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Introdução

Desde o ano de 2003 venho realizando alguns estudos parti-
culares sobre a obra de Arthur Ramos. No início minha preocupação 
era compreender a contribuição do autor para o estudo da cultura 
negra no Brasil e seus desdobramentos sociais, políticos e ideoló-
gicos. Por intermédio dessas leituras preliminares pude constatar 
que se tratava de um pensamento singular no contexto histórico 
em que surgiram as primeiras obras de conteúdo antropológico no 
país. Na realidade estavam nascendo os pioneiros estudos de uma 
interpretação da realidade nacional, bem como uma proposta de 
nação para o século XX.

Em janeiro de 2004 o Jornal Folha de São Paulo, em seu su-
plemento “Mais”, trouxe um artigo sobre o livro do antropólogo nor-
te-americano Jerry Dávilla da Universidade de Duke. Com o título 
Diploma of whiteness: race and social policy in Brazil (1917-1945), o 
referido autor afirmava ter existido um projeto de eugenia no Brasil 
naquele período e que fora financiado pela ditadura varguista com o 
apoio de importantes intelectuais como Gustavo Capanema, Mano-
el Lourenço Filho, Arthur Ramos e outros colaboradores da Escola 
Nova. Ainda segundo o artigo, uma das fontes de pesquisa de Dávilla 
foi a obra “A criança problema” de Ramos publicada pela primeira 
vez em 1936 e com várias edições posteriores. Nesse livro haveria 
uma justificativa pseudocientífica para excluir as crianças pobres e 
negras da escola pública.
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Fiquei muito instigado a prosseguir com meus estudos e co-
nhecer melhor as preocupações de Arthur Ramos no campo da pe-
dagogia. Ao ler a publicação que foi fonte para a pesquisa de Jerry 
Dávilla tive uma grande surpresa. Logo no prefácio de sua obra, Ar-
thur Ramos faz uma severa crítica ao Governo de Getúlio Vargas e o 
acusa de querer instalar no país um modelo educacional de caráter 
autoritário e de culto à figura do governante. Além disso, Ramos de-
monstra uma aguda consciência em relação aos problemas sociais 
que atingiam diretamente as crianças pobres que frequentavam as 
escolas públicas do Rio de Janeiro na década de 1930.

Algum tempo depois, durante minhas pesquisas, descobri o 
trabalho do também médico e psiquiatra Durval Marcondes, que 
foi contemporâneo de Ramos e viveu em São Paulo. Como o médico 
alagoano, Marcondes teve um papel importante na implantação da 
psicanálise no Brasil e desenvolveu um projeto semelhante, em São 
Paulo, de assistência às crianças das escolas públicas em uma clíni-
ca criada pelo governo paulista para atendimento e orientação dos 
escolares considerados incapazes de aprender.

A partir dessas leituras uma série de questões pode ser le-
vantada, demandando um trabalho investigativo que pode lançar 
luz sobre questões relacionadas à história da educação, psicanálise 
e medicina nas primeiras décadas do século XX. Dávilla teria feito 
um estudo equivocado da obra de Ramos? Haveria realmente um 
projeto de eugenia no Brasil da Era Vargas e que contou com a co-
laboração dos membros da Escola Nova? Se isso de fato ocorreu, 
como conciliar os ideais de uma escola pública e democrática, de-
fendida pelos escolanovistas, com a exclusão das crianças negras e 
pobres? Quais eram as propostas pedagógicas de Ramos e Marcon-
des? Que modelo de intervenção propunham nas escolas públicas? 
Que semelhanças e diferenças podem ser estabelecidas entre os 
projetos desenvolvidos pelos referidos médicos? Houve entre eles 
alguma espécie de colaboração ou contato que tenha refletido na 
organização e funcionamentos dos respectivos projetos realizados 
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no Rio de Janeiro e em São Paulo? A partir dessas dúvidas e de ou-
tras que foram surgindo com o levantamento bibliográfico e de fon-
tes propõe-se a realizar uma pesquisa tendo como fonte as obras: A 
criança problema de Arthur Ramos e Noções gerais de higiene men-
tal da criança de Durval Marcondes. 

