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RESUMO 
A presente pesquisa, apoiada na teoria metodológica Marxista, pretendemos olhar atentamente as ações 
políticas e religiosas, na sociedade burguesa emergente, olharemos o contexto do Brasil no século XX e o 
período de 1917 a 1940 na  cidade de Pouso Alegre – MG, onde discutiremos as ações disciplinares na 
educação  e  no  trabalho,  para  a  emergente  classe  operária  da  cidade,  suas  atuações  foram  na  Escola 
Profissional Delfim Moreira e na Escola Doméstica Santa Terezinha. Aonde nossa atuação será na Escola 
Profissional  Delfim  Moreira,  essa  instituição  fundada  em  1917,  era  responsável  por  oferecer  cursos 
profissionalizantes e educação básica aos meninos pobres e órfãos da cidade e na Escola Doméstica Santa 
Terezinha, fundada em 1929, a  instituição era destinada ao ensino de misteres e prendas domésticas as 
meninas pobres, tais como costura, bordados e arte culinária, dando‐lhes  informações  indispensáveis de 
futuras mães e boas esposas, ambas as Instituições estudadas localizadas em Pouso Alegre – MG, para o 
desenvolvimento dessa pesquisa contamos com o máximo possível de fotografias da própria  Instituição, 
os  relatos  de memorialistas  e  os  discursos  da  imprensa,  sobre  a  importância  que  se  dava  ao  ensino 
doméstico as meninas pobres da cidade, processo de profissionalizante encontrado nos jornais da época, 
tudo na ótica capitalista da nova sociedade burguesa. Os questionamentos que norteiam essa temática é 
compreender os processos disciplinares que a Educação Profissional que é uma Instituição ligada a Igreja 
Católica e aos políticos importantes da cidade, desempenhou na classe trabalhadora e pobre da cidade de 
Pouso Alegre neste período, uma disciplina moldada nos aspectos da sociedade burguesa emergente no 
Brasil,  como  o  uso  da  educação  e  o  trabalho  resultou  nos  processos  de  criação  da  Escola  Profissional 
Delfim Moreira, outro questionamento é da  atuação da Escola  Santa  Terezinha na disciplinarização do 
gênero  feminino e olhar da sociedade burguesa com o papel da mulher na sociedade que estava sendo 
implantada  pela  burguesia.  Diante  dessas  problemáticas  que  a  temática  nos  proporcionou,  buscamos 
diante dessa nova pesquisa, trazer uma nova visão de cunho Marxista, partindo da metodologia de Marx, 
e  outros  Historiadores  Marxistas  que  desempenharam  um  papel  de  reflexão  metodológica  sobre  a 
Educação e o Trabalho no  cenário mundial,  sobre os aspectos da educação profissional e da educação 
doméstica, na historiografia local e regional sul‐mineira, salientando novas perspectivas de olhares sobre 
essa temática de estudo ligada ao Marxismo. 
 
Palavras‐chave: Marxismo; Classe Operária; Educação. 



A CRÍTICA MARXISTA SOBRE A EDUCAÇÃO E O TRABALHO EM 

POUSO ALEGRE – MG (1917 – 1940) 
 

BALBINO, Giovani Silva1 
 

Resumo: A presente pesquisa, apoiada na teoria metodológica Marxista, pretendemos 
olhar atentamente as ações políticas e religiosas, na sociedade burguesa emergente, 
olharemos o contexto do Brasil no século XX e o período de 1917 a 1940 na cidade de 
Pouso Alegre – MG, onde discutiremos as ações disciplinares na educação e no 
trabalho, para a emergente classe operária da cidade, suas atuações foram na Escola 
Profissional Delfim Moreira e na Escola Doméstica Santa Terezinha. Aonde nossa 
atuação será na Escola Profissional Delfim Moreira, essa instituição fundada em 1917, 
era responsável por oferecer cursos profissionalizantes e educação básica aos meninos 
pobres e órfãos da cidade e na Escola Doméstica Santa Terezinha, fundada em 1929, a 
instituição era destinada ao ensino de misteres e prendas domésticas as meninas pobres, 
tais como costura, bordados e arte culinária, dando-lhes informações indispensáveis de 
futuras mães e boas esposas, ambas as Instituições estudadas localizadas em Pouso 
Alegre – MG, para o desenvolvimento dessa pesquisa contamos com o máximo possível 
de fotografias da própria Instituição, os relatos de memorialistas e os discursos da 
imprensa, sobre a importância que se dava ao ensino doméstico as meninas pobres da 
cidade, processo de profissionalizante encontrado nos jornais da época, tudo na ótica 
capitalista da nova sociedade burguesa. Os questionamentos que norteiam essa temática 
é compreender os processos disciplinares que a Educação Profissional que é uma 
Instituição ligada a Igreja Católica e aos políticos importantes da cidade, desempenhou 
na classe trabalhadora e pobre da cidade de Pouso Alegre neste período, uma disciplina 
moldada nos aspectos da sociedade burguesa emergente no Brasil, como o uso da 
educação e o trabalho resultou nos processos de criação da Escola Profissional Delfim 
Moreira, outro questionamento é da atuação da Escola Santa Terezinha na 
disciplinarização do gênero feminino e olhar da sociedade burguesa com o papel da 
mulher na sociedade que estava sendo implantada pela burguesia. Diante dessas 
problemáticas que a temática nos proporcionou, buscamos diante dessa nova pesquisa, 
trazer uma nova visão de cunho Marxista, partindo da metodologia de Marx, e outros 
Historiadores Marxistas que desempenharam um papel de reflexão metodológica sobre 
a Educação e o Trabalho no cenário mundial, sobre os aspectos da educação profissional 
e da educação doméstica, na historiografia local e regional sul-mineira, salientando 
novas perspectivas de olhares sobre essa temática de estudo ligada ao Marxismo. 
 
