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PUNIÇÃO E DISCIPLINA: A REVISTA DO ENSINO E AS REFORMAS EDUCACIONAIS MINEIRAS (1925-1930)
Rita de Cássia de Souza

A defesa da expansão da escola primária para todos os segmentos sociais – principalmente entre os menos favorecidos, no início desse século, revelava a importância dada à educação escolar na formação do povo brasileiro. A educação seria capaz de transformar a massa de analfabetos em povo, incutindo-lhes sentimentos de civismo e patriotismo, extinguindo os males causados pela ignorância, formando-lhes o caráter de povo ordeiro e trabalhador. Somente dessa forma, o Brasil poderia transformar-se numa nação moderna e civilizada, conforme já discutido por diversos autores (Monarcha, 1989; Carvalho, 1989; Herschmann & Pereira, 1994). 
A educação escolar, a ser fornecida pelos organismos públicos, passava a ser a grande e única possibilidade de civilizar a multidão, colocando o país na corrida pelo progresso. As reformas educacionais realizadas na década de vinte estavam imbuídas desse espírito disciplinador das massas ignorantes e irracionais que compunham a nação brasileira. Partindo dessa concepção de uma escola que deve ordenar e disciplinar o povo, é que são realizadas algumas reformas na educação mineira na década de vinte que foram pesquisadas e analisadas aqui.
No período em estudo, duas reformas foram realizadas em Minas Gerais: a primeira no governo Mello Vianna em 1925 e a segunda, a partir de 1927, no governo Antônio Carlos que tinha como Secretário do Interior Francisco Campos e, portanto, à frente das reformas na educação. Das duas reformas, pudemos constatar uma maior importância da segunda em relação à primeira. As duas não diferenciavam muito quanto ao teor, ambas inspiradas no Movimento Escolanovista. A distinção crucial entre elas estava basicamente nos altos investimentos pessoais, econômicos e sociais realizados por Francisco Campos para implementação da reforma. O Secretário do Interior envolveu-se diretamente nos preparativos das reformas, enviou professoras aos Estados Unidos para estudar os métodos modernos de educação, criou uma Escola de Aperfeiçoamento para os professores em exercício e trouxe para o Estado alguns dos mais eminentes estudiosos da educação na Europa como Edouard Claparède, Helena Antipoff e Leon Walther.
Além das legislações do período, a Revista do Ensino constituiu-se como importante fonte para esse estudo sendo publicada pelo governo do Estado e enviada a todas as escolas mineiras divulgando as reformas entre os professores. Pudemos observar que também a Revista passou por significativas mudanças com a Reforma Francisco Campos enfatizando-lhe o caráter formador para os professores, deixando de lado uma função meramente informativa ou ilustrativa, como se mostrava anteriormente. 
Segundo Casasanta (1983), inspirados nas reflexões do fílósofo americano John Dewey, Antônio Carlos e Francisco Campos consideravam a educação um importante instrumento capaz de democratizar a sociedade, minimizando os conflitos e instaurando uma nova ordem social, transformando os indivíduos em cidadãos. Francisco Campos explicitava a função da escola na apresentação do Regulamento do Ensino Primário em Minas Gerais:
 “Utilizando nas suas classes os processos da vida ordinaria, ella (a escola), para assim dizer, socialisa a mentalidade infantil, dotando-a do sentido dessa para ella nova dimensão humana, a sociabilidade, que só a educação desenvolve, amplia, ordena e disciplina, de maneira a inserir, sem choques e desharmonias, a creança na sociedade a que ella deve pertencer, pela assimilação da ordem intellectual e moral reconhecida, a um dado momento, como a ordem necessaria e natural á convivencia humana.”  MINAS GERAIS, 1927 , p.1124 (Exposição de motivos do Regulamento do Ensino Primário). (grifos nossos)

A escola de que tratava Francisco Campos não era a escola tal como já  estava implantada no Estado. A escola, para atuar na sua grande missão de transformadora do social, deveria passar por uma ampla reforma que abrangesse não somente o Ensino Primário, mas também o Ensino Normal, para que este capacitasse os professores segundo os métodos educacionais mais modernos experimentados até então. 
Não se pode afirmar, a partir das fontes investigadas, que tenha havido uma verdadeira utilização, dentro das classes escolares, das idéias reformadoras divulgadas em Minas. No entanto, são evidentes os investimentos do governo do Estado na divulgação de novos métodos e técnicas educacionais entre os funcionários do ensino, principalmente a partir da Reforma de 1927. Francisco Campos não escondia a fé na educação, nomeava a escola de “oficina de aprendizagem social” e “sementeira de esperanças da Patria”. MINAS GERAIS, 1927, p. 1564 (Exposição de motivos do Programas do Ensino Primário).
Nos Regulamentos do Ensino Primário era conferida uma significativa importância  à questão disciplinar na escola, envolvendo alunos, funcionários e até mesmo os familiares dos alunos. Essa questão consistia na parte mais extensa dos referidos documentos. Nos Regulamentos de 1924 e 1927 haviam três títulos e dezessete capítulos referentes às infrações e penas disciplinares. Tais títulos possuíam 65 artigos no Regulamento de 1924, e  68 no de 1927, dedicados especificamente às infrações, penas disciplinares e processo disciplinar, demonstrando, pela extensão, a centralidade e a importância da questão nas Reformas do Ensino Primário em Minas Gerais. Ainda no Regulamento de 1927, a Parte X, referente aos alunos, tratava ora de maneira direta, ora tangencial da questão disciplinar nos cinco capítulos, enfocando a disciplina na escola e fora dela, as promoções e exames, elogios e prêmios e a caderneta escolar.
	A importância da disciplina escolar era inquestionável, sendo considerada a base para a construção de uma sociedade também disciplinada. Daí a importância de que ela fosse cuidadosamente implementada na escola, demarcando as proibições, racionalizando as punições de forma que, não apenas os alunos, mas todo o corpo de funcionários escolares estivesse ciente de suas responsabilidades, papéis e das conseqüências de suas ações. Ter conhecimento dos limites era essencial para que estes fossem respeitados.
A disciplinarização do povo brasileiro a ser feita pela escola, como era fartamente divulgado na década de vinte, expunha uma diferença entre a tarefa da escola de instruir e a de educar. Todos precisavam ser educados e receber um mínimo de conhecimentos. Um nível mais avançado de instrução, entretanto, devia ser reservado àqueles que tivessem condição de utilizá-la corretamente. 
A instrução entendida como domínio de conhecimentos era, em alguns momentos, vista como perigosa para as classes sociais desfavorecidas podendo gerar desordem e revolta. A educação, pelo contrário, incluindo ou não a instrução, caracterizava-se pela cortesia, pela civilidade e contribuiria para impedir comportamentos revoltosos que colocassem em perigo a ordem social estabelecida.
O deputado Odilon Braga, num discurso de paraninfo BRAGA, Odilon. “Discurso de paranympho” (realizado na formatura de normalistas de 1925 da Escola Normal Sagrado Coração de Maria), Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 19, p. 393-399, dez.1926. , afirmava que não seria do analfabetismo a responsabilidade pelos males do país, mas da falta de educação, esta sim muito mais importante que a instrução somente. Esta diferenciação já posta nas considerações iniciais