Arthur Ramos e Durval Marcondes foram intelectuais que ti-
veram uma formação médica em psiquiatria e não restringiram sua 
atuação a esse campo específico, mas alargaram as fronteiras do co-
nhecimento com a anexação de novas ciências como a antropologia 
e a psicanálise. Ambos viam na ciência uma possibilidade de inter-
venção social que teria a educação como meio fértil para a constru-
ção de uma nova nação democrática, moderna e desenvolvida.

Os Serviços de Higiene Mental Escolar

Os serviços de higiene mental são derivados das instituições 
europeias, principalmente francesas, que remontam as experi-
ências de Pinel e dos chamados sanatórios mentais. Na realidade 
eram locais de depósitos de seres humanos, todos mentalmente 
perturbados e, portanto, obrigados a viver separados e apartados 
do convívio social. A esta atmosfera de sofrimentos e torturas eram 
submetidos os pacientes tidos como deficientes mentais.

A publicação do livro Um espírito que se achou a si mesmo 
de Clifford Whittingham Beers nos Estados Unidos na década de 
1910 que narrou a história do próprio autor que foi tido como lou-
co e internado em hospícios por três anos (1900 a 1903) marcou a 
instalação dos primeiros serviços de higiene mental pelo mundo. 
Beers, que também era médico, descreveu com riqueza e detalhes 
as condições de tratamento a que eram submetidos os indivídu-
os diagnosticados como “anormais”. O filósofo William James que 
trocou várias cartas com o autor ficou muito impressionado com a 
obra e como eram precários os serviços de assistência aos “loucos” 
em seu país. No Brasil a obra foi traduzida pelo poeta Manoel Ban-



1586
XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

Comunicações
GT 7 • BIOGRAFIAS, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E SOCIEDADE

I S B N
978-85-7915-171-2

deira e prefaciada por Afrânio Peixoto. Assim Beers descrevia os 
hospitais por onde passou:

Uma vez aberta a porta, não ofereci mais resistência. Pri-
meiro fui atirado ao chão com um soco. Em seguida por 
vários minutos, tocado a pontapés de um lado para outro 
– esmurrado, calcado a joelhadas e finalmente esganado. 
O meu agressor tentou mesmo esfolar-me o rosto com o 
tacão do calçado. Se não o conseguiu é porque fui protegi-
do pela barba cerrada que eu usava então. Mas as minhas 
canelas, ombros e costas ficaram cortados pelos sapatos 
pesados. Não tivesse eu instintivamente unido os joelhos 
aos ombros para proteger o corpo e poderia ter recebido 
lesões muito sérias, talvez mesmo fatais. Quando senti fal-
tarem-me as forças, fingi perder os sentidos. Essa manhã 
salvou-me de maior castigo, pois de ordinário uma agres-
são premeditada não termina enquanto o paciente não fica 
estendido mudo e impotente. Realizado o que queriam, 
deixaram-me os dois atirado num canto para passar o resto 
da noite como pudesse – sem se importarem que morresse 
ou não (1967, p. 39).

O primeiro serviço de higiene mental surgiu nos EUA em 
1907 e de lá se espalhou para o mundo inteiro. A denominação hi-
giene mental permaneceu até 1950, quando por indicação da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) passou a adotar a terminologia 
saúde mental, que se mantém até hoje. O objetivo das seções de hi-
giene mental era realizar um trabalho preventivo com as crianças. 
Estas eram tidas como o alvo principal dos serviços, uma vez que 
um trabalho desde a infância ajudava a evitar futuros problemas de 
neuroses e de comportamento inadequados na vida social.