Palavras – Chaves: Marxismo; Classe Operária; Educação. 
 

POUSO ALEGRE NO “ALVORECER” DO PROGRESSO CAPITALISTA 
 
 

A pesquisa intitulada “A Crítica Marxista Sobre A Educação E O Trabalho Em 

Pouso Alegre – MG (1917 – 1940)”, tem como objetivo de problematizar as questões 

educacionais e sobre o trabalho, envolvidas no processo de profissionalização que 

                                                            
1 Graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) em Pouso 
Alegre – MG em 2016. E-mail: giovanielchico15@yahoo.com.br  



possibilitou uma maior disciplinarização da classe operária, que resultaram mudanças 

drásticas na conscientização coletiva por parte do operariado que emergia no interior do 

país. 

Aonde nossa área de atuação nessa pesquisa deriva das coletas de fontes provida 

dos jornais, fotografias e dos relatos dos memorialistas, como a Escola Profissional 

Delfim Moreira, fundada em 1917 uma escola para meninos pobres, sendo incluso nesta 

escola oficinas de tipografia, sapataria, carpintaria, marcenaria, oficinas de artes, além 

de uma seção agrícola. Uma escola que a educação estava voltada para a sociedade da 

classe trabalhadora e industrial.  

“A divisão do trabalho numa nação obriga em primeiro lugar à separação entre o 

trabalho industrial e comercial e o trabalho agrícola; e, como consequência, a separação 

entre a cidade e o campo e à oposição dos seus interesses.” (MARX; ENGELS, 2011, p. 

26), diante dessas conjunturas de interesses, a Escola Profissional Delfim Moreira, 

atendia esses interesses por parte da Burguesia Industrial e das Oligarquias. 

E a Escola Doméstica Santa Terezinha, fundada em 1929, era destinada ao 

ensino de misteres e prendas domésticas as meninas pobres, tais como costura, bordados 

e arte culinária, dando-lhes informações indispensáveis de futuras mães e boas esposas. 

A cidade de Pouso Alegre está localizada no sul das Minas Gerais, possuindo 

uma população estimada em 143.8462 mil habitantes, seguintes dados para o ano de 

2015, possuindo Municípios limítrofes como Congonhal, São Sebastião da Bela Vista, 

Silvianópolis, Espirito Santo do Dourado, Borda da Mata, Estiva, Cachoeira de Minas e 

Santa Rita do Sapucaí.3 

 

                                                            
2 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=315250. Acessado no dia 10 de Setembro de 2016. 
3 https://www.achetudoeregiao.com.br/mg/pouso_alegre/localizacao.htm. Acessado no dia 10 de 
Setembro de 2016. 



 

Imagem 1 - Localização de Pouso Alegre – MG. 4 
 

Sendo influenciado pelo “surto” progressista, resultante no cenário nacional pós-

república, possibilitou mudanças drásticas sociais e econômicas pelo país, a cidade de 

Pouso Alegre emergida nesse cenário da ótica burguesa, traçaram os caminhos da 

emergente classe operária na cidade. 

Diante desse estágio que a nova sociedade burguesa que crescia no país, 

compreendemos as preocupações por partes das elites políticas e religiosas sobre a 

população pobre ou a classe trabalhadora, pois “a questão da gênese da disciplina 

industrial, ampliando o enfoque da disciplina dos trabalhadores para além dos muros da 

fábrica, atingindo todos os aspectos de sua vida cotidiana.” (RAGO, 1997, p. 3) 

Para compreender melhor este período da história do Brasil, percebemos que os 

trabalhadores ou operários, movidos pelos ideais anarquistas e socialistas que vieram 

junto com os imigrantes, formariam intensas lutas contra essas complicadas formas de 

“estratégias de disciplinarização do trabalhador apresentam-se de forma pontual, 

manifestando o desconcerto dos patrões frente às lutas operárias e atestando a ineficácia 

das medidas punitivas e policialescas de controle da força de trabalho.” (RANGEL, 

2013, p. 18) 

Essas ações punitivas para exercer o controle social dos operários se devem 

pelas greves que logo ocorreram nos principais centros industriais do país, como São 

                                                            
4 Imagem extraída do Google Imagens. 
https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+localiza%C3%A7%C3%A3o+da+cidade+de+Pouso+Ale
gre+no+sul+de+Minas&rlz=1C1CHZL_ptBRBR687BR687&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwipm8j4pqjMAhVFIpAKHUjGAB4Q_AUICSgD&biw=1366&bih=667#imgrc=_azVBWjXHRBcb
M%3A. Acessado no dia 10 de Setembro de 2016. 



Paulo em 1917 e no Rio de Janeiro em 1919, como afirma (CARVALHO, 2009, p. 4), 

perante a essas ações, o discurso burguês, segundo Fernandes, o trabalho é reflexo das 

ações políticas, onde nessas ações políticas, são remodelados os aspectos burgueses para 

o controle social do operariado. 

