

entre as décadas de 1930 e 1940 conflitavam com as políticas educacionais centralizadas e 

uniformes do governo getulista, segundo Pinheiro e De Rossi (2008). 

 Retomando o caráter elitista das propostas de reformas educacionais, Carvalho (1998, 

ropa, dos 

Estados Unidos do pós-

                                                      
46 CARVALHO, M. M. C. (1998) Molde Nacional e Fôrma Cívica. Edusf. São Paulo. 



 

92 

da revista Infância provavelmente partilhavam dos mesmos ideais dos membros da ABE, que 

defendia que: 

A ampliação das oportunidades de acesso à escola secundária e superior fica atada 

or uma elite com vistas à 
 

  

 Entre os textos relacionados à Educação para a Cidadania e Educação para a 

Sociedade, também podemos encontrar aqueles que dizem respeito às roupas ideais para 

meninos e meninas e a indicação de brinquedos que ajudariam na educação da criança. 

 Um texto publicado em 1937, no número 17 da revista, com o mesmo título do texto 

nos diz da importância da escola na formação da criança, formação esta inclusive moral. 

Vejamos: 

 

A criança que estuda é, em regra, o escolar; e o escolar visado pela assistência, de 
iniciativa pública ou privada, é o filho do povo, esse a quem a angustia paterna não 
póde prover de recursos que facilitam a sociabilidade. (...) Logo depois na escola 
maternal, nas classes de grupos escolares e, se feliz naquellas das escolas 
profissionaes, a coordenação metodizada dos movimentos e o controle vigilante 
das atitudes Moraes, o domínio das técnicas elementares, o estudo pratico dos 
fenômenos mais communs da natureza, a familiaridade com os factos da vida 
social (...) Na escola os cuidados da assistência têm o seu maximo de amplitude. E 
isto porque aos doze annos, aproximadamente, cessam, em regra, para os filhos das 
classes menos favorecidas pela fortuna, o amparo protector de instituições publicas 
e de associações particulares. (TOLEDO, INFÂNCIA, ano 3, n. 17, p. 12) 
 

 

 Os trechos apresentados nos ajudam a compreender que a preocupação da revista era 

com a criança de baixa renda, aqueles que não tinham acesso a todos os níveis da educação 

formal, alertando a elite paulista a dar maior atenção ao tema para que seu futuro pudesse ser 

diferente daquele encontrado naqueles dias. Para tal, o professor Toledo encerra o texto da 

seguinte maneira: 
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Assim, a criança que estuda abriga-se, na escola, como debaixo da arvore frondosa 
do bem, arvore que nunca deve estiolar47, porque suas flores nunca se desfolham e 
seus fructos nunca apodrecem (TOLEDO, INFÂNCIA, ano 3, n. 17, p. 25) 
 
 

 A educação, tal qual como vimos na revista Infância, buscava conscientizar pais e 

educadores a formar cidadãos, brasileiros que conhecessem a historia de seu país, e 

crescessem dando sempre bons frutos. Contudo, seg

seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os homens 

educação, mas ela deve ser também mais do que isso, mais do que produzir bons cidadãos. 

Adorno afirma ainda que é preciso estar orientado para o mundo e aprender a questioná-lo. 

 Embora muitos outros textos se encaixassem nas categorias Educação para a 

Sociedade e Educação para a Cidadania, escolhemos estes excertos, pois representavam o 

ideal da Cruzada e também o que acontecia nos demais números da revista. Logo, nosso 

próximo passo será o estudo dos textos dedicados à Educação para a Saúde, outra área vital 

para a Cruzada Pró-Infância. 

                                                      
47 Enfraquecer-se, delibitar-se. 
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CAPÍTULO 6 

EDUCAÇÃO E HIGIENE - O FUTURO DA NAÇÃO 

 

 Desde meados do século XX a educação ganhava espaço no Brasil e, segundo 

Schwartz (2011), já se disseminava o desejo de incorporar o modelo americano de escola para 

todos como pensamento científico e prático uma vez que se pensava ser a educação, a 

principal técnica social de transformação da situação histórica existente48.  

 -se o ponto central dos discursos 

médicos, para viabilizar a construção da higiene social e o aperfeiçoamento moral da 

na divulgação dos conhecimentos científicos e da educação e foi principalmente por meio das 

senhoras de elite brasileira, como já apresentamos, que muitas pessoas da classe operária 

receberam as primeiras informações sobre educação e higiene.  

 Nos anos iniciais do século XX, o higienismo e a eugenia se espalharam e 

estabeleceram suas bases em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes 

cidades brasileiras.  

 O higienismo chegou ao Brasil por meio de diversos médicos brasileiros que foram 

estudar ou realizar algum estágio no exterior.  

 Afrânio Peixoto  que foi médico, político, professor, crítico literário, ensaísta, 

romancista e historiador , Ha um seculo justamente (1813-

1913) que no Brasil começou o ensino e o estudo oficial da Higiene. Comtudo, este é o 

primeiro compêndio didactico que aqui se publica

autor traz aos leitores diversas maneiras para se obter higiene e assim gozar de boa saúde. 

Peixoto inicia sua explicação sobre as condições do solo, água, moradia, educação, exercício 

físico, trabalho etc., sempre mostrando os passos necessários para se ter boa saúde, passos 

estes muito importantes para uma sociedade cada vez mais urbana e em franco 

desenvolvimento, que começava a valorizar o conhecimento científico. Assim, as ideias do 

movimento higienista, encontraram um ambiente fecundo para a divulgação de sua teoria, 

pois o crescimento populacional dos centros urbanos revelava os problemas das condições de 

saúde da população em geral. Eram também estes os objetivos da revista Infância: ensinar às 

mães e educadoras como ter boa saúde, combatendo a ignorância por meio da educação que 

era cada vez mais valorizada na sociedade. Que ainda era extremamente estratificada social e 

                                                      
48 Schwartz, R. (org.) (2011) Mulheres de Fé Norte-Americanas no Brasil (1870-1930), p. 16 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historia
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racionalmente, que apesar de se apresentar como uma república liberal era governada por uma 

elite branca e mesmo entre os membros da elite poucos votavam nas eleições e a maioria da 

população era negra ou mulata e analfabeta, afirma Stepan (2005). 

 Além do Higienismo e da Eugenia, outra área que ganhou destaque no início do século 

essencialmente da medicina preventiva e se propõe a estudar melhores condições para o 

apud MOTA e SCHRAIBER, 2009, p. 

196). Podemos compreender a importância da puericultura naqueles dias, quando a 

mortalidade infantil era alta como se pode notar no gráfico 1 (página 109), para proteger 

aqueles que seriam responsáveis pelo futuro do Brasil, as crianças. 

 Na década de 1930, quando acontecia o processo de elaboração da Constituição 

futuro da na 49 

uma maneira de demonstrar as preocupações das autoridades brasileiras com o 

desenvolvimento do país, preocupações estas condizentes com o discurso das décadas de 

1920 e 1930.  

 Muitas foram as organizações que se preocuparam com a proteção da infância naquele 

período, na cidade de São Paulo; a Cruzada Pró-Infância, se destacou, por sua forte atuação 

em parceria com o governo paulista, uma vez que o início das atividades foi em resposta ao 

pedido do Dr. Waldomiro de Oliveira, como vimos. Vieira (1932, p. 512, apud MOTA e 

SCHRAIBER, 2009) ressalta a importância do trabalho da Cruzada Pró-Infância que, em 

colaboração com a Inspetoria de Higiene Escolar e Educação Sanitária, montou uma Escola 

de Saúde no Parque D. Pedro II, inaugurada em 12 de outubro em ocasião do dia da criança. 

 àquele parque foi 

medicamente examinado, selecionando-se os mais débeis, sendo estes matriculados na 

-Infância contribuía 

com merenda sadia. Notamos no trecho acima que a Cruzada, além de divulgar os 

conhecimentos científicos através da revista, também ajudava a implantar seus princípios nas 

escolas, creches e centros de saúde que administrava e fundava, sendo alguns deles em 

parceria com o governo paulista, o que melhoraria o conhecimento da população, diminuindo 

                                                      
49 MOURA, E. B. B. d. (2009). O fim, o meio e a forma: o Brasil desejado, a infância e a lei a Assembleia 
Nacional Constituinte de 1934. Infância & Saúde Perspectivas Históricas. São Paulo, Editora Hucitec: p.21. 
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a ignorância que impedia mães de cuidarem corretamente de seus filhos. Esse princípio 

podemos encontrar nos objetivos da revista Infância transcritos a seguir: 

 

 

[...] collaborar com paes e educadores, contribuindo assim para que, num porvir 
bem proximo, nos orgulhemos de possuir um povo mais sadio e mais culto [...] A 
Cruzada Pró-Infancia lança esta revista de educação e de princípios basicos a 
criança, depois de avaliados os indices de mortalidade e morbidade infantis, do 
grande numero de menores delinquentes e certificar-se de que as causas principaes 
dessas desgraças são a miseria e a ignorancia. [...] Conseguir multiplicar o numero 
de leitores levando a todos os rincões a palavra do educador e do scientista, eis 
nosso objetivo (INFÂNCIA, ano 1, n. 1, p. 2). 
 

 

 Podemos afirmar que o discurso médico naquele momento histórico envolvia-se 

grandemente com a área da educação, pois o serviço de educação sanitária recrutava 

professoras para divulgar os conhecimentos de saúde nas escolas. Saúde e educação 

 

 Verificamos que a ênfase à educação formal também fez parte de um projeto do 

governo de São Pa

MOTA e 

SCHRAIBER, 2009, p. 204). Em 1926 acontece em São Paulo o 1º. Concurso Eugênico 

Brasileiro e, segunda essas autoras, embora os índices de mortalidade infantil fossem 

elevados, esta foi uma ação que representava o esforço e os êxitos da política sanitária de São 

Paulo. Em consonância com os objetivos do governo paulista, os trabalhos da Cruzada 

reforçavam as ações profiláticas promovidas pelo governo.  
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Figura 14: Contra-Capa Revista Infância  Higiene. 
Fonte: Revista Infância. 
 