No Brasil, o movimento de higiene mental chegou em 1923, 
quando foi fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental por Gustavo 
Riedel. A mencionada instituição teria uma dupla função, tanto te-
rapêutica quanto preventiva. Sendo que para Ramos esta era a mais 
importante. O público alvo era formado por menores, uma vez que:
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Desde cedo se verificou que estava na infância o principal 
campo de ação da higiene mental. Se esta visa a prevenção 
das doenças mentais e ao ajustamento da personalidade hu-
mana, é para a criança que deve voltar suas vistas, pois aí 
estão os núcleos de caráter da vida adulta. Ajustar a crian-
ça ao seu meio é o objetivo básico, o trabalho inicial, a ser 
continuado depois, no ajustamento do indivíduo aos seus 
sucessivos círculos de vida (RAMOS, 1950, p. 20).

O atendimento em higiene mental estava estruturado no for-
mato de uma clínica, com os seguintes profissionais: professores, 
assistentes sociais, professores visitadores, psicólogo, médico e 
psiquiatra. Vários exames e testes eram realizados, como o psicoló-
gico e pedagógico (aptidões), o físico e aqueles para verificar todos 
os tipos de desajustamento emocional:

A higiene mental infantil tem assim os aspectos largos. O 
seu campo de ação é imenso. O seu trabalho é duplo: pre-
ventivo e corretivo. Ela estuda o desenvolvimento e forma-
ção nos hábitos da primeira e segunda infância, acompanha 
o escolar no período da escola primária, assiste ao desabro-
char da adolescência, prepara o jovem para ser a perfeita 
adaptação à vida adulta (RAMOS, 1950, p. 21). 

A clínica de higiene mental escolar de São Paulo contava com 
uma equipe constituída por diferentes profissionais, entre os quais: 
um médico clínico; um psicologista; visitadora, que geralmente era 
uma assistente social, e um médico psiquiatra. As clínicas de higie-
ne mental possuíam, portanto, uma ampla esfera de atuação e visa-
vam exercer um forte controle sobre o comportamento dos educan-
dos, moldando-os de acordo com os hábitos socialmente aceitáveis. 
À primeira vista esta ideia podia parecer estranha, uma vez que as 
condições sociais da maioria das crianças que frequentavam as es-
colas públicas da capital da República eram precárias e um traba-
lho de caráter preventivo como este teria muitas dificuldades para 
atingir seus objetivos. Nesse aspecto, Ramos apresentou uma clara 
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consciência social do alcance do projeto que estava propondo. Na 
introdução de sua obra A criança problema o autor mencionava a 
questão social no Rio de Janeiro da época como o maior obstáculo 
para êxito do programa de higiene mental:

As causas geradoras de problemas se ampliaram de ma-
neira trágica, no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar estão as 
condições criadas pela própria guerra, o que pela segunda 
vez neste século, veio convulsionar o mundo e complicar o 
problema dos ajustamentos pacíficos entre os homens. Em 
seguida estão as próprias condições deficitárias no Brasil, 
em especial no Rio de Janeiro. Crise alimentar. Crise de Habi-
tações. Índices assustadores de mortalidade e morbidade in-
fantis. Fatores deficitários em todos os sentidos, que vieram 
complicar tremendamente o problema da assistência aos 
menores [...] Nunca a higiene mental teve que lidar com tan-
tos primários, que converteram a capital do país num grande 
feudo urbano, desprotegido e entregue a sua própria sorte. 
Com razão se poderia achar uma atividade desnecessária ou 
inócua. Um serviço mental que tivesse essas causas próprias, 
tão grosseiras e tão deprimentes (RAMOS, 1950, p. 8). 

Podemos perceber que o médico admitia que uma sociedade 
em péssimas condições materiais, como a brasileira neste período, 
a atuação de um serviço de higiene mental era muito difícil. Tentar 
amoldar indivíduos miseráveis em uma forma de sociedade em cri-
se e deficitária era inviabilizar este trabalho. Ramos parece perce-
ber isso com singular lucidez.