Segundo Fernandes: 

 
Nesse contexto histórico-social, a dominação burguesa não é só uma força 
sócio-econômico espontânea e uma força política regulativa. Ela polariza 
politicamente toda a rede de ação auto – defensiva e repressiva, percorrida 
pelas instituições ligadas ao poder burguês, da empresa ao Estado, dando 
origem a uma formidável superestrutura de opressão e de bloqueio, a qual 
converte, reativamente, a própria dominação burguesa na única fonte “poder 
político legítimo”. (FERNANDES, 1976, p. p. 302 – 303) 
 

Partindo desse contexto histórico, percebemos que a política moldada no 

discurso burguês da mão-de-obra, foi capaz, de realizar uma ampla opressão e de 

bloqueio às tentativas do proletariado de garantir seus direitos, conseguido por lutas e 

resistência, com as ações políticas de aspirações Burguesas, onde Decca explica bem o 

sentido. 

 
[...] a problemática e o discurso da revolução burguesa têm um campo 
explícito onde são definidos. Colocam-se no âmbito da luta política do 
proletariado, no interior de uma sociedade burguesa, num momento em que o 
conflito fundamental ocorre entre o capital e o trabalho. (DECCA, 1986, p. 
64) 
 

Nessa perspectiva de ideia, explicado por Decca, a política Burguesa, tendo 

como principal objetivo bloquear as ações políticas dos operários ou proletários, diante 

dessas problemáticas das ações sociais, pode compreender que o discurso burguês, 

sobre a luta operária para conseguir seus direitos, mantivesse os conflitos de classes, 

perante o trabalho. 

Segundo Rago: 

 
[...] o desejo patronal de determinar os caminhos da formação do 
proletariado, impedindo sua autoconstrução espontânea enquanto classe, 
manifesta-se de maneira cada vez mais sofisticada e ramificada, à medida 
mesmo em que o movimento operário se organiza e ameaça escapar ao 
controle do poder. (RAGO, 1997, p. 33) 
 

Percebemos que ao explicar o desejo patronal, que é a burguesia industrial, 

tinha-se um discurso de formar o proletariado para o trabalho das fábricas, disciplinando 

suas vidas, para não reorganizasse e ameaçasse o poder das elites industriais e religiosas 

na política nacional. Até por que segundo Marx, o uso do discurso proposto pela 

burguesia industrial objetivava os aspectos da disciplinarização coletiva dos operários. 



 
O discurso burguês sobre a família e a educação, sobre a meiga relação entre 
pais e filhos, torna-se mais repugnante quanto mais, como consequência da 
grande indústria, todos os laços familiares são arrancados do proletário e as 
crianças são transformadas em meros artigos comerciais e instrumentos de 
trabalho. (MARX; ENGELS, 2014, p. 132) 
 

Partindo da ideia de Marx, o uso do discurso burguês sobre aspectos cotidianos e 

pelo uso das complexas formas de disciplina “industrial”, nessa ideia, as crianças 

“ganharam” atenção por ser o “futuro da pátria”, percebemos que a iniciativa de “criar” 

bons operários para o trabalho, na conduta moral cristã, esse ato possibilitou, “os 

primeiros institutos profissionalizantes” (RAGO, 1997, p. 119), esses institutos eram 

responsáveis, pela institucionalização de uma mão-de-obra “qualificada”, mas também 

compreendemos uma maior preocupação com as crianças desvalidas, órfãs e pobres, 

que serão o futuro da “Pátria”. 

Diante desses mecanismos de disciplinarização imposta pelo Estado Burguês, os 

políticos e os religiosos da cidade de Pouso Alegre, inspiradas por esse modelo imposto 

sobre a classe trabalhadora nos principais centros do país, arquitetaram os mecanismos 

disciplinares na cidade, dedicados a vigiar a emergente classe operária da cidade, até 

por que Pouso Alegre, ainda era uma cidade de aspectos ruralistas e dependia do 

comércio rural. 

Com a fundação da Escola Profissional Delfim Moreira em 1917, as elites pouso 

alegrenses, estabelecidas entre políticos de famílias influentes e com apoio total do 3o 

Bispo Diocesano do Bispado de Pouso Alegre, D. Octávio Chagas de Miranda, 

“Inaugurou-se hontem officialmente a Escola Profissional Delfim Moreira.” (Jornal 

Gazeta de Pouso Alegre, Anno II, 7 de Outubro de 1917, no. 18, p. 2). 

A homenagem ao então Presidente da República Delfim Moreira5, representante político 

da região sul-mineira, sem dúvida, percebemos um engrandecimento por parte do órgão 

                                                            
5 “Delfim Moreira da Costa Ribeiro nasceu na pequena cidade mineira chamada Cristina no dia 7 de 
novembro de 1868. Foi para São Paulo e cursou Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, 
diplomando-se no ano de 1890. Começou sua carreira trabalhando como promotor público nas cidades de 
Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, ambas no estado de Minas Gerais. A carreira política teve início 
através de um mandato para o cargo de vereador. Delfim Moreira governou o país entre 15 de novembro 
de 1918 e 28 de julho de 1919, sempre tendo em mente que um novo processo eleitoral encerraria 
brevemente o mandato. Mesmo assim, desempenhou sua função tomando as ações possíveis. Seu 
pequeno mandato enfrentou sérios problemas sociais combatendo várias greves gerais no Brasil. Além 
disso, reformou a administração no estado do Acre, republicou o Código Civil Brasileiro com correções 
do texto publicado em 1916 e decretou a intervenção no estado de Goiás. Na Conferência de Paz ocorrida 
em Paris em 1919 foi Delfim Moreira que fez o Brasil ser representado enviando o Senador Epitácio 
Pessoa, o qual era candidato na disputa eleitoral para presidência contra Ruy Barbosa. Epitácio Pessoa foi 
eleito no dia 13 de maio do mesmo ano, enquanto estava ainda em Paris. Quando retornou ao Brasil 
recebeu de Delfim Moreira o cargo de presidente, levando novamente Delfim Moreira para a vice-
presidência. Durante todo o curto mandato desenvolvendo a função de presidente, Delfim Moreira esteve 



jornalístico, até porque quando saiu outra matéria das semanas seguintes. “Foi inaugurada 

oficialmente domingo passado, com numerosa e escolhida assistência a Escola Profissional 

‘Delfim Moreira’.” (Jornal Gazeta de Pouso Alegre, Anno II, 7 de Outubro de 1917, no. 