 Brevemente descrito o contexto, nesse capítulo a ênfase será dada aos textos 

diretamente relacionados à Educação para a Saúde. Para melhor compreensão dos textos 

publicados na revista Infância, a análise do conteúdo da categoria será dividida em Saúde 

Materna e Saúde da Criança, as duas grandes áreas de atuação da organização e da revista.
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Saúde Materna 

  

 

 Entre os objetivos da Cruzada Pró-Infância estavam também a promoção da Saúde 

Materna e esta, para cumprir tal missão, promovia cursos para mulheres sobre higiene 

materna e infantil. Na revista Infância, na Cartilha da Gestante, coluna publicada ao longo do 

primeiro ano da revi  

 

todos, os pontos mais importantes que dizem respeito à saúde da mulher em 
véspera de ser mãe, certo de que assim contribuiremos para que esse assumpto seja 
cada vez encarado com maior cuidado por parte das pessoas nelle diretamente 
interessadas. (Autor Desconhecido, INFÂNCIA, ano 1, n. 1, p. 3) 

  

 Neste primeiro artigo o principal assunto foi a dieta da gestante e o autor esclarece que 

embora para muitas pessoas pareçam banaes e ociosas [as recomendações], para outras, 

entretanto, serão úteis  

 No segundo número da revista a coluna Cartilha das Gestantes, incentiva as gestantes 

a praticarem exercícios físicos, mas reforça que eles devem ser leves, como ilustram as 

imagens abaixo. 

 

 
     Figura 15.  Exemplos de exercícios para gestantes 
     Fonte: Infância, ano 1, n. 2, p. 4. 

 
  

 

 As imagens da Figura 15 nos dão indícios do perfil das leitoras da seção em estudo. 

Jogar golfe (figura à esquerda) certamente estava longe dos hábitos das mulheres 

trabalhadoras, assim como o uso do traje com que caminha a mulher da figura à direita. 
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 A Cartilha da Gestante 

seguir: 

 
Qualquer simples modalidade de recreação é, não só permitida, mas essencial para 
o bem estar da paciente. (...) Si a paciente desejar, ella mesma, guiar o automovel, 
não há nisso incoveniente, comtanto que tenha o devido cuidado em não correr 
muito, só procurando boas estradas, nunca acima de trinta kilometros á hora. (...) O 
automovel usado com sobriedade, é sem duvida um esplêndido meio de recreação, 
mas levado a extremos é um abuso que pode causar inumeros incovenientes. (...) 
Toda gestante deve dormir com as janellas bem abertas. (INFÂNCIA, ano 1, n. 4, 
p. 2) 
 

 
 Notamos mais uma vez, no texto acima, que as gestantes a qual ele se refere eram sem 

dúvida as colaboradoras e mantenedoras da Cruzada e/ou pessoas da mesma classe social, 

pois, uma vez em se tratando de mulheres operárias, os conselhos sobre recreação certamente 

não condiziam com a realidade daquelas mães. 

 Ás mães e futuras mães

revista, chama a atenção das mães para os direitos das crianças: 

 
Mães que o sois ou que sereis um dia! 
Vêde a grandeza da responsabilidade que vos cabe na formação do pequenino ser 
que em ou terá o seu destino enredado ao vosso. 
Cuidae da criança! 
Não há deixeis entregue a si mesma. 
Está nas vossas mãos o revigoramento da nossa raça para a grandeza e 
prosperidade da nação. 
JOVENS! 
 MÃES! 
Que estes conselhos vos aproveitem. 
Lembrai-vos que a criança tem direitos e sagrados. Justo é que os respeiteis 
(CASTRO, INFÂNCIA, ano 1, n. 3, p. 1) 
 
 

 Na edição de número cinco, ainda no primeiro ano da revista, 1935, encontramos, 

além da Cartilha da Gestante, que trata sobre saúde pré-natal, desta vez assinada pelo Dr. 

Joseph Walsh, um texto do Dr. Waldomiro de Oliveira intitulado Gravidez e Syphilis. O texto 

reforça a importância do diagnóstico e tratamento da sífilis durante a gravidez, pois o não 

tratamento de tal doença provocava a morte de muitas crianças e recém-nascidos. 
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 Durante o segundo ano de publicação da revista (1936), nenhum texto sobre saúde 

materna foi encontrado. 

 E, finalmente, no terceiro ano da revista Infância (1937), apenas um texto, assinado 

pelo D Importancia da Consulta de 

Hygiene Pré-Natal

futuras mães. Ele revela que a atenção à gestante no Brasil se iniciou por volta de Data 

de 10 annos, mais ou menos, o interesse geral da nossa gente pelo problema da mulher 

gravida no paiz

problema da mulher gravida  pré-natal, um 

profissional que atuaria em parceria com o médico obstetra. 

 O texto revela também princípios das ideias eugênicas, sobre a importância das noivas 

procurarem orientação médica antes do casamento para estarem preparadas para a vida no lar 

e n

ser encontradas no livro Lições de Eugenia de Renato Kehl. 

 A seguir (Figuras 14 e 15) estão ilustrações encontradas na revista sobre o aleitamento 

materno e o início do desmame: 

 

 
           Figura 16: Mostra a importância do aleitamento materno. 
           Fonte: Revista Infância, Ano 2, n. 9, p. 9. 
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               Figura 17: Mãe iniciando o desmame. 
                                         Fonte: Revista Infância, ano 3, n. 16, p. 7.
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Saúde da Criança 
 

 

 Conforme apresentado, a maior ênfase da Cruzada Pró-Infância foi a Saúde Materna e 

Infantil; porém, durante o estudo da revista, notamos que a maioria dos textos trata da Saúde 

da Criança. Portanto, o objetivo nesta seção é apresentar e analisar os textos sobre o assunto 

publicados nos três anos da revista. 

 Percebemos que nenhuma das colunas apresentadas a seguir é constante em todos os 

anos de publicação e as com maior frequência foram a Hygiene da Criança e Puericultura.  

 Dentre os assuntos abordados no primeiro número lista-se: Hygiene da criança, A 

psychologia da mímica infantil, Saúde, A criança ao ar livre, Para as excursões do bebê, O 

appetite do bebê, Cardápio da criança, O leite, Puericultura, Junto ao berço, Natação o esporte 

ideal, A criança nos seus dois primeiros annos de vida, A água, Em casa da Dentista, Normas 

praticas para a alimentação do pré-escolar no Brasil, Amas de Leite, Amparemos o Lactente, 

O Somno e o sol são tão necessários como o alimento, Quanto tempo deve dormir seu filho, 

Balanço e Coração, Tabella do Desenvolvimento da Criança Normal Brasileira, Conserve a 

Alegria de seus filhos, O andar da criança, A mais Damnosa e a mais evitavel infecção da 

infância, Sciencia e Ternura, Eczema do Lactente, A alimentação artificial da criança. 

 Os títulos acima nos ajudam a compreender os principais assuntos abordados. Como a 

coluna puericultura foi encontrada em mais de um número durante o primeiro ano da Revista 

utilizaremos este tema como exemplo.  

 Mas, o que é a ciência denominada puericultura e que teve papel fundamental entre as 

décadas de 1920 e 1930? Em Houaiss (2001), podemos encontrar uma definição que nos 

ajuda a compreender o termo e sua im

noções (fisiologia, higiene, sociologia) susceptíveis de favorecer o desenvolvimento físico e 

psíquico das crianças desde o período da gestação até a puberdade. 1.1. Conjunto de noções e 

técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional, psicológico etc., das crianças 

 

 Esta definição nos ajuda também a compreender porque Stepan (2005) fala do papel 

do obstetra e do pediatra em seu livro Hora da Eugenia: para o exercício da puericultura era 

importante que todos (pediatras, obstetras e políticos) trabalhassem com o mesmo objetivo, 

visando a alcançar o crescimento e o engrandecimento da pátria. 
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A função do obstetra e do pediatra era deduzir os fatores adversos que ameaçavam 
a saúde na reprodução por meio de educação sexual, ajuda às famílias e de novas 
técnicas obstétricas. A puericultura colocava a unidade mãe-filho como o ponto 
especial da atenção médica, e fazia da obstetrícia, da ginecologia e da pediatria as 
principais especialidades da medicina. As crianças, especialmente, eram vistas 
como recursos biológicos-políticos da nação, e considerava-se que o Estado tinha a 
obrigação de regular a saúde delas (STEPAN, 2005, p. 86). 
 
 

 Mota e Schraiber (2009) também falam da importância da puericultura naquele 

período, considerada uma ação profilática que auxiliava e dirigia as medidas eugênicas 

pelas altas taxas de mortalidade infantil. 

 Como exemplos de textos nesta área podemos citar os 22 conselhos de Dr. Pedro de 

Alcantara na coluna Puericultura, publicada no segundo número do primeiro ano da revista:  

   
1) As pessoas que querem casar-se devem pedir auctorização ao médico. Casar-

se em boas condições de saúde, contribue, para a felicidade dos filhos, mais 
do que longos e penosos annos de trabalho e fadigas. 

2) A mulher grávida deve receber assistência medica durante toda a gravidez (...) 
3) O parto deve ser assistido por médico ou por parteira diplomada. 
4) Nunca se deve dar um medicamento á criança (...) 
5) Nos primeiros mezes de vida a criança deve ser acostumada a permanecer no 

seu leito e sem ser embalada (...) 
6) No primeiro anno de vida a criança deve ser vaccinada contra a varíola. 
7) A criança deve ser lavada diariamente com agua fria ou morna e sabão (...) 
8) A criança deve ser agasalhada conforme o tempo (...) 
9) A criança deve ser mantida á distancia das escadas, do fogão ou fogareiro (...) 
10) O quarto da criança precisa ser muito limpo, receber sol e ser bem ventilado; 
11) A chupeta só poderá ser usada quando a criança realmente não é capaz de 

permancer socegada em seu leito. 
12) A criança não deve ser beijada, pois o beijo transmite molestias.  
13) O regime de vida da criança deve ser estabelecido pelos Paes e não pelos 

caprichos della. (ALCANTARA, INFÂNCIA, ano 1, n. 2, p. 5). 
 
 

 No terceiro número publicado em 1935, Dr. Alcantara completa a lista de conselhos, 

entre os quais encontramos:  

 

14) Nas primeiras 12-24 horas de vida a criança nada tomará (...) dando assim um 
repouso á Mãe extenuada: do 2º ao 10º. dia tomará sete refeições ao dia com 
intervalo de 2 ½ horas; (...)  
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15) A criança bem nutrida e sadia apresenta os seguintes caracteres: appetite nas 
refeições, socego no intervalo dellas; bom humor e alegria (...) 