Arthur Ramos e Durval Marcondes acreditavam que o meio 
social e cultural era determinante na conduta do indivíduo, relem-
brando o mito rousseauniano de que a sociedade era quem corrom-
pia o indivíduo. A família e sua estruturação eram fundamentais 
para formar indivíduos ajustados. Mesmo nestes casos o serviço de 
higiene mental possuía uma função de assessoramento:

Se a criança veio bem formada do ambiente familiar, com ou 
sem a ajuda das clínicas de hábito, o ortofrenista não tem 
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mais do que continuar o trabalho iniciado: to keep the nor-
mal... Se não, se surgem os casos-problemas, então a higiene 
mental intervém, procurando resolver e ajustar as dificul-
dades surgidas (RAMOS, 1950, p. 22). 

O serviço de higiene mental criado no Rio de Janeiro, em vir-
tude da reforma de Anísio Teixeira na rede municipal, tinha como 
objetivo servir como uma espécie de apoio das escolas primárias. 
Toda criança identificada como criança problema deveria ser en-
caminhada para o respectivo órgão público. Nelas um estudo mul-
tidisciplinar procurava detectar as causas do comportamento tido 
como desajustado da criança no ambiente escolar.

Nestas clínicas de hábito são estudadas principalmente as 
bases fisiológicas da personalidade, as atividades instintivas 
primordiais, como fome, a sede, as funções de eliminação, o 
sono o repouso, atividades de sexo, as primeiras manifesta-
ções emocionais e afetivas, o desabrochar da inteligência. 
O higienista mental orienta essas funções na formação de 
hábitos normais, corrigindo os precoces desajustamentos 
encontrados (RAMOS, 1950, p. 23)

Ao que tudo indica, as chamadas clínicas de hábitos do Ser-
viço de Higiene Mental objetivavam exercer um rigoroso controle 
sobre as crianças e jovens considerados como desajustados ou na 
eminência de alguns desvios devido à influência do meio. Nas clíni-
cas havia uma preocupação constante em identificar, caracterizar e 
medir o grau de incidência dos comportamentos tidos como desa-
justados de crianças encaminhadas pelas escolas, pais e médicos:

Na clínica da Seção de Higiene Mental de São Paulo, tomada 
como paradigma nesta descrição, a ordem da incidência dos 
principais problemas é a seguinte, em escala decrescente: 
1) conduta irregular na escola (abrangendo a desobediên-
cia, a rebeldia e a indisciplina em geral); 2) furto; 3) dificul-
dades de aprendizagem; 4) instabilidade psico-motora; 5) 
mentira; 6) enurese; 7) fugas (da escola e do lar, incluindo 
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a gazeta); 8) problemas sexuais; 9) timidez; 10) tics; 11) 
sintomas histéricos: 12) fobias; 13) fantasia excessiva; 14) 
agressividade (RAMOS, 1950, p. 45).

A respeito aos impulsos de agressividade da criança, segun-
do Ramos, o mesmo é fruto de uma libido não satisfeita que ocorre, 
por exemplo, quando uma criança pequena não é alimentada. Em 
uma vida civilizada a agressão teve de encontrar formas de ser cul-
turalmente recalcada e, desta forma, impedir que o próximo fosse 
constantemente agredido. Neste aspecto, segundo o médico, a esco-
la desempenha um papel fundamental.

Na escola na prática educativa, a política da paz é um capí-
tulo da mais alta relevância. A “paz pela escola” é hoje uma 
grande tarefa e uma grande esperança. Porque a “paz pela 
escola ensina as crianças a percorrerem as vias normais que 
levam à socialização de seus impulsos de agressão (RAMOS, 
1952, p. 74). 

Havia inclusive um projeto nas escolas do Rio de Janeiro des-
te período, cujo tema era este (Paz pela Escola), coordenado pelo 
Instituto de Pesquisas Educacionais do Distrito Federal durante a 
reforma de Anísio Teixeira. Mais uma vez a crença no poder do co-
nhecimento científico para dar soluções para os problemas nacio-
nais e em especial aos da educação era posto em prova. Não se tra-
tava apenas de um projeto isolado que visava manter a harmonia 
nas escolas, mas uma intervenção pedagógica que tinha o amparo 
de pesquisas científicas que afirmavam a necessidade de educar a 
agressividade, ou em outras palavras, de recalcar os comportamen-
tos indesejáveis na vida social. 