20, p.1). 

Confirmando o ato de inauguração da Escola Profissional Delfim Moreira, 

percebemos que o número do jornal, traz as seguintes palavras, como “numerosa” e “escolhida 

assistência”, compreendemos que o uso dessas palavras, nós faz perceber que essa escola 

moldada nos preceitos assistencialistas foi escolhida para exercer o papel de educação e 

profissionalismo em Pouso Alegre. 

Compreendendo melhor as dinâmicas da Escola Profissional Delfim Moreira, 

percebemos que ao representar esses cursos profissionalizantes para esses meninos 

pobres. “O interesse pela educação dos operários desde a infância reflete a intenção 

disciplinadora de formar “cidadãos” adaptados que internalizem a ética puritana do 

trabalho comportando-se de modo a não ameaçar a ordem social.” (RAGO, 1997, p. 

120) Formar bons cidadãos era a logica desses cursos dos Institutos Profissionalizantes.  

“O dia 19 do corrente, consagrado ao grande Santo protector dos operários, foi 

de grata alegrias para este estabelecimento profissional de educação.” (Jornal Semana 

Religiosa, Anno V, Pouso Alegre (Minas), 24 de Março de 1921, no. 229, p. 1). As 

comemorações para o 4 anos da Escola Profissional é marcada também pelo uso “santo 

protector dos operários”, nos faz compreender que as dinâmicas ocorridas na Escola 

Profissional, é alegre com as comemorações, mas realmente ser chamado de protetor 

dos operários pelo jornal Semana Religiosa, percebemos que a Escola, junto com a 

Igreja, protegia “esses” chamados “operários”, que iria trazer a eles uma “nova” vida 

social com as capacitações profissionais oferecidas. 

“A Escola profissional, officina onde se fazem cidadãos, aptos em futuro a 

serem uteis á sociedade, e, ao progresso de nossa pátria, é também para bem alto render 

agradecimento ao Sr. Bispo D. Octavio” (Jornal Gazeta de Pouso Alegre, Anno IV, 10 

de Agosto de 1919, no. 100, p. 2). O jornal reforça o engrandecimento do Senhor Bispo 

D. Octávio Chagas de Miranda e ressaltando o papel fundamental da Escola Profissional 

                                                                                                                                                                              
acometido por uma doença que o deixava desconcentrado e desligado de suas tarefas. Na prática era o 
ministro Afrânio de Melo Franco quem tomava as decisões do governo. Mais tarde a doença o fez se 
recolher em Santa Rita do Sapucaí e por lá acabou falecendo no dia primeiro de julho de 1920, sem 
completar também o mandato de vice-presidente. Então uma nova eleição para preencher o cargo foi 
convocada e nela saiu vitorioso o Senador mineiro Francisco Álvaro Bueno de Paiva. Delfim Moreira foi 
homenageado com uma cidade em Minas Gerais que leva o seu nome.”  
Ver: http://www.historiabrasileira.com/biografias/delfim-moreira/, acessado no dia 26 de Setembro de 
2016.  



Delfim Moreira, que era o “progresso” não só da cidade de Pouso Alegre, mas sim da 

Pátria como afirma o trecho, mais além sendo “uteis á sociedade”, nessa ocasião 

demonstra a visão elitizada olhando para as massas sem ofício nenhum, não possuindo a 

capacitação profissional eficaz para o “futuro” da Pátria na industrialização que já 

estava sendo ocorrida. 

O conceito de trabalho na historiografia, já ganhou à academia, para isso “devem 

ser judiciosamente pelos historiadores, pode ser necessário reformulá-las ou situá-las 

em novo cenário,” (HOBSBAWN, 2015, p. 23) segundo Hobsbawm, a ideia de 

contextualizar o momento estudado é necessária para compreender as questões 

envolvendo o trabalho, principalmente no Brasil, que a ideia de trabalho, “tardiamente” 

começou no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o trabalho 

assalariado, após o fim do regime de escravidão. 

Nesse sentido de contextualizar o conceito de trabalho no seu espaço de tempo, 

Hobsbawn, traz outras análises para a questão da mecanização nas indústrias, onde ele 

explica o sentido da falta de mecanização para “Os Trabalhadores Ingleses do Gás, 1873 

– 1914”, o sentido dessa transformação, pode ser contextualizado no cenário do Brasil 

nos meados do século XX. 

 
O trabalho de rotina semi-habilitado é uma coisa muito convencional, 
funcionando em ritmo, e em padrões, que foram testados e desenvolvidos 
inconscientemente durante longos períodos; o balanço da foice do camponês, 
a pá do carvoeiro da Marinha ou do gasômetro, ou o esfregão da dona de 
casa. A própria falta de mecanização forçou o carvoeiro a se transformar 
numa máquina especializada. (HOBSBAWN, 2015, p. 223) 
 

Percebemos que a falta de mecanização por parte desses trabalhadores ingleses, 

fazendo um elo de comparação da classe operária em formação no Brasil, corresponde 

às tentativas das elites republicanas de profissionalizar ou “oferecer” em formas de 

caridade, uma capacitação profissional, como a Escola Profissional Delfim Moreira, 

responsável na cidade de Pouso Alegre, na capacitação dos meninos pobres para a 

sociedade capitalista. 