16) A amamentação ao seio é o dever mais sagrado das mães. 
17) Desde que a criança começa a tomar um alimento que não seja o leite de peito, 

é necessário dar-lhe todos os dias 30 a 50grs de caldo fresco de fructas bem 
maduras (...). 

18) Todos os actos da vida da criança devem ter horário certo (...) 
19) As fraldas devem ser trocadas sempre que evacuar e a cada três horas e se 

estiverem molhadas (...) 
20) Deve-se evitar o uso freqüente de supositórios e de sondas intestinais (...) 
21) A primeira dentição geralmente se inicia aos seis mezes e se completa aos dois 

annos (...)  
22) O médico deve ser consultado (....) (ALCANTARA, INFÂNCIA, ano 1, n. 3, 

p. 3 e p. 28).  
 

  

 Ele finaliza os 22 conselhos para o bem da criança, publicada em duas partes, em 

números consecutivos da revista da seguinte maneira: 

 
A arte de cuidar das crianças é talvez igual á dos jardineiros. Difficil e poética, a 
um tempo. A boa mão que sabe plantar e cultivar  sabe colher, no futuro; a boa 
mão que sabe crear colherá, também, no amanhecer, rosas da primavera.... 
(ALCANTARA, INFÂNCIA, ano 1, n. 3, p. 28). 

  
 
 O texto apresenta informações simples sobre a vida da criança e nenhuma delas é 

exclusivamente do âmbito médico. Portanto, entendemos que este conhecimento deveria ser 

passado para a população e a puericultura divulgada à população de baixa renda e pouco 

escolarizada. Também não podemos deixar de notar o ideal nacionalista e a esperança que 

permeia a conclusão da mensagem. 

 A formação de uma nação é um dos principais temas abordados na revista Infância, 

seja por meio dos livros por ela indicados, seja pelas noções de puericultura ou ainda pelos 

concursos de Robustez Infantil, promovidos pela Cruzada Pró-Infância durante vários anos.  

 Vale ressaltar que a eugenia seria um dos meios pelos quais o país e o Estado 

Derouèlle, pode-se ainda que discretamente ser encontradas estas noções. O parágrafo inicial 

do texto chama nossa atenção: 

 
Na idade escolar, o conhecimento exacto da intelligência, em seu valor global e em 
suas diversas capacidades, será de especial importância. Si a criança não revela 
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nenhum progresso na escola, é preciso averiguar si a instrucção que Ella recebe é 
deficiente, si está acidentalmente enferma, ou si sua inteligencia é um terreno 
pouco fértil para que possa germinar a boa semente (DEROUÈLLE, INFÂNCIA, 
ano 1, n. 4, p. 19).  
 
 

 retardados mentaes

denominados os últimos da classe, se descobertos precocemente podem ser tratados e 

conquistar um lugar intellectual e social de características normaes -se aqui 

claramente a concepção de que todos devem atingir determinado grau de educação e desta 

maneira contribuir para o país. Na conclusão do texto destacamos: 

 

[...] deve ter-se muito especialmente em conta que os retardados mentaes simples, 
utilizaveis, são numerosos, e que, si se conseguir fazer um diagnóstico precoce, 
tratados com methodos scientíficos de valor provado, educados segundo systemas 
concretos especialmente adaptados, podem subtrahir-se á tutella familiar, deixar de 
ser uma carga para a collectividade e conquistar sua independencia. Em resumo, 
podem chegar a ser homem (DEROUÈLLE, ano 1, n. 4, p. 20, grifo meu).  

 

 

da época e na teoria da eugenia, na qual os mais fortes e intelectualmente capazes devem ser 

 escola como instância de 

homogeneização cultural por via da inseminação de valores, e da formação de atitudes 

 

Os temas de grande importância para a sociedade brasileira da época estavam ligados 

principalmente à educação, saúde e higiene, como notamos. Ainda dentro desta perspectiva, é 

importante ressaltar os números da mortalidade infantil, que atingia níveis altos em todas as 

regiões do país e certamente preocupava médicos, políticos, sanitaristas, educadores, enfim 

toda a sociedade. Conforme a Tabela 10, que nos auxilia a compreender a mortalidade infantil 

no Brasil entre 1930 e 1990, não podemos deixar de dizer que os esforços iniciados na década 

de 1920, ganharam força ao longo das décadas e o cenário, indubitavelmente, era melhor na 

última década do século passado: 



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   adaptado pela autora 

 

Com o intuito de melhorar a saúde pública e assim combater os altos índices de 

mortalidade infantil (vide gráfico 1, página 109), uma das ações da Reforma Sanitária Paula 

Souza em São Paulo foi reorganizar o Instituto de Higiene (1925), que fez parte da Reforma 

Sanitária Paula Souza. 

 
Figura 18: Fachada do edifício do Instituto de Higiene, atual Escola de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo. 

Fonte: Moura (2012). 

Tabela 10 

Taxa de mortalidade infantil, segundo as Grandes Regiões no Brasil 1930/1955 

Ano 

 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

1930 162,4 193,3 193,2 153 121 146 

1935 152,7 170 188 145 120 133 

1940 150 166 187 140 118 133 

1945 144 156 185 130 113 123 

1950 135 145,4 175 122 109 119 

1955 128,2 127,5 169,6 108 94,7 114 

Fontes: Censo demográfico 1940-1991. Rio de Janeiro: IBGE, 1950-1997;  
Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1992-1993, 1995.  
Rio de Janeiro: IBGE, v. 15-17, 1997.    
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Em São Paulo, a Reforma Paula Souza, de 1925, reorganizou o serviço sanitário do 

estado, dando maior ênfase às atividades de promoção e proteção à saúde; sugeriu a criação 

de centros de saúde; incentivou a educação sanitária (que deveria ser propagada pelas 

normalistas), reduziu o poder da polícia sanitária; implantou a Inspetoria de Higiene do 

Trabalho (MASCARENHAS, 1973). Mascarenhas (1973) 

Souza previa a instalação imediata de 5 centros de saúde na Capital. Devido ao combate 

sofrido na Câmara de Deputados, foi possível a criação de apenas duas dessas unidades 

sanitária locais, das quais uma era o Centro Modelo do Instituto de Higiene, primeiro Centro 

de Saúde  (MASCARENAS, 1973, p. 437):  

 

 

Figura 19. Educadoras Sanitárias no Instituto de Higiene. 

Fonte: Campos (2002). 

 

Rocha (2003), em seu livro A Higienização dos Costumes, detalha com riqueza a 

criação do Instituto de Higiene e seu papel educador desenvolvido pelas educadoras 

sanitárias. O Instituto, ao ser criado, tinha entre suas responsabilidades organizar, com o 

Serviço Sanitário de São Paulo

urbanas, proclamando-se a criança e a escola como pontos centrais na construção de um 

(MOTA e SCHRAIBER, 

2009, p. 205). Geraldo Horácio de Paula Souza50, que chegara de seu curso de doutorado na 

Johns Hopkins University (1919-1920) e recebera o título de doutor em higiene e saúde 

pública, foi responsável pelo Serviço de Saúde Pública de São Paulo e reorganizou o serviço 
                                                      
50 Geraldo Horácio de Paula Souza (1889-1951), nascido em Itu, SP. Filho do Engenheiro Antonio Francisco de 
Paula Souza, foi aluno da primeira turma da escola de Saúde da Universidade John Hoppikins, EUA em 1918. 
No Brasil foi professor da Faculdade de Medicina de São Paulo e Diretor do Serviço Sanitário, ocasião em que 
implementou a reconhecida Reforma Sanitária Paula Souza. 
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sanitário na cidade. Mota e Schraiber (2009) afirmam que Geraldo Paula Souza dizia que São 

Paulo era o exemplo vivo do projeto de redução da mortalidade infantil e melhoria das 

condições de saúde materna. Campos (2002) em seu estudo sobre Geraldo de Paula Souza, 

afirma que a criação de institutos, como o Instituto de Higiene, estava ligado ao ideal 

republicano e tinha como objetivo o crescimento do país e seu distanciamento de uma 

imagem de país colonial escravista.  

A revista Infância divulgava os princípios do Instituto de Higiene de diversas 

maneiras, entre elas pelas imagens, entre as quais está a Figura 20, a seguir. 

  
             Figura 20. Exemplos de Hábitos de Higiene. 

             Fonte: Revista Infância, ano 1, n. 3, p. 3. 

 

 Entre as causas da mortalidade infantil, estava a syphilis, que já fora tratada no âmbito 

 

 
o sanitarista empenhado na conservação e no melhoramento da raça, o 
clínico no afan de repor o doentinho em estado hygido, traduzem uma só 
expressão  a syphillis  como das mais freqüentes e das mais evitáveis 
causas da morbidade e da mortalidade infantil (OLIVEIRA, INFÂNCIA, 
ano 1, n. 6, p. 3) 
 

A prevenção de algumas doenças através da vacinação foi um tema tratado em um 

número da revista em cada ano de publicação. Ressaltamos que a vacinação em massa marcou 
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a saúde pública brasileira no início do século XX, quando ocorreu a conhecida Revolta da 

Vacina, em fins de 1904, durante a qual a população tomou as ruas da cidade do Rio de 

Janeiro contra tal movimento.  

 Notamos, portanto que foram diversas as ações de prevenção voltadas para a 

diminuição da mortalidade infantil, que atingia altos índices no início do século XX, 

conforme o gráfico 1 abaixo, demonstrando o número de mortos em cada mil nascidos vivos: 

 
Gráfico 1. Séries temporais para medidas de taxa de mortalidade infantil em São Paulo, 1901-
1994. 

Fonte: Antunes, 1997. 

O objetivo do a

a aderência de pais à campanha, de modo que providenciassem a vacinação dos recém 

Na lucta contra a tuberculose a vaccina B.C.G., é tida como arma das mais 

importantes da protecção á infância

segue com sua defesa da B.C.G. apresentando resultados de um estudo publicado na Revista 

de Tisiologia, publicada em 1925, isto é, 10 anos antes da publicação do texto pela revista 

Infância e conclui o artigo incentivando médicos, enfermeiras e pais a lerem o texto na íntegra 

e a não duvidarem dos efeitos da B.C.G.  

obrigatória contra varíola e ajuda a relembrar a Revolta da Vacina, já citada: 
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Toda a gente sabe o que é a varíola, e o nosso paiz já pagou, também, o seu pesado 
tributo a essa temível entidade. A vaccinação obrigatória que tanta celeuma 
provocou, no inicio, foi a grande arma de que se valeu p legislador brasileiro 
apoiado por médicos e hygienistas, no combate decidido á varíola que se havia 
installado entre nós, permanentemente. A vaccina antevariolica é, ainda agora, uma 
das mais belas e poderosas conquistas da medicina.(...) As crianças devem ser 
vacinadas? Sim, em qualquer tempo, lactantes, inclusive, pricipalmente se uma 
epidemia ameaça á collectividade. (BRAGA, INFÂNCIA, ano 2, n. 12, p. 2-3). 