Para o pensador nordestino, uma das funções mais impor-
tantes da escola e da higiene mental era garantir a plena integração 
da criança à sociedade. Baseando-se nos estudos de Jean Piaget, ele 
identificou três estágios de desenvolvimento da linguagem infantil 
que compreendiam a repetição de palavras ou sílabas que criança 
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ouve no seu ambiente de convívio, o monólogo em que o menor fala 
para si próprio e a monólogo a dois ou três. Nesta última fase as 
crianças falam mais de si e não estão preocupadas com as outras. 
Tratava-se da chamada linguagem egocêntrica que com a idade vai 
diminuindo, cedendo lugar à linguagem socializada. Contudo, mes-
mo o indivíduo na fase adulta pode manifestar traços de uma con-
versação egocêntrica, por isso a importância da psicanálise que se 
baseava na fala. Por meio da conversação era possível identificar os 
traços da personalidade.

 Nas escolas os debates e diálogos eram incentivados como 
forma de acostumar as crianças a se manifestarem e ao mesmo 
tempo ouvirem os colegas. Ramos cita o exemplo das comunidades 
de conversa desenvolvido na escola experimental de Adler. Uma vez 
por semana as crianças eram estimuladas a conversarem entre si 
durante uma hora. No início tudo deveria ser controlado pelo pro-
fessor, afim de que elas aprendessem a ouvir e a falar. A autonomia 
só seria concedida à medida que o grupo se mostrasse capaz de as-
sim proceder sem recorrer à anarquia e indisciplina. Para o profes-
sor esta era uma excelente oportunidade de conhecer melhor seus 
alunos e, desta forma, encontrar meios mais eficientes de lidar com 
suas personalidades.

Mas não somente no sentido normativo ou prospectivo, à 
Adler, que a conversação tem tanta importância para o conheci-
mento da personalidade. Sabe-se que toda a psicanálise freudiana 
surgiu da “cura pela conversa” (talking cure), segundo a própria ex-
pressão de uma cliente do médico vienense. A palavra, como meio 
de comunicação intermental, transmite os desejos, as aspirações, 
as tendências da pessoa que fala. E não só da sua personalidade 
consciente. Há também processos ocultos, inconscientes, reveláveis 
a quem conheça a significação esotérica ou oculta das palavras. Por-
que há palavras cifradas, recados do inconsciente. E essa técnica 
de decifração (chiffrier-methode) é também uma modalidade de 
conversa, um “diálogo com o inconsciente” (RAMOS, 1950, p. 174).
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Na realidade o médico alagoano estava propondo que o pro-
fessor das escolas públicas cariocas realizasse uma sessão de análi-
se coletiva em sala de aula, identificando aí os possíveis problemas 
de seus alunos para posteriormente traçar uma estratégia de ação. 
Não era por acaso que ele insistia na ideia de que os cursos de for-
mação de professores tivessem uma disciplina dedicada à psicaná-
lise. Havia a expectativa de que um mestre com formação adequada 
poderia identificar com mais rapidez os casos das crianças proble-
ma e, desta forma, prevenir possíveis casos de desajuste social dos 
menores.

Havia uma considerável preocupação com o grupo familiar, 
pois era nele que a criança estabelecia seus primeiros contatos e, 
assim, iniciava sua vida social. Embora não fosse direto em suas 
afirmativas, Arthur Ramos procurava demonstrar que a forma de 
organização familiar ideal para o pleno desenvolvimento infantil 
era a monogâmica. O médico Stekel, a quem o antropólogo brasilei-
ro muitas vezes se referiu, compartilhava plenamente desta ideia.