Com essa nova maquinaria que expandia pelo país, segundo as análises de Marx 

e Engels, sobre os processos de expansão da maquinaria e do trabalhador modificaram 

os sentidos: 

 
Com a expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, o trabalho dos 
proletários perdeu o todo o caráter autônomo, deixando de ser atrativo para o 
trabalhador. Ele torna-se um mero apêndice da maquina, do qual apenas se 
exige o manejo mais simples, monótono e fácil de ser aprendido. (MARX; 
ENGELS, 2014, p. 116) 



 
Com a maquinaria a Burguesia tornou o trabalho antes como bem explicado 

atrativo ao trabalhador, o sujeito trabalhador passou a ser um mero aprendiz, e a 

maquinaria se valorizando cada vez mais sua atuação e o custo do trabalho do 

trabalhador cada vez mais sendo desvalorizado, ao ponto de receber o mínimo para a 

sua subsistência na sociedade burguesa. 

Na imagem a seguir compreendemos o sentido da profissionalização perante a 

modernidade da maquinaria que o Brasil estava envolvido e por que desse projeto de 

capacitação profissional a emergente classe operária da cidade.  

 

 

Imagem 2 - Anúncios da Oficina de Carpintaria e Marcenaria da Escola Profissional de 1933.6 
 
Quando começamos a analisar esse anúncio realizado pela Oficina de 

Carpintaria e de Marcenaria da Escola Profissional, compreendemos a preocupação de 

ensinar essas técnicas de manuseio desses equipamentos modernos para época, como o 

motor sendo movida a base de energia elétrica, possuindo um discurso que encaminhava 

os jovens aprendizes ao sistema capitalista, ensinando-lhe a ganhar a vida no sistema de 

mercado, trabalhar sobre encomendas, e possuindo um chefe que no mesmo tempo 

disciplinavam eles na lógica de mercado. 

Nessa lógica de ter um chefe responsável da própria oficina, disciplinando os 

jovens alunos a se costumarem com os cotidianos das fábricas, pois como explica Marx: 

“Massas de trabalhadores, amontoadas nas fábricas, são organizadas militarmente como 

soldados do exército da indústria, estão sob a vigilância de uma completa hierarquia de 

oficiais e suboficiais.” (MARX; ENGELS, 2014, p. 117) 

                                                            
6 Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 4. 



Diante desses detalhes da expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, essas 

mudanças influenciavam as conjunturas políticas e religiosas em todo o país, podemos 

compreender que trabalhador envolvido nessa lógica de produção capitalista, até por 

que no ano de 1933, segundo o jornal O Trabalho, “a nossa Typographia foi neste anno 

enriquecida com a acquisição de uma machina [sic] de cortar, pelo preço de 6 Contos de 

reis.” (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 2). 

Com maquinário moderno, a produção do jornal tanto A Semana Religiosa ou do O 

Trabalho, ia aumentar consideravelmente, levando ao público leitor, uma melhor 

imagem sobre as noticias da Escola Profissional.  

 
É dotada de aparelhos movidos a eletricidade e de todos os ferramentas que 
necessitam os carpinteiros. Diariamente os alunos que aprendem o oficio 
nobre, que também foi o glorioso S. José, encontram nessa bem montada 
oficina lições praticas de trabalho, pelo chefe da carpintaria, sr. Antonio da 
Silva Castro, moço inteligente, que com boa vontade vai guiando os alunos 
para mais tarde entrarem na vida pratica, levando o conhecimento da tão 
importante oficio. (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de 
Março de 1933, no. 17, p. 4) 
 

Até porque segundo o jornal O Trabalho, “devemos habituar-nos ao trabalho na 

nossa vida de creança, para não sermos mais tarde homens inuteis, como ha muitos por 

ahi fóra.” (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 

3) Compreendemos a “preocupação” do jornal oficial da Escola Profissional Delfim 

Moreira, de reforçar a ideia do trabalho, como fonte de vida, ao dizer que há muitos 

“homens inúteis”, o jornal impõe uma visão, de como é visto os mendigos, vadios e 

pessoas que opões o sistema, pela ótica capitalista. 

“Duas cousas precisam os alunos observar na oficina: primeiro, toda atenção ao 

mestre e, segundo, todo o cuidado para não ficarmos sem os dedos na serra circular e 

outras maquinas.” (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, 

no. 17, p. 4) Percebemos que o jornal, reforça que primeiro vem a aprendizagem da 

oficina oferecida e depois a segurança de si próprio. 

Em outro discurso do Jornal O Trabalho, “os nossos amigos não se esqueçam de 

que, utilizando-se das nossas officinas, beneficiam um punhado de meninos orphams ou 

pobrezinhos que nesta casa recebem o pão do corpo e do espírito.” (Jornal O Trabalho, 

Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 2) Demonstra-se que a 

“importância” de adquirirem os produtos fabricados pelas oficinas da Escola 

Profissional. 



Como percebemos o discurso realizado pelo cunho jornalístico, questionamos 

que o uso da moral cristã é forte, mesmo dizendo que “irá” beneficiar meninos órfãos e 

pobres, de certa forma a caridade é percebida quando intensificam o “pão do corpo e do 

espírito”, mostrando a “importância” da “caridade” das pessoas que adquirem os 

serviços ou produtos da Escola Profissional, que ajudavam na “construção” da vida 

social e religiosa desses meninos pobres e órfãos, invocando assim a “importância” do 

ato de caridade nesses aspectos profissionais. 