 

   Vaccine-se! É 

a única maneira de evitar a varíola - o maior de todos os artigos sobre o tema -, igualmente 

trata da importância da vacina antivaríolica, apresenta um histórico da descoberta da doença e 

esclarece algumas dúvidas, como por exemplo, a idade ideal para aplicação da vacina, a 

efetividade da vacinação e a revacinação. 

 Além da preocupação com a saúde por meio do combate às doenças, a Cruzada Pró-

Infância preocupava-se com a saúde bucal, que ainda hoje recebe pouca atenção das ações 

profiláticas da área da saúde. Em 1935, um texto publicado no terceiro número da revista, 

apresenta a história de uma menina  Annita  que deveria ir ao dentista para arrancar um 

dente e estava amedrontada, tendo colocado toda a casa em polvorosa. Depois de muito custo 

foi à dentista e nada sentiu. O texto ilustra o medo que a maioria das crianças tem de ir ao 

dentista, mas que foi superado por Annita, assim como deveria ser superado por todas as 

crianças.  

 Ainda outro texto mais informativo sobre a saúde bucal foi publicado em 1937, na 

revista de número quinze. Vejamos algumas informações presentes no texto:  

 

Cabe aos paes, responsáveis pela saúde dos filhos, cuidar destes dentes frágeis. (...) 
Conservar os dentes infantis significa evitar que venham a doer. (...) Prevenção é 
isso: cuidar primeiro da boa constituição e estructura dentaria por meio da 
alimentação rica em cálcios e em vitaminas desde antes do nascimento e durante 
toda a infância, e, uma vez rompido o dente, e já em funcções na bocca, vigiar 
attentamente o aparecimento das pequenas manchas e começos de caries. (...) A 
palavra do papai ou da mamãe é decisiva. Por esta razão commettem um erro as 
pessoas maiores em associar a idea de soffrimento á de dentista nas conversas em 
presença dos filhos. (...) Terminando, lembro mais uma vez que todos os 
inconvenientes das enfermidades dentarias das creanças têm rápido e fácil remédio 
no tratamento precoce, o único seguro. Mais tarde, adiando-se o tratamento, haverá 
complicações e a dôr será inevitavel. (SALBAIN, INFÂNCIA, ano 3, n. 15, p. 17-
19) 
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 As figuras 21 e 22, a seguir, podem ser encontradas nos textos acima descritos. Na 

primeira figura vemos uma criança alegre e sentada na cadeira do dentista; em contrapartida a 

segunda figura ilustra o medo de muitas crianças de passar em consulta odontológica: 

 

 

Figura 21. Criança feliz ao Dentista. 

Fonte: Revista Infância, ano 3, n. 15, p. 17. 

 

 

Figura 22. Criança assustada na cadeira do dentista.  

Fonte: Revista Infância, ano 3, n. 15, p. 17. 
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 Outras maneiras de apresentar e incentivar a vida de uma criança sadia podem ser 

encontradas nos textos que tratam da saúde física da criança, como por exemplo, aqueles que 

incentivam a prática da educação física, os esportes e as atividades ao ar livre. No ano de 

A educação physica do beb educação physica do bebe começa com a 

hygiene pré natal; prossegue informando às mães sobre os benefícios da criança sair de casa, 

os cuidados de higiene geral, a roupa ideal para o bebê, os banhos - afirmando, inclusive, que 

- e outros cuidados que uma mãe deve dispensar ao bebê. 

 Na 23, apresentada abaixo, uma ironia sobre a imagem ilustrando o texto e o conteúdo 

do mesmo, que fala da importância de colocar o bebê ao sol, deixá-lo se exercitar como 

relatado: È aqui que a natureza entra com uma força incommensuravel, e o bebe, uma vez não 

tolhido de seus movimentos, executa a gymnastica que a evolução da espécie, através de 

milhares e milhares de annos, lhe ensinou. (ALVES, INFANCIA, ano 1, n. 1, p. 28): 

 

 

                                           Figura 23  

                                           Fonte: Revista Infância, ano 1, n. 1, p. 28. 

 

 

Outros aspectos da saúde da criança também foram abordados por Infância, sendo a 

alimentação sem dúvida uma das mais recorrentes durante os três anos de publicação. As 

seções Cardapio Infantil ou Cardapio da Criança podem ser encontradas durante os três anos 

da revista. Além destes textos encontramos outros relacionados à alimentação, como 

mostraremos. 
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No primeiro número da revista o cardápio da criança apresenta receitas de leite com 

banana, pirão de legumes, sopinha, caldo de feijão, papa de fructas cruas e pudim de pão, 

podemos encontrar duas das receitas do primeiro número além de outras como gelatina de 

laranja, creme de maçã, pirão de cenouras. No terceiro número encontramos mais quatro 

receitas e as seguintes instruções: 

 

Observações quanto á criança:1) Estar repousada á hora da refeição; 2) Lavarem as 
mãos antes de sentarem á mesa; 3) não deixar escolher alimento; 4) mastigar 
lentamente; 5) Escovar os dentes após as refeições; 6) Depois da refeição, 
repousar1/2 hora, se possível, deitado. Observações quanto á água:1) A água deve 
ser filtrada; 2) O copo será individual; 3) Não tomar muita água nas refeições 
(INFÂNCIA, ano 1, n. 3, p. 21). 

 

 Assim como nos números anteriores, a apresentação de receitas rápidas e fáceis segue 

nos demais números em que a seção Cardapio da Criança é apresentada. 

 Muitos outros textos incentivavam a saúde da criança durante as publicações da revista 

Infância, porém, a maioria deles relacionados aos assuntos aqui descritos. Compreendemos, 

portanto, que a Cruzada Pró-Infância, desempenhou papel educativo, ou seja, não formal, de 

grande importância para a cidade de São Paulo e quiçá para o Brasil no período de maior 

efervescência de suas atividades, os anos iniciais da organização. 

 Outra vez, ressaltamos que o ideal e maior objetivo da Cruzada, assim como das 

políticas públicas da década de 1930, era construir um país grande, sadio e culto que só seria 

alcançado por meio da educação e de pessoas sadias, culminando assim num combate às 

doenças e aos hábitos insalubres comuns nos anos 1930, principalmente pela falta de 

saneamento e meios públicos para melhorar a condição de vida da população que crescia 

assombrosamente. 
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FINALIZANDO 

 

Foi na década de 1890 que a saúde pública começou a ser uma preocupação para a 

cidade de São Paulo. Foi após este período que a cidade começou a ter um crescimento um 

pouco mais acelerado que nos três séculos anteriores, que podemos observar ações no sentido 

de melhorar a saúde pública da população, principalmente com o objetivo de evitar grandes 

epidemias. Notamos ainda que a preocupação com a saúde e a educação das crianças não foi 

tão importante até a criação do Instituto de Higiene em São Paulo e uma reformulação durante 

a década de 1920, que estava em consonância com os ideais brasileiros. As reformas 

educacionais e as novas  ações na área de saúde contribuíram fortemente para o 

desenvolvimento das organizações não governamentais que surgiram entre as décadas de 

1920 e 1930, entre elas a Cruzada Pró-Infância. 

No decorrer do trabalho pudemos perceber que as ações desenvolvidas pela Cruzada 

estavam em consonância com os ideais de educação e saúde difundidos no período estudado. 

Ressaltamos que a publicação de uma revista para pais e professores pela Cruzada foi uma 

forma de difundir conhecimentos científicos entre as diferentes classes sociais por meio da 

educação não-formal. Porém, analisando os artigos nas categorias escolhidas e tendo em vista 

o número de analfabetos na cidade de São Paulo, assumimos que a revista atendia 

principalmente a população que tinha extrato social semelhante ou próximo ao dos 

colaboradores da Cruzada Pró-Infância e que estes, por sua vez, talvez difundissem os 

conhecimentos adquiridos para aqueles sem acesso à publicação. 

Os autores que colaboraram com artigos na revista são ainda hoje conhecidos e 

referência nas suas áreas de atuação, e entre eles destacamos aqui Orígenes Lessa, Guilherme 

de Almeida, Menotti Del Picchia entre outros. Com esta e outras informações, podemos 

afirmar que a influência social e política de Pérola Byington e das senhoras que lideravam a 

Cruzada na cidade de São Paulo era grande e que muitas de suas obras se devem a isso. 

Compreendemos que a Revista Infância foi um instrumento educativo e que sua 

publicação estava entre os ideais de alcançar um país alfabetizado e culto que, por meio do 

conhecimento científico e da educação se tornaria uma nação desenvolvida e saudável, 

destacando-

filhos, a população do país, os quais sem dúvida teriam melhores condições de vida. 
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 Durante este estudo, foi possível responder à pergunta que dirigiu nossa pesquisa; 

encontramos que a educação das crianças naquele período era um dos maiores objetivos do 

entendiam que era necessário educar o povo da maneira mais abrangente possível, utilizando-

se de sua elite branca e rica para divulgar os conhecimentos científicos aos seus serviçais. 

Portanto, a educação que a revista difundiu pertence a categoria não formal. Porém, nosso 

objetivo de analisar as ideias sobre educação em texto e imagem poderiam ter sido mais 

explorado, mas as dificuldades de realizar uma pesquisa em três anos e meio e com trabalho 

em tempo integral, foram alguns dos percalços para o não cumprimento deste objetivo. 

 Constatei também a riqueza do material pesquisado e que ainda pode ser fruto de 

pesquisas futuras, como por exemplo os anúncios que podem ser encontrados na revista. 

Outro aspecto que também pode ser analisado é a sua comparação com uma revista de outra 

organização não governamental do mesmo período. Enfim ainda há diversos assuntos a serem 

explorados na Revista Infância e que poderão nos abrir caminhos para uma melhor 

compreensão de nossa sociedade atualmente. 