Os pais servem de exemplos aos filhos; seu comportamen-
to é, pois, decisivo para eles. Porém como educar gerações sadias 
quando o próprio educador não o é? Estigmatizar-me-ão talvez com 
a pecha de “moralista” porque sempre encarei a monogamia como 
única solução ética para o casamento. O autor que consagrou sua 
vida ao estudo das aberrações sexuais, e a quem nada do humano 
lhe é estranho, poderá aguentar esta crítica (STEKEL, 1962, p. 6).

A monogamia era vista como a chave de uma vida familiar 
saudável, onde os filhos poderiam se desenvolver completamente. 
Ramos chamava a atenção para o fato de que as crianças não nas-
cem seres sociáveis. Somente no contato com outras pessoas elas 
iam construindo novas relações, aprendendo a conviver com as 
demais pessoas. A família, vista como um grupo social básico, nela 
um conjunto de “forças biológicas, psicológicas, sociológicas e cul-
turais atua sobre o indivíduo, com uma intensidade extraordinária” 
(RAMOS, 1950, p. 249). Por este motivo o grupo familiar chamava 
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tanto a atenção do médico alagoano e de Durval Marcondes. Como 
unidade que possuía tanta influência sobre a formação do menor, 
era preciso que ela fosse acompanhada de perto, pois, como vere-
mos, os pais eram os grandes responsáveis pelo comportamento 
dos filhos. Uma das funções do serviço chefiado por Ramos no De-
partamento de Educação do Rio de Janeiro era estudar a origem 
social das crianças e do lugar de onde vinham, pois tudo isso influía 
diretamente no desempenho escolar da criança.

É o que o Serviço de Higiene Mental do Departamento de 
Educação do Distrito Federal vem realizando nas suas indagações 
sobre a vida extraclasse da criança, no sentido de estabelecer uma 
psicologia diferencial da criança da cidade e da criança das praias; 
da criança dos morros; dos níveis de vida e das condições ambien-
tais da criança que mora em casa individual e casa coletiva; em 
apartamentos ou casa de “cômodos” e “favelas” (RAMOS, 1952, pp. 
250-2510). 

Os objetivos deste estudo apontado pelo autor não foram 
possíveis de identificar. Se haveria uma reorganização curricular, 
didática ou pedagógica das escolas públicas em função destas pes-
quisas realizadas pelo serviço de ortofrenia, também não foi possí-
vel precisar. Provavelmente o curto período de funcionamento do 
órgão não teria permitido que experiências do gênero fossem ten-
tadas. O fato era que a atuação do referido serviço poderia fornecer 
subsídios para se repensar o trabalho pedagógico desenvolvido nas 
escolas e assim redirecionar a ação do Departamento de Educação, 
na época conduzido por Anísio Teixeira.

Em São Paulo a forma de atuação da clínica de higiene es-
colar não era muito diferente, embora não fosse tão contundente 
sobre o papel da família, Marcondes considerava que o estudo do 
local onde a criança vivia era fundamental para identificar a origem 
dos desajustamentos da criança na escola:

A pesquisa inicia-se ordinariamente pela investigação so-
cial. Compete à vistadora reconstruir, pelo interrogatório 
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sistemático dos que têm contato com a criança, a evolução 
anterior do caso, pondo em relevo as diversas ocorrências 
prejudiciais que possam ter influído em seu desenvolvimen-
to, assim como determinar as condições do ambiente escolar 
etc.) que estejam contribuindo no mesmo sentido desfavorá-
vel. Essa indagação abrange o estudo individual das pessoas 
da família (pai, mãe, irmãos etc.), em tudo que diga respeito 
à sua atitude para com a criança e se relacione com a atmos-
fera psíquica do lar (MARCONDES, 1946, p.45-46).

De qualquer forma, havia uma nítida preocupação em inter-
vir no papel de instituição reguladora e normativa que era a família 
e a escola, que tinham uma grande responsabilidade na formação 
das crianças que seriam futuros adultos. O grau e intensidade desta 
intervenção dependiam de um estudo cientificamente embasado e 
preciso em suas conclusões e que apontassem para os mecanismos 
mais eficientes de resolver os problemas identificados. No caso da 
clínica de São Paulo previa-se inclusive o afastamento da criança 
do convívio com a família quando o trabalho dos técnicos junto à 
família do menor se mostrasse sem resultados. 