Diante dessas questões pertinentes, compreendemos o uso da religião, 

legitimando a fé e o trabalho, como algo “unido”, como pode analisar, no seguinte 

fragmento, essa relação, do trabalho profissional e a religião cada vez mais envolvida 

nos espaços profissionalizantes, como afirma o jornal A Semana Religiosa: 

 
Realizou-se no dia 16 deste a ceremonia da 1a communhão dos alunnos da 
Escola Profissional, Horacio Aleixo, Humberto Cavalcanti de Albuquerque, 
João Maria dos Santos e Francisco Domingues da Silva – Houve uma 
festinha intima que deu realce á ceremonia. (Jornal Semana Religiosa, Anno 
VIII, Pouso Alegre (Minas), 9 de agosto de 1924, no. 397, p. 1). 
 

Percebemos que ao trazer relatos da cerimônia da primeira comunhão dos alunos 

da Escola Profissional, compreendemos a partir desse ponto, que o uso de difundir cada 

vez mais fácil o ideário cristão da época, ainda de oferecer uma educação a seus alunos 

e cursos profissionalizantes para as classes mais pobres da cidade, compreendemos 

também o uso da catequese como formas de disciplinarização para esses alunos da 

Escola Profissional, o trabalho sendo digno e moral para um Cristão, abrangemos que 

esse olhar de disciplinar religiosamente os alunos da Escola Profissional, resultando 

maior dominação por parte dos religiosos. 

O discurso realizado pelo cunho jornalístico do jornal O Trabalho, demonstra 

claramente as relações de poderes entre os religiosos e os políticos da cidade, quando 

afirma que a “ajuda” recebida da prefeitura. “A Prefeitura continua a auxiliar-nos com 

600$000 annuaes, o que muito agradecemos.” (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso 

Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 1). Diante dessas cifras, podemos perceber que 

o envolvimento político na Escola Profissional, é constante, pois entendemos que ambas 

as partes interessadas na capacitação profissional dos meninos pobres da cidade, 

provocando assim, uma mão-de-obra qualificada a cidade de Pouso Alegre nesse 

período. 

Na fotografia a seguir demonstram alunos da Escola Profissional, no curso de 

Escultura, podemos observar seus manejos artísticos nas suas capacitações desse ofício. 



 

 

Imagem 3 - Escola Profissional Delfim Moreira, curso de Escultura datada em 1935. 7 
 
Conforme interpretamos a foto, ela nos transmite uma intencionalidade, mesmo 

sendo feita em um espaço aonde essas classes aparecem, a imagem nos transmite a 

sensação de que ambas as classes sociais vivem sem conflitos ideológicos, nos espaços 

da Escola Profissional, apesar da imposição de uma cultura elitizada e dos seus modos 

de vida, reforçando o lema da importância do trabalho na cidade.  

Outra questão pertinente, é que aparece demonstrando a intencionalidade de 

apresentar essa fotografia de alunos num curso de escultura, simbolizando a 

disciplinarização e o culto de obras de arte que representam as elites, produzindo essas 

obras, que irão embelezar as salas das casas das elites, mesmo assim, aparentemente 

suas produções, como de bustos e algo relativo a imagens de santos, demonstram-se o 

contato com a cultura erudita. 

A Escola Doméstica Santa Terezinha, fundada em 1929, conforme Gouvêa 

explica sua localização, que era “no velho prédio da Rua Afonso Pena, esquina com a 

Rua Bueno Brandão, ampliou-se em 1933, com a inauguração em 30 de Setembro” 

(GOUVÊA, 1998, p. 184). A educação estava em pauta nas elites oligárquicas8 da 

                                                            
7 Fotografia pertencente ao Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 
8 “O Brasil tem sua história republicana muito marcada pela Oligarquia. O período designado como 
Primeira República, entre 1889 e 1930, é o mais emblemático nessa questão, pois os grandes proprietários 
de terras se beneficiavam de seus poderes econômicos para promover apropriação dos meios políticos, 
influenciando diretamente o futuro do país. Desta forma, o período em questão foi repleto de corrupção, 
trocas de favores e outras condutas inadequadas para sustentar o poder de um grupo apenas, os 
cafeicultores. Ainda que fosse vigente um regime democrático e representativo, uma parcela da sociedade 



república, pois segundo Franco, as elites aspiravam um ensino conservador, aonde as 

esferas sociais não sofressem mudanças ideológicas. 

 
As elites oligárquicas desejavam um ensino conservador, que mantivesse os 
padrões de comportamento condizentes com suas aspirações e não 
comprometesse a estrutura social vigente. Por serem contrárias à idéia da 
emancipação feminina, apoiaram um projeto educacional que tinha por 
proposta dar ao gênero feminino ensinamentos que formassem mulheres 
prendadas e boas donas-de-casa. (FRANCO, 2004, p. 316) 
 

A partir da perspectiva do ensino conservador, o projeto das elites de controle da 

estrutura social, conforme compreendemos os aspectos ligados a disciplinarização que 

foi aplicada nesse contexto da história do Brasil, a cidade de Pouso Alegre, diante 

desses aspectos de assistencialismo e de educação feminina, a educação para os 

meninos pobres já possuírem a Escola Profissional, responsável pela educação e 

capacitação profissional, já para as meninas órfãs do município de Pouso Alegre, eram a 

Escola Doméstica Santa Terezinha. 

Segundo Rago, a imagem da mulher, nos aspectos profissionais, políticos e 

intelectuais, relacionavam a fragilidade feminina.  