 Apesar de terminar este trabalho com uma sensação de dever cumprido, tenho a 

certeza de que poderia ter trilhado diferentes rumos para esta pesquisa; contudo, acredito que 

o resultado alcançado será útil para futuras pesquisas e para aqueles que se dedicam às 

pesquisas históricas na área de educação. 

 Encerramos este trabalho com a sensação de que ainda há muito mais para ser 

pesquisado sobre educação e saúde e as organizações não governamentais que 

desempenharam trabalho tão importante nas primeiras décadas do século XX, e que 

influenciaram a maneira como a sociedade e o governo agiriam nestas áreas nos anos 

subseqüente; deixo aqui o desafio para aqueles que virão a se dedicarem ao estudo da 

educação e saúde de crianças, que atualmente tem recebido grande importância do governo 

federal e, por sua vez, de muitas pesquisas. 
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Anexo 01. Relatório da Província de São Paulo. 
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Anexo 02  Relatório da Província de São Paulo 
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Anexo 3. 
Excertos da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1934 

 
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE 
JULHO DE 1934) 

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à 
Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e 
promulgamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
TÍTULO I 

Da Organização Federal 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1º - A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de 
Governo, sob o regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro 
de 1889.  

Art. 2º - Todos os poderes emanam do povo e em nome dele são exercidos. 

Art. 3º - São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.  

§ 1º - É vedado aos Poderes constitucionais delegar suas atribuições.  

§ 2º - O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.  

Art. 4º - O Brasil só declarará guerra se não couber ou malograr-se o recurso do 
arbitramento; e não se empenhará jamais em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por 
si ou em aliança com outra nação. 

Art. 5º - Compete privativamente à União:  

I - manter relações com os Estados estrangeiros, nomear os membros do corpo diplomático 
e consular, e celebrar tratados e convenções internacionais;  

II - conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo território nacional;  

III - declarar a guerra e fazer a paz;  

IV - resolver definitivamente sobre os limites do território nacional;  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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V - organizar a defesa externa, a polícia e segurança das fronteiras e as forças armadas;  

VI - autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material de guerra de qualquer 
natureza;  

VIl - manter o serviço de correios;  

VIII - explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, radiocomunicação e 
navegação aérea, inclusive as instalações de pouso, bem como as vias-férreas que liguem 
diretamente portos marítimos a fronteiras nacionais, ou transponham os limites de um 
Estado;  

IX - estabelecer o plano nacional de viação férrea e o de estradas de rodagem, e 
regulamentar o tráfego rodoviário interestadual;  

X - criar e manter alfândegas e entrepostos;  

XI - prover aos serviços da polícia marítima e portuária, sem prejuízo dos serviços policiais 
dos Estados;  

XII - fixar o sistema monetário, cunhar e emitir moeda, instituir banco de emissão;  

XIII - fiscalizar as operações de bancos, seguros e caixas econômicas particulares;  

XIV - traçar as diretrizes da educação nacional;  

XV - organizar defesa permanente contra os efeitos da seca nos Estados do Norte;  

XVI - organizar a administração dos Territórios e do Distrito Federal, e os serviços neles 
reservados à União;  

XVII - fazer o recenseamento geral da população;  

XVIII - conceder anistia;  

(...) 
Art. 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:  

I - velar na guarda da Constituição e das leis;  

II - cuidar da saúde e assistência públicas;  

III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo 
impedir a evasão de obras de arte;  

IV - promover a colonização;  

V - fiscalizar a aplicação das leis sociais;  

VI - difundir a instrução pública em todos os seus graus;  

VII - criar outros impostos, além dos que lhes são atribuídos privativamente.  

(...) 
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TÍTULO IV  
Da Ordem Econômica e Social  

Art. 115 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as 
necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro 
desses limites, é garantida a liberdade econômica.  

(....) 
Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas:  

a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os 
serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar;  

b) estimular a educação eugênica;  

c) amparar a maternidade e a infância;  

d) socorrer as famílias de prole numerosa;  

e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, moral 
e intelectual;  

f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e a 
morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças 
transmissíveis;  

g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais.  

(...) 
TÍTULO V  

Da Família, da Educação e da Cultura  
CAPÍTULO I  

Da Família  
Art. 144 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial 

do Estado.  

Parágrafo único - A lei civil determinará os casos de desquite e de anulação de casamento, 
havendo sempre recurso ex officio, com efeito suspensivo.  

Art. 145 - A lei regulará a apresentação pelos nubentes de prova de sanidade física e 
mental, tendo em atenção as condições regionais do País.  

(...) 
CAPÍTULO II  

Da Educação e da Cultura  
Art. 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 

desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos 



 

127 

de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao 
trabalhador intelectual.  

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 
Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, 
de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 
num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana.  

Art. 150 - Compete à União:  

a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, 
comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território 
do País;  

b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino 
secundário e complementar deste e dos institutos de ensino superior, exercendo sobre 
eles a necessária fiscalização;  

c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados aos mesmos;  

d) manter no Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, superior e 
universitário;  

e) exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de 
recursos e estimular a obra educativa em todo o País, por meio de estudos, inquéritos, 
demonstrações e subvenções.  

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos 
arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos determinados, e 
obedecerá às seguintes normas:  

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos;  

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais 
acessível;  

c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação 
federal e da estadual;  

d) ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o de 
línguas estrangeiras;  

e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção por meio de 
provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objetivos apropriados à 
finalidade do curso;  

f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando 
assegurarem. a seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma 
remuneração condigna.  
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Art. 151 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter sistemas 
educativos nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União.  

Art. 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na 
forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo 
e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas 
educativos bem como a distribuição adequada dos fundos especiais.  

Parágrafo único - Os Estados e o Distrito Federal, na forma das leis respectivas e para o 
exercício da sua competência na matéria, estabelecerão Conselhos de Educação com funções 
similares às do Conselho Nacional de Educação e departamentos autônomos de administração 
do ensino.  

Art. 153 - O ensino religioso será de freqüência facultativa e ministrado de acordo com os 
princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá 
matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais.  

Art. 154 - Os estabelecimentos particulares de educação, gratuita primária ou profissional, 
oficialmente considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo.  

Art. 155 - É garantida a liberdade de cátedra.  

Art. 156 - A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e 
o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na 
manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos.  

Parágrafo único - Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará no 
mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual.  

Art. 157 - A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus 
patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação.  

 
 

(...) 
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Apêndice 1. revista Infância Ano 1 nº 1 

T ítulo do artigo Assinado por Autor
Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Infância Guilherme de Almeida - Educação para Sociedade Ed. Famililar

Cartilha da Gestante figura Educação para Saúde Saúde Materna

Hygiene da Criança figura Educação para Saúde Saúde da criança

A criança que estuda Prof. Faminio Fávero figura caixa econômica Federal de SP Educação para Sociedade Geral

Cinema Educativo -  Frigidaire - Campos Sales & Cia. Educação para Cidadania Ed. para cidadania

A psychologia da Mímica infantil Dr. Edgard Braga figura (2º parte) Assucar Léblon Educação para Saúde Saúde da criança

A criança ao ar livre - A educação physica do 
bebê

Dr. Itapema Alves figura  (2º parte) Oleo Gergegoliva Educação para Saúde Saúde da criança

Saúde Myrianto Maria Antonieta de 
Castro

figura Educação para Saúde Saúde da criança

Para a galeria da criança - Mappin Stores

Suggestões para a mamãe - São Paulo - Cia Nacional de Seguros Educação para Sociedade Geral

Bebê vae chegar! foto Educação para Sociedade Geral

Para as excursões do Bebê foto Educação para Saúde Saúde da criança

A geração que surge ** foto

O appetite do Bebê foto  vitamina Lorenzini e Eledom (leite em 
pós Nestlé)

Educação para Saúde Saúde da criança

Livros Novos foto Casa Alemã Educação para Cidadania Ed. para cidadania

O Serão Infantil foto  A Nortista Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Para distrahir a irmazinha figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Estante Infantil V.L. Vicente Lessa foto Histórias da Casa Grande - Contos de 
Gina Carvalho

Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Cardapio da Criança figura  Loja da China - Alimentos Educação para Saúde Saúde da criança

O Leite figura portátil Royal e Cia. Paulista de Seguros Educação para Saúde Saúde da criança

Cruzada Pró-Infância - gordura de côco Selecta Prestação de Contas

Ovomaltine, Creme dental Nemo, Cia 
City



Apendice 2. revista Infância Ano 1 nº 2

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Narizinho Menotti Del Picchia - Educação para Sociedade Geral

Infância - ovomaltine editorial

Hygiene da Criança - Asseio Interno e 
Externo - O Banho figura Educação para Saúde Saúde da criança

Cartilha da Gestante figura Educação para Saúde Saúde Materna

Puericultura Dr. Pedro de Alcantara figura  Vitamina Lorenzini Educação para Saúde saúde da criança

Junto ao Berço Dr. Edgard Braga figura  Gymnasio Paulistano Educação para Saúde Saúde da criança

Para a Galeria da Criança - Mappin Stores Educação para Saúde Saúde da criança

Estante Infantil V.L. Vicente Lessa foto Educação para Sociedade Geral

Enxoval do Bebê figura Xarope São João Educação para Saúde Saúde da criança

Natação, esporte ideal Prof. Julio Avarez foto Educação para Saúde Saúde da criança

** Educação para Saúde Saúde da criança

Bebê e a Moda foto Educação para Sociedade Geral

Emquanto seu filho cresce Dr. Josephine Kenyon foto Educação para Saúde Saúde da criança

Cinema Infantil - Educação para Cidadania Ed. não formal

A criança pré-escolar Dr. Almeida Júnior - Dr. Plinio Bove, Guido Pannaim, Prof. 
Dr. J.C. Celeghin

Educação para Sociedade ed. Famililar

Carda+A62pio da Criança figura Nestlé Educação para Saúde Saúde da criança

O Leite figura Educação para Saúde Saúde da criança

Os dois Inimigos figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

O serão Infantil - O melhor de todos figura Educação para Sociedade Ed. Famililar

Página Alegre figura biscoitos Aymoré Educação para Sociedade Geral

Cruzada Pró Infância - Prestação de Contas

Creme Dental Nemo



Apendice 3. revista Infância Ano 1 nº 3

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Às mães e futuras mães Maia Antonieta de Castro Educação para Sociedade Ed. Famililar

Puericultura Dr. Pedro de Alcantara figura Cia. City - Seguros Educação para Saúde Saúde da Criança