Considerações Finais 

Por meio do estudo da obra de Arthur Ramos e Durval Mar-
condes podemos perceber que muitos dos problemas atuais da 
escola, que nos parecem recentíssimos, já eram discutidos nas pri-
meiras décadas do século XX, ou seja, há uma resistente permanên-
cia em nossos discursos, práticas e mesmo pontos de vista que, em-
bora tenham a aparência de atualíssimos, são na realidade velhos 
dilemas não resolvidos ao longo de nossa história educacional.

Para aqueles que vivem o complicado cotidiano de uma ins-
tituição escolar sabem que é muito frequente a afirmação de que a 
escola, a sociedade e a família vivem uma fase de transformação, 
além do mais, as instituições escolares nunca receberam tantos alu-
nos como agora, principalmente das camadas populares, com tan-
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tos problemas de ordem material, afetiva e social. Por outro lado, 
podemos constatar, pela pesquisa, que a atual realidade não era a 
oposta dos anos de 1930 e 1940. Talvez a principal diferença seja a 
proporção entre ontem e hoje. No entanto, fica uma dúvida: Por que 
ao longo de tantas décadas e reformas implantadas a educação bra-
sileira se vê às voltas com os mesmos problemas? Se o diagnóstico 
já foi feito há tanto tempo atrás, por que continuamos sem solução? 

Certamente a presente pesquisa não pode dar todas as res-
postas necessárias, mas pode aventar algumas, entre elas a des-
continuidade de nossas políticas educacionais. A manutenção de 
interesses políticos, a ausência de uma política de Estado para a 
educação, as constantes reformulações que não permitem sequer 
colher os resultados de reformas anteriores e talvez o mais compli-
cado de todos: a nossa mentalidade, herança de nosso passado co-
lonial e escravista que pouca ou nenhuma consideração tinha pelo 
conhecimento. O resultado de tudo isso aí está. A manutenção desta 
lógica perversa não foi ao acaso. Ela contribuiu para formar uma 
massa pouco alfabetizada, despolitizada, indiferente ao interesse 
público, no entanto, nada disso a impediu de consumir, manipular 
os últimos lançamentos da indústria mundial e manter-se afastada 
das grandes decisões.

Assim, acabamos descobrindo quanto do passado ainda vive 
no presente. Podemos nos ver como meros agentes reprodutores 
de valores, ideias, atitudes e visões de mundo que, embora por nós 
utilizados, não são imediatamente percebidos. Isso devido à ma-
neira mecânica e pouco reflexiva com que somos levados a desen-
volver a nossa prática educacional cotidiana. Um outro importante 
papel da história da educação é provocar o pensamento crítico e, 
assim, rever posturas.

A análise das obras de Arthur Ramos e Durval Marcondes 
foi bastante oportuna, na medida em que hoje vivemos a chama-
da crise da educação. Nosso modelo de escola ainda utiliza instru-
mentos de um ensino de elite para atender uma camada maior da 
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população que vivencia valores e condições sociais muito adversas, 
bem próximas daquelas das crianças que frequentavam as clínicas 
de higiene mental escolar.

 A obra do médico paulistano e de seu colega alagoano man-
tém uma contradição que irá se repetir em outros momentos de 
seus estudos. Podemos perceber que, se por um lado o serviço de 
higiene mental representava um apoio importante ao trabalho edu-
cacional, reconduzindo as crianças à escola e criando meios para 
a sua maior adaptação, por outro lado, também poderia permitir 
um maior controle sobre os indivíduos. Não resta dúvida de que 
havia uma clara orientação no sentido de impor valores, compor-
tamentos e indicar a direção da educação dos menores. Tratava-se 
de um trabalho que previa uma clara intervenção social em nome 
de uma sociedade industrial, urbanizada e desenvolvida em vários 
aspectos. 
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