 
Certamente, a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe 
devotada e inteira sacrifício, implicou sua completa desvalorização 
profissional, política e intelectual. Esta desvalorização é imensa porque parte 
do pressuposto de que a mulher em si não é nada, de que deve esquecer-se 
deliberadamente de si mesma e realizar-se através dos êxitos dos filhos e do 
marido. (RAGO, 1997, p. 65) 
 

A visão da mulher nessas três esferas sociais influenciou que sua imagem fosse 

declinada pela sociedade patriarcal e “machista” da época, com isso a mulher, sendo 

uma dona de casa, foi cada vez, mais desenvolvida e “aceita” dentro da sociedade, com 

essas questões pertinentes.  

 
A mulher carregava o peso do pecado original e por isso, sobretudo sua 
sexualidade, devia ser vigiada muito de perto. Repetia-se como algo ideal, 
nos tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher 
poderia sair do lar durante toda sua vida: para se batizar para se casar e para 
ser enterrada. (ARAÚJO, 1997, p. 49)  
 

Partindo dessa ideologia de caráter religioso, o discurso da sexualidade feminina 

era “combatido”, ou melhor, vigiadas pelas elites, pois as visões do sexo como pecado 

que leva ao prazer influenciaram de certo modo nas criações de institutos focados a 

educação feminina, como podemos observar em Pouso Alegre. 

                                                                                                                                                                              
se beneficiava amplamente de seus poderes para gerir o Estado de acordo com seus próprios interesses.” 
Ver: http://www.infoescola.com/politica/oligarquia/, acessado no dia 10 de Setembro de 2016. 



No seguinte fragmento do memorialista Gouvêa, suas formas de “engrandecer” a 

nova instituição, que começou a funcionar, a Escola doméstica Santa Terezinha, sendo 

maior fluxo institucional em “pról” da profissionalização das classes pobres da cidade 

de Pouso Alegre, tão pertinente, que a ordenação social funcionada em formas de 

gêneros. 

“Em 5 de abril de 1929, começou a funcionar em Pouso Alegre a Escola 

Doméstica Santa Terezinha, propriedade da Diocese, destinada ao ensino de misteres e 

prendas domésticas às mocinhas pobres.” (GOUVÊA, 1998, p. 184) O fato de ensinar 

certas funções de capacidade de cunho doméstico e outras funções que a mulher 

“necessitava”, foi responsável pelo ar engrandecedor que Gouvêa descreve a Escola 

Doméstica Santa Terezinha.  

A fotografia a seguir, demonstra a relação de poder, que o Bispo D. Octávio 

Chagas de Miranda, possuía com as alunas da Escola Doméstica Santa Terezinha. 

 

 
Imagem 4 - Foto na fachada do Palácio Episcopal com as alunas da Escola Doméstica Santa Terezinha. 

Sentados: Ir. Lygia, Cônego Octaviano e Dom Octávio.9 
 

Diante da fotografia, atentamente percebemos a relação religiosa que 

disciplinavam as alunas, com o Bispo, o Cônego e as irmãs freiras, possibilita os nossos 

olhares os questionamentos que a intencionalidade da fotografia traz, onde as alunas 

condutamente e respeitavelmente, ficam atrás e de lado dos religiosos da Igreja, outra 

                                                            
9 http://arquidiocese-pa.org.br/domotavio100/variadas/, acessado no dia 10 de Setembro de 2016. 



visão pertinente é a intenção de trazer o Bispo no centro, as Irmãs e com o Cônego na 

lateral, demonstrando o poder, que representava o Bispo para todos. 

Percebemos que essa instituição, educaria as moças pobres, para serem boas 

mães, na ideia das elites criavam “bons filhos”, que seus filhos possivelmente formarem 

iam-se bons homens em “favor” da Pátria, outra análise a educação de como cuidar da 

casa, fazendo a um lugar com aspectos higiênicos e “habitáveis”, e nas práticas 

culinária, como descreve Gouvêa. 

 
A Escola, que era a única no gênero, destinava-se a preparar jovens do sexo 
feminino para as funções de prendas domésticas, tais como: costura, 
bordados e arte culinária, beneficiando as classes menos favorecidas, dando-
lhes a formação e os conhecimentos indispensáveis de futuras mães e donas 
de casa. (GOUVÊA, 1998, p. 184) 
 

Compreendemos que ao aprender certas utilidades formais, como costura e 

bordado, não é somente para ser usados e manejados em casa, na realidade, fazendo que 

a mulher se adapte ao sistema capitalista, mesmo assim a mulher ficando em casa ela 

poderia ajudar seu marido nas despesas de casa com o manejo desses conhecimentos.  

Conforme explica Louro sobre as escolas que ensinavam essas “técnicas”. 

 
As escolas femininas dedicavam intensas e repetidas horas ao treino de 
habilidades manuais de suas alunas produzindo jovens 'prendadas', capazes 
dos mais delicados e complexos trabalhos de agulha ou de pintura. As marcas 
da escolarização se inscreviam, assim, nos corpos dos sujeitos. Por vezes isso 
se fazia de forma tão densa e particulares que permitia - a partir de mínimos 
traços de pequenos indícios, de um jeito de andar ou falar - dizer, quase com 
segurança, que determinada jovem foi normalista, que um rapaz cursou o 
colégio militar, ou que um outro estudou no seminário. (LOURO, 1997, p. 
62) 

 
No trecho acima, podemos perceber que as escolas femininas, possuíam hábitos 

de ensino repetidos como forma de aprimoramento da capacidade de aprendizagem, 

pois ao ensinar certos ofícios, ensinavam-se técnicas de ética feminina, como analisa os 

aspectos de andar e falar, disciplinando-se as moças para serem no futuro, “ótimas” 

mulheres da sociedade local. 