Para a Galeria da Criança Ovomaltine

A Criança nos seus dois primeiros annos de 
vida

Dr. Leon Velasco Branco foto Camomillina, Ford V.8 Educação para Saúde Saúde da Criança

Hygiene da criança figura Educação para Saúde Saúde da Criança

Flôres de Sol Dr. Edgard Braga - Educação para Cidadania

Ternos para meninos foto Casa Alemã Educação para Sociedade Geral

Moda para meninas foto Lã Filhinha Educação para Sociedade Geral

Um punhado de Esperanças foto Educação para Cidadania

A Água foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Não há melhor coisa do que brincar foto Educação para Cidadania

Cardapio da criança figura Leites em Pó Nestlé Educação para Saúde Saúde da criança

Como se deve castigar a criança Inês Joaquim figura Xarope São João Educação para Sociedade Ed. Familiar

O Bom desejo figura Educação para Sociedade Geral

A menina que salvou a França figura Dr. Plínio Bove, Guido Pannain, Prof. 
Dr. J.C.Celeghin (2a. Parte)

Educação para Sociedade Geral

Em casa da Dentista foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Estante Infantil Educação para Sociedade Geral

Um Quebra-Cabeça Interessante figura Gymnasio Paulistano Educação para Cidadania jogos e lazer

Cruzada Pró Infancia foto Prestação de Contas

Creme Dental Nemo



Apendice 4. revista Infância Ano 1 nº 4

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Parábola do Pae Pródigo B.M.G. não Ed. Famililar

Cartilha das Gestantes - Ar puro e recreações não Nestlé Educação para Saúde Saúde Materna

Cinema Infantil não  Jemalt Educação para Sociedade Geral

Normas practicas para a alimentação do pré-
escolar no Brasil

Prof. F.A.de Moura 
Campos figura Xarope São João, Camolmillina Educação para Saúde Saúde da criança

Entre dois e seis anos - O desenvolvimento 
mental da criança não Mappin & Webb Educação para Sociedade Ed. Famililar

Amas de leite Dr. Edgard Braga não Casa Alemã Educação para Saúde Saúde da criança

Vestido em ponto grande - para criança de 4 
annos figura Lã Filhinha Educação para Sociedade Geral

O enxoval do bebê foto Educação para Sociedade Geral

Escolhendo roupa apropriada Do Departamento de 
Agricultura do E. S. P. foto Educação para Sociedade Ed. famililar

Crianças Paulistanas ** foto

Vestidinho de malha - para menina de 3 annos foto Educação para Sociedade Ed. Famililar

As crianças retardadas Dr. Albert Derouèlle foto Educação para Sociedade Geral

O somno e o Sol são tão necessários como o 
alimento - Como dorme seu filho? figura Educação para Saúde Saúde da criança

Amparemos o Lactente! Dr. Agenor C. Stein não Educação para Saúde Saúde da criança

A criança ao ar livre figura Educação para Saúde Saúde da criança

A estante Infantil - Uma colleção de ouro V.L. não Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Cardapio da Criança figura Leite Condensado - Moça Educação para Saúde Saúde da criança

A formação do caracter das crianças Helen G. Green figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Cuidado com a Língua!' figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Memórias de um gato Origenes Lessa figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Jogos Infantis - Educação para Sociedade Geral

Uma caixa de Ferramentas que qualquer 
menino pode fazer figura Educação para Sociedade Geral



Apendice 5. revista Infância Ano 1 nº 5

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Bondade Correa Júnior Educação para Sociedade Geral

Quando tempo deve dormir seu filho figura Camomillina Educação para Saúde Saúde da criança

Balança e Coração Dr. Edgard Braga figura Cruzada Pro Infancia, Offerta Nestlé Educação para Saúde Saúde da criança

Cinema Infantil V.L.J Vicente Lessa Júnior - Formitrol Educação para Sociedade Geral

Conserve a Alegria de seus filhos Dr. Rodolfo Ries Centeno foto Educação para Saúde Saúde da criança

Tabella do Desenvolvimentoda Criança 
Normal Brasileira

Dra. Emma de Azevedo - Educação para Saúde Saúde da criança

Cardapio da criança Dr. Luiz Splendore foto Leite em Pó Molico Educação para Saúde Saúde da criança

O Leite figura Educação para Saúde Saúde da criança

Para a Cama de Bebê figura Lã Filhinha Educação para Sociedade Geral

Moda Infantil - Para os Dias Quentes figura Educação para Sociedade Geral

Mundo Infantil Paulistano foto

Cartilha das Gestantes Dr. Joseph Walsh foto Educação para Saúde Saúde Materna

Syphillis e Gravidez Dr. Waldomiro de Oliveira foto Educação para Saúde Saúde Materna

O Exemplo dos paes X. - Educação para Sociedade Geral

A Orientação Profissional e Educacional em 
nosso meio escolar

Prof. Juventina P. 
Sant`Anna

- Xarope São João Educação para Sociedade Geral

O Andar da Criança - Anda seu filhinho de 
modo normal?

Dr. R. Mitchell foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Estante Infantil - Formando o Hábito de Ler V. Lessa Júnior - Educação para Sociedade Geral

Para Distrahir a irmazinha figura Educação para Cidadania Ed. para cidadania

As fadas do lago figura Mappin & Webb Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Cruzada Pró Infancia - Prestação de Contas

Creme Dental Nemo



Apendice 6. revista Infância Ano 1 nº 6

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

Você vae ser feliz? Cleomenes Campos - Educação para Sociedade Geral

foto

A mais Damnosa e a mais evitavel infecção 
da infancia

Dr. Waldomiro de Oliveira - Mappin Stores Educação para Saúde saúde da criança

Puericultura - Aleitamento Materno e 
Desmame

Dr. Agenor C. Stein - Casa Alemã, Ovomaltine, Xarope São 
João

Educação para Saúde saúde da criança

Calções Do Departamento de 
Agricultura dos E. Unidos 

foto Camomillina Educação para Sociedade Geral

Sciencia e Ternura Dr. Edgard Braga foto Cruzada Pró Infancia Educação para Saúde saúde da criança

Cardapio da criança Dr. Luiz Splendore figura Leites em Pó Nestlé Educação para Saúde saúde da criança

Shirley Temple - A história de Shirley contada 
por ella mesma

foto Educação para Sociedade Ed. para sociedade

Ezeema do Lactente Dr. Waldomiro de Oliveira figura Educação para Saúde saúde da criança

Semana da Criança foto

A alimentação Artificial da criança foto Educação para Saúde saúde da criança

A Orientação Profissional e Educacional - em 
nosso meio escolar

Prof. Juventina P. 
Sant`Anna

- Pastilha de Casanova, A Exposição Educação para Sociedade Geral

A Princesa dos Bosques figura Educação para Cidadania

Estante Infantil - Mappin & Webb Educação para Cidadania

Qual Foi...? figura Pathé baby - o cinema do Lar, Isnard & 
Cia.

Educação para Cidadania

Cruzada Pró Infancia - Assucar Leblon Prestação de Contas

Ford V. 8



Apendice 7. revista Infância Ano 1 nº 7

T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de 
I lustração

Propaganda Categoria Sub Categoria

... Elsie Pinheiro não Educação para Sociedade Geral

Mortalidade Infantil Dr. Pedro de Alcantara não Nescáo Educação para Saúde Saúde da criança - 
Indicação de livro

Vencendo a Primeira Jornada não Casa Alemã editorial

Vacina B. C. G. M. de Oliveira não Café e Assucar União Educação para Saúde Saúde da criança

Em que Idade começamos a falar? Dr. J. Gerson foto Luvaria Paris, Massas Aymoré Educação para Saúde Saúde da criança

Sobre alimentação mixta Prof. Dr. Luís Morquio foto Casa Fretin, Casa Lemcke Educação para Saúde Saúde da criança

Cardapio Infantil Dr. Luiz Splendore figura Ovomaltine Educação para Saúde Saúde da criança

Vestindo Bebê - Calções practicos foto Casa Stolze Educação para Sociedade Geral

A estante infantil - Um lindo presente de 
Natal V. Lessa Júnior foto Educação para Sociedade Geral

Jane Withers - uma nota alvoroçante para os 
pequenos frequentadores de cinema V. L. J. foto Educação para Cidadania Ed. para cidadania

O coração materno é talisman Dr. Edgard Braga Vicente Lessa Júnior foto Educação para Saúde Saúde da criança

Gente meúda de São Paulo** foto

Banhos de Sol foto Maizena Brasil Educação para Saúde Educação para Saúde

A orientação Profissional e Educacional em 
nosso meio escolar Juventina P. Santanna figura Xarope das Crianças - Elekeiroz, 

Camomillina, Isnard & Cia., Casssio 
Educação para Sociedade Geral

Página da Criança figura Casa São João Educação para Sociedade Geral

O Gigante das Montanhas figura Mappin & Webb, Casa Fuchs Educação para Cidadania Ed. para cidadania

Illusões de Optica figura Casa Porcelana Educação para Sociedade Geral

Relatório referente ao mez de Outubro de 
1935 não Casa Casoy, Caixa Econômica Federal 

de São Paulo
Prestação de Contas

Refrigeradores Westinghouse, Casa 
Pratt, Creme Dental Nemo



Apendice 8. Ano 2 nº 8 
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Os Dez Mandamentos de Um Pae R.E.D. não Educação para Sociedade Ed. Familiar

Hygeia Myrianto Maria Antonieta 
de Castro

 foto  Wetinghouse Streamline Educação para Saúde Saúde da Criança

O probelma da puericultura no Brasil Dr. Edgard Braga  foto Educação para Saúde Saúde da Criança

A tuberculose de Typo Infantil Dr. Frederico Lewis foto casa Alemã, Mappin Stores Educação para Saúde Saúde da Criança

As crianças e os adolescentes são os mais 
beneficiados pelos banhos de mar

Dr. Guilhermo Narvajas foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Os meninos mentirosos Dr. Lanfranco Ciampi  foto leite em pó Molico, Dr. Allegretti 
Filho, Pastilha de Casanova, 

Educação para Sociedade Geral

Mundo Infantil Paulistano** não

Sobre Alimentação Mixta Prof. Dr. Luiz Morquio foto Educação para Saúde Saúde da Criança

A fructa reforça as reservas alcalinas do 
nosso organismo

foto Dr. Zuinglio T. Lessa e Drogaria 
Morse (2ºparte)

Educação para Saúde Saúde da Criança

Cardapio Infantil Dr. Luiz Esplendore não Educação para Saúde Saúde da Criança

Aleitamento Materno e Desmame Dr. Agebir C. Stein  figura Loja da China, Lança Perfume 
Pierrot, Casa Edison e Casa Odeon

Educação para Saúde Saúde da Criança

Estante Infantil V. Lessa Júnior Vicente Lessa 
Júnior

não Educação para Cidadania Sugestão de Livros

O Corneteiro de Pirajá Viriato Correa não Camomollina, Atwater Kent Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

A Cruzada Pró-Infância não Prestação de Contas

Ford V.8



Apendice 9. Ano 2 nº 9
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Minha Mãe Martins Fontes não Educação para Sociedade Geral

O Crescimento de ossos longos Dr. F. Pompeu do Amaral figura Dr. Zuinglio Themudo Lessa Educação para Saúde Saúde da Criança

Os filhos Victor Pauchet não Spalt (comprimidos que eliminan 
Dores de cabeça)

Educação para Sociedade Geral

O Copo Lena não Educação para Saúde Saúde da Criança

Photographias de crianças não Casa Alemã

Do Leite materno Dr. Edgard Braga figura Educação para Saúde Saúde da Criança

Cardapio Infantil Dr. Luiz Esplendore não Educação para Saúde Saúde da Criança

Rikki-Tikki-Tavi Rudyard Kipling não Atwater Kent, Camomillina, Necáo, 
Antartica (2ºparte)

Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

O banho de Sol e a saúde das crianças foto a pastilha de casanova Educação para Saúde Saúde da Criança

Crianças de São Paulo

A puericultura e a escola primária D. Maria Antonietta de 
Castro  foto Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

O hábito de ir cedo para a cama  foto Educação para Saúde Saúde da Criança

É mister combater nas crianças o Habito 
de roer as unhas foto Laboratórios Raul Leite Educação para Saúde Saúde da Criança

Jogo Infantil - Conquista das Bandeiras foto Educação para Sociedade Geral

Regresso figura Westinghouse Streamline Educação para Sociedade Geral

Estante Infantil V. Lessa Júnior foto Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Uma visita altamente honrosa para a 
Cruzada Pró-Infância foto Cruzada Pró-Infância Educação para Sociedade Geral

A Cruzada - Proteger a Criança é cuidar 
do futuro da Pátira Jane Craig Smith foto Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

A Cruzada Pró Infância não Prestação de Contas

Ford V.8



Apendice 10. Ano 2 nº 10
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Os Filhos Paul Reboux não Educação para Sociedade Ed. Familiar

A coqueluche constiue uma seria ameaça 
para a infância Dr. Leon Velazco Blanco não Malzbier Educação para Saúde Saúde da Criança

Passado, Presente e Futuro da Criança 
Brasileira Dr. Edgard Braga foto Antartica Educação para Saúde Saúde da Criança

As Cinco Dionnes foto

O melhor amigo Dr. Florencio Escardó foto Camomillina Educação para Saúde Saúde da Criança

Ninguém deve pretender ensinar seus 
filhos a andar Dr. F. Pompeo do Amaral figura S.M. Radium - Saponáceo Radium Educação para Saúde Saúde da Criança

A melhor amiga da Criança Dr. Florencio Escardó foto Dr. Zuinglio Themudo Lessa Educação para Saúde Saúde da Criança

Crianças Paulistanas ** foto Educação para Sociedade Geral

É preciso conhecer mais as crianças para 
melhor moldar-lhes o caracter Dr. Leon Mir foto Casa Alemã, Laboratórios Raul 

Leite
Educação para Sociedade Geral

Jogos Infantis foto Biscoitos Aymoré Educação para Sociedade Geral

Cardapio da Criança Dr. Luiz Esplendore figura Xarope das Crianças Educação para Saúde Alimentação

Estante Infantil - O problema da Litratura 
Infantil

Elvira Nizinska da Silva foto Guaraton, Leite Condensado Moça Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Actividades educativas para a criança no 
lar Rowa Hansen não Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Rikki-Tikki-Tavi Rudyard Kipling não Pastilha CasaNova, Ladio, Air 
France, Livro - A Dietetica Infantil

Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Médicos que prestam serviços à Cruzada não Prestação de Contas

Ford



Apendice 11. Ano 2 nº 11
T ítulo do artigo Assinado por Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Os destinos da Cruzada Pró Infancia Autor não editorial

Primavera - Tempo de Plantar foto Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Brinquedos que ensinam e divertem ao 
mesmo tempo Prof. Francisco Martinez foto Malzbier - Antártica, São Paulo Cia 

de Seguros, Casa Alemã, Leite e 
Educação para Sociedade Geral

Hygiene Infantil Dr. Pedro de Alcantara não Malzbier - Brahma Educação para Saúde Saúde da Criança

Não enfaixem os seus filhinhos Dr. F. Pompêo do Amaral foto Educação para Saúde Saúde da Criança

O dia do Lactente Dr. Luiz Splendore não Vigantol, Dr. Fritz Weiss (2 parte) Educação para Saúde Saúde da Criança

A arte de amamentar Dr. Edgard Braga foto Café Paraventi, Dr. Zuinglio 
Themudo Lessa

Educação para Saúde Saúde da Criança

Cruzada Pró-Infância - Semana Nacional 
da Criança foto editorial

Crianças Paulistanas** foto

Actividades Educativas para a criança no 
lar Rowna Hansen não Dr. José de Paula Dias, Dr. 

Alexandre Yazbek, Dr. Cardim, Dr. 
Educação para Sociedade Geral

Médicos que prestam serviços à Cruzada não Prestação de Contas

Ford



Apendice 12. Ano 2 nº 12
T ítulo do artigo Assinado por Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

A criança Plinio Barreto Autor não Educação para Sociedade Geral

A Vaccina e o Bebe Dr. Edgard Braga foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Um quarto para a criança Dr. Luiz Maria Lamadrid figura Leite e Manteiga Vigor, Carburador 
Ford

Educação para Sociedade Geral

Que é carinho? Prof. Dr. W. Wimmer foto Educação para Sociedade Geral

O Leite figura Casa Porcelana, Dr. Zuinglio T. 
Lessa, Leite Moça (2ºparte)

Educação para Saúde Saúde da Criança

Porque não conservar uma história do seu 
filhinho? Sra. Joanna de Abreu foto Malzbier - Antartica, Casa Lemcke, 

Concurso Vanetil, Serraria 
Educação para Sociedade Geral

Os vestidos de bebe foto Educação para Sociedade Geral

Actividades Educativas para a criança no 
lar Rowna Hansen foto Mappin Stores Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Os desvios vertebraes e suas causas Dr. F. Pompeo Amaral foto Educação para Saúde Saúde da Criança

O Chantecler Preto não Hortulania Paulista Educação para Sociedade Geral

As crianças de Peito não Glucose Educação para Saúde Saúde da Criança

Bibliotheca da "Infância" foto Educação para Cidadania Ed. para Cidadania

Cruzada Pró Infância foto Est. Graphico Cruzeiro do Sul, 
Singer, Empresa Constructora 

Prestação de Contas

Byington Cia,  Ambassador (Isnard 
& Cia)



Apendice 13. Revista Infância. Ano 3 nº 13
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Os pequeninos Paul Reboux Não Educação para Sociedade Educação familiar

Chegou Bebé! Dr. J. R. Ferguson Foto Tapeçaria Schulz, Dr. Fritz Weiss, Dr. 
Zuinglio Themudo Lessa

Educação para Saúde Geral

Com o que brincam seus filhos? Prof. Francisco P. 
Cabrejas

Foto e Figura Casa Alemã, Casa Hanau, Leite 
Manteiga Vigor

Educação para Sociedade Geral

A attitude e sua relação com a saude Dr. Pompêo do Amaral Foto Guaraná Brahma, Estabelecimento 
Graphico Cruzeiro do Sul

Educação para Saúde Saúde da Criança

Cardapio - Refeições de uma criança de 6 annos, 
pesando 20Kg Não Educação para Saúde Saúde da Criança

Dez Bordados para as camisinhas de bebê Foto Telefunken Educação para Sociedade Geral

14 regras de saúde Não Educação para Saúde Saúde da Criança

Sobre o modo de comer Não Educação para Saúde Saúde da Criança

Cuidado! Dr. Eduardo Ursini Foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Vigiando seu somno há de corrigi-lo Dr. Mario Alzua Foto Banco Real do Canadá, Mappin 
Stores, Xarope Elekeiroz, Cruzada 

Educação para Saúde Saúde da Criança

Regimens alimentares nas anomalias 
constitucionais Dr. Luiz Splendore Figura e Foto Nestogeno Educação para Saúde Saúde da Criança

O Leite Dr. W. de Oliveira Não Banco do Estado de São Paulo Educação para Saúde Saúde da Criança

Penteados Foto Educação para Sociedade Geral

Cruzada Pró-Infância - Balanço Geral 1936 Prestação de Contas

Leonard 1937 - Byinton&Cia

 Companhia City



Apendice 14 Revista Infância. Ano 3 nº14
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

A Mulher Castilho Não Educação para Sociedade Ed. Familiar

Não Ponha seu fihinho sentado Dr. F. Pompeo do 
Amaral

Não Estab. Graphico Cruzeiro do Sul (2 
parte)

Educação para Saúde Saúde da Criança

Honrosa Visita Não Mappin Stores Educação para Cidadania Ed. Para cidadania

Nossa Capa Não Educação para Sociedade Ed. Familiar

O homem do fururo Dr. Edgard Braga Foto Casa Alemã Educação para Sociedade Ed. Familiar

Eu quero isto Profa. Anna Maria 
Ramires

Foto Dr. Zuinglio Themudo Lessa Educação para Sociedade Geral

Um sério problema: que brinquedo hei de levar? Prof. Dr. Francisco 
Martinez

Foto e Figura Leite e Manteiga Vigor, Lactogeno Educação para Cidadania Ed. Para cidadania

O Leite Dr. W. Oliveira Não Feno de Chimène, Tapeçaria Schulz Educação para Saúde Saúde da Criança

Crianças, Anjos do Lar Dr. Antonio Campos 
de Oliveria

Foto Cruzada Pró-Infância Educação para Sociedade Ed. Familiar

Cruzada Pró-Infância - Relatório Não Xarope Elekeiroz, A preferida, Casa 
da Porcelana, Casa Genin - Lã 

editorial

Ensinando a Filhinha Figura Cia City Educação para Sociedade Ed. Familiar

Cardapio Infantil -  Como alimentar o lactante 
durante a viagem Dr. Luiz Splendore Não Selvoral Educação para Saúde Saúde da Criança