Na seguinte fotografia, onde as meninas que são aprendizas da Escola 

Doméstica Santa Terezinha, onde com aperfeiçoamento das habilidades técnicas no 

manuseio das ferramentas precisas para a prática da costura. 

 



 

Imagem 5 - Escola Doméstica Santa Terezinha. 10 
 

A fotografia traz a dinâmica dentro dessa instituição, ao analisarmos, mais 

profundamente a fotografia, onde está lá no fundo da sala de aula, escrito num quadro, 

um oficio sendo ensinado, a aula sendo de costura, possibilita as reflexões sobre o uso 

desses oficio, levando as análises de compreensão de que mesmo sendo algo comum no 

lar, à costura poderia ser uma ferramenta de capacitação “profissional” ao mesmo 

tempo, mesmo que a mulher se mantivesse somente em casa, com sua capacitação de 

costurar e bordar, possuindo assim manejos de ser uma ótima dona de casa. 

Representando as convivências, as disputas entre ideologias, como a doutrinação 

cristã, difundida nos aspectos da sala, como está explicito na aula de costura, dos 

uniformes, como formas de padronização, das alunas da sala, percebemos que a maneira 

de se vestir, fazendo que possa lembrar o uso a imagem de freira, nos permite 

compreender o ato religioso, em questão, a religião é que regia os passos dessa 

instituição.  

O detalhe dos uniformes presentes na fotografia, que são partes do corpo das 

alunas presente na sala de aula de qualquer outra instituição, é explicado por Foucault, 

onde podemos compreender a dinâmica do controle, se referindo as vestimentas e o 

corpo social. 

 
[...] em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 
apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações [...]. Esses 

                                                            
10 Fotografia pertencente ao Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre – MG. 



métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 
realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 
docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. 
(FOUCAULT, 2003, p. 118) 

 
Partindo dessa análise que Foucault traz, podemos perceber que o uso dos 

uniformes refletia uma padronização nas vestimentas, onde demonstraria que não 

haveria distinção entre elas na instituição, o uniforme tão representativo nas instituições 

militares e de ensino tanto religiosos ou não, são heranças das disciplinas corpóreas que 

a sociedade dominante impôs aos seus dominados. 

O jornal A Razão, traz em sua matéria, um “prestígio” ou “engrandecimento” a 

instituição chamada de Escola Doméstica Santa Terezinha, responsável pela “educação” 

as meninas pobres na cidade. 

“Na Escola Domestica Sta. Terezinha, ótimo educandário que tantos e tão 

abnegados serviços presta á nossa cidade, realisou-se, a 29 do mez p. p., ás 14 hs., a 

entrega do diplomas ás alunas que terminaram o curso.” (Jornal A Razão, Pouso Alegre, 

Ano I, 3 de Dezembro de 1936, no. 33, p. 2). Compreendemos a visão do jornal A 

Razão, que engrandece o papel dessa instituição, pois ela era responsável sem dúvida 

pelo controle social, informando a população dos formandos, entendemos que as alunas 

formadas, já possuindo os saberes que foram ensinados, consequentemente essas alunas, 

usufruíam seus saberes em momentos que a sobrevivência estaria em jogo. 

Compreender as dinâmicas dessas instituições de caridade, percebemos o uso 

forte da disciplina, como afirma Foucault: “a disciplina exerce seu controle, não sobre o 

resultado de uma ação, mas sobre seu desenvolvimento.” (FOUCAULT, 1979, p. 106) 

Este desenvolvimento dessas instituições, foi “essencial” para um maior controle social, 

pois a disciplina é uma forma clara de se manter a ordem pública, para os meninos da 

Escola Profissional Delfim Moreira e das moças da Escola Doméstica Santa Terezinha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa breve pesquisa sobre a disciplinarização imposta à emergente classe 

operária na cidade de Pouso Alegre – MG, teve como objetivo preencher as lacunas 

sobre a temática Educação e Trabalho, no sul de Minas Gerais, partindo da metodologia 

e crítica Marxista, aonde buscamos compreender as variadas ferramentas da sociedade 

Burguesa no processo de disciplina imposta ao proletariado no sul de minas e no Brasil. 



O Brasil dentro desse contexto histórico, já vivia intensas lutas e greves por 

parte da classe operária nos principais centros industriais, percebemos durante o 

percurso da pesquisa, o envolvimento dos políticos e da Igreja católica, diante desses 

processos na cidade de Pouso Alegre aonde concentramos nossa pesquisa vivenciamos a 

partir dos discursos memorialistas e da imprensa embutidos dentro de uma ideologia 

burguesa. 

A cidade de Pouso Alegre, emergida nesse cenário “tenso” nas questões sociais, 

econômicas e ideológicas, nas primeiras décadas do século XX, influenciado por uma 

conjuntura política religiosa, a cidade passou a ser remodelada na ideologia capitalista, 

visando o progresso a todo custo, não só para a cidade em si, mais para o todo país. 

Percebemos também, durante as análises e questionamentos, uma 

disciplinarização que significativa aos das elites, que embutidas em seus discursos 

política religiosa, possibilitaram as criações de variados institutos visando “domesticar” 

a emergente classe operária da cidade, dentre esses institutos focamos na Escola 

Profissional Delfim Moreira e na Escola Doméstica Santa Terezinha. 

Diante do andamento dessa pesquisa, esses breves escritos com essa temática 

mesmo ainda sendo primários ao método e crítica Marxista, esperamos que facilite e 

influencie novas pesquisas dentro dessa idealização Marxista sobre Educação e 

Trabalho, referente ao sul de Minas Gerais. 
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