Ford Motor Company



Apendice 14 Revista Infância. Ano 3 nº14
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

A Mulher Castilho Não Educação para Sociedade Ed. Familiar

Não Ponha seu fihinho sentado Dr. F. Pompeo do 
Amaral

Não Estab. Graphico Cruzeiro do Sul (2 
parte)

Educação para Saúde Saúde da Criança

Honrosa Visita Não Mappin Stores Educação para Cidadania Ed. Para cidadania

Nossa Capa Não Educação para Sociedade Ed. Familiar

O homem do fururo Dr. Edgard Braga Foto Casa Alemã Educação para Sociedade Ed. Familiar

Eu quero isto Profa. Anna Maria 
Ramires

Foto Dr. Zuinglio Themudo Lessa Educação para Sociedade Geral

Um sério problema: que brinquedo hei de levar? Prof. Dr. Francisco 
Martinez

Foto e Figura Leite e Manteiga Vigor, Lactogeno Educação para Cidadania Ed. Para cidadania

O Leite Dr. W. Oliveira Não Feno de Chimène, Tapeçaria Schulz Educação para Saúde Saúde da Criança

Crianças, Anjos do Lar Dr. Antonio Campos 
de Oliveria

Foto Cruzada Pró-Infância Educação para Sociedade Ed. Familiar

Cruzada Pró-Infância - Relatório Não Xarope Elekeiroz, A preferida, Casa 
da Porcelana, Casa Genin - Lã 

editorial

Ensinando a Filhinha Figura Cia City Educação para Sociedade Ed. Familiar

Cardapio Infantil -  Como alimentar o lactante 
durante a viagem Dr. Luiz Splendore Não Selvoral Educação para Saúde Saúde da Criança

Ford Motor Company



Apendice 15. Resvista Infância Ano 3 número 15
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

A semana da Criança em 1937 Não editorial

Vaccine-se! É a única maneira de evitar a variola Dr. Pedro Ruiz Foto Geladeria Neve, Banco do Brasil, Neo-
Phymatoleo, Casa Prat, Vinho de 

Educação para Saúde Saúde da Criança

Tratamentos Adjuvantes da tuberculose Prof. Leoncio Pinto Não Mappin Stores Educação para Saúde Saúde da Criança

Porque não se deve carregar uma criança Dr. F. Pompeo do 
Amaral Foto Capebeno Educação para Saúde Saúde da Criança

A Alma da criança Dr. Edgard Braga Foto Estb. Graphico Cruzeiro do Sul, 
Dylanina Educação para Sociedade

Ed. Familiar

Syphilis e a Proteção á Infância Dr. Octávio Gonzaga Foto Casa Alemã, Aleptan e Selvoral (2 
parte)

Educação para Saúde Saúde da Criança

É suficiente por hoje! Prof. J.C.Bravo Foto e Figura Cia. Melhoramentos, Bismuthan Educação para Cidadania
modos de viver

O Dentista deve ser o melhor amigo das crianças Dra. Luiza Salmain Foto e Figura Dr. Zuinglio Themudo Lessa, Insulenx Educação para Saúde Saúde da Criança

Aprenda a contar historias a seu Filhinho Sra. Angela de 
Etchegoyen Foto e Figura Educação para Cidadania

Ed. Familiar

O Leite Dr. W. Oliveira Não Caixa Econômica Federal de São 
Paulo, Leite Condensado Moça, 

Educação para Saúde Saúde da Criança

Pullover Branco Foto Casa Genin-Lã Filhinha, Cruzada Pró-
Infância Educação para Sociedade

Geral

Que Horas são? Profa. Matilde Ferreira Foto e Figura Tapeçaria Schulz Educação para Cidadania
Ed.para cidadania

Cruzada Pró-Infância Não Maizena Duryea e Karo, Xarope das 
Crianças, Serraria Americana 

Prestação de Contas

Louça Byington

Banco do Estado de São Paulo



Apendice 16. Revista Infância Ano 3 n. 16
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Semana da Criança em 1937 Não editorial

Sugestões para realização da Semana da Criança Cruzada Pró-Infância Não Xarope das Crianças Educação para Cidadania
Ed. Para cidadania

A prevenção e a cura da gripe Não Mappin Stores, Loteria Paulista Educação para Saúde Saúde da Criança

Formando a Biblioteca Infantil Não Educação para Cidadania
Ed. Para cidadania

O desmame Dr. Carlos A. Urquijo Foto Eledon, Bismuthan Educação para Saúde Saúde da Criança

Não o levante pelo Pulso! Dr. Alfredo Giménez Foto Casa Alemã, Tapeçaria Schulz Educação para Saúde Saúde da Criança

Fim de semana bem aproveitado Sra. Elvira C. de 
Gómez

Foto Educação para Sociedade
Ed. Familiar

Na occasião da passagem do corpo á attitude 
erguida

Dr. F. Pompeo do 
Amaral

Foto Madaleine Hanania -Dentista de 
Senhoras e Crianças, Cruzada Pró-

Educação para Saúde Saúde da Criança

Traumatismos do Nascimento Dr. Edgard Braga Não Vinho de Cajú Phospho-Iodado, 
Aleptan, Giorgi - Fábrica de Rolhas

Educação para Saúde Saúde da Criança

Educação e Psychologia Angelo Raymundo de 
Souza

Foto Casa Pratt, Casa Frettin, Vinho de 
Cajú Phospho-Iodado, Selvoral Educação para Sociedade

Ed. Familiar

A grande importancia do molar dos seis annos Dr. Oscar H. Volpe Foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Calções para o Bebé Figura Casa Genin -Lã Filhinha, Neo-
Phymatoleo Educação para Sociedade

Geral

Puericultura - 22 Conselhos para o bem da 
creança Dr. Pedro de Alcantara Não Antunes de Abreu e Cia, Capebeno, 

Chimène, Dylanina
Educação para Saúde Saúde da Criança

Cruzada Pró-Infância Não Prestação de Contas

Aleptan

Ford V-8



Apendice 17. Revista Infância Ano 3 n. 17
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

1 Concurso de Robustez da Criança Escolar do 
Estado de São Paulo Não editorial

Preliminares e Bases para a realização do 1 
concurso de Robustez da Criança Escolar do Não Neo-Phymatoleo, Xarope das 

Crianças, Sabonete Feno, Dylanina, 
editorial

Cruzada Pró-Infância Não editorial

Semana da Criança Não Aleptan editorial

Importância a Consulta de Hygiene Pré-Natal Dr. Edgard Braga Não Pasta Cereja Chimène, Vinho de Cajú 
Phospho-Iodado

Educação para Saúde Saúde Materna

A capeba nas doenças do fígado Não Educação para Saúde Saúde da Criança

A Criança que estuda Prof. João de Toledo Foto ACM - Associação Cristã de Moços, 
Selvoral Educação para Sociedade

Ed. Familiar

Mostre Interesse pelos brinquedos do seu filho Prof. Francisco 
Martinez

Foto e Figura Madaleine Hanania -Dentista de 
Senhoras e Crianças, Bismuthan Educação para Cidadania

Jogos e Lazer

Faça Passeios com o bebé Sra. Elvira C. de 
Gómez

Foto Mappin Stores Educação para Sociedade
Geral

O decubito prono na educação physica do lactente Dr. F. Pompeo do 
Amaral

Foto Banco do Estado de São Paulo Educação para Saúde Saúde da Criança

A criança e a raça Dr. Raul Briquet Foto Educação para Cidadania
Ed. Para cidadania

Eduque os Hábitos de seu filho Ernesto Nelson Foto Molico, Casa Schulz Educação para Saúde Saúde da Criança

Por que morre tanta criança Dr. Pedro de Alcantara Foto Dr. Zuinglio Themudo Lessa Educação para Saúde Saúde da Criança

Seis blusas e seis saias Figura Educação para Sociedade
Geral

Collete e pullover para meninos Foto Aleptan Educação para Sociedade
Geral

Casaquinho para bebé Foto Educação para Sociedade
Geral

Cruzada Pró-Infância Não Prestação de Contas

Ford V-8



Apendice 18. Revista Infância Ano 3 n. 18
T ítulo do artigo Assinado por Autor Presença de I lustração Propaganda Categoria Sub Categoria

Cumprindo um programma Não Editorial

Defendamos o binomio: MÃE E FILHO Dr. Carlos A. 
Bambarén

Foto Dylanina, Revista Infância, Neo-
Phymatoleo, Casa Alemã, Extracto de Educação para Sociedade

Geral

Convulsões Infantis Dr. Carlos Riestra Foto Dextrosol - Maisena Brasil S.A., 
Leitelho Preparado Guigoz, Extrato 

Educação para Saúde Saúde da Criança

Uma Homenagem Oportuna Não União - Café e Assucar

Alimentação e Saúde América Machado Foto Educação para Saúde Saúde da Criança

A Criança e a Hereditariedade Dr. Edgard Braga Foto Vinho de Cajú Phospho-Iodado Educação para Saúde Saúde da Criança

As flores facilitam as primeiras lições Dr. Lucianel Carrildo Foto Dr. Zuinglio Themudo Lessa, Vinho 
de Cajú Phópho-Iodado Educação para Cidadania

Ed. Para cidania

Conselhos sobre alimentação Não Refrigeradores Alaska Educação para Saúde Saúde da Criança

Concurso de Robustez da Criança Escolar - Os 
Premios Oficiaes Instituídos Foto Educação para Saúde Saúde da Criança

Os vencedores das provas finaes Não Educação para Saúde Saúde da Criança

A cooperação do escotismo no Concurso de 
Robustez Foto C.I. Souza Noschese S.A. Educação para Saúde Saúde da Criança

A sessão de encerramento no Theatro Municipal Foto Revista Infância, Ao Esporte 
Nacional, Madaleine Hanania - 

Educação para Saúde Saúde da Criança

A contribuição da Associação de Escoteiros para 
o Concurso de Robustez Não Companhia Melhoramentos, 

Bismuthan
Educação para Saúde Saúde da Criança

Cruzada Pró-Infância - Curso de Puericultura Não Educação para Saúde Saúde da Criança

Leite Vigor
Ford V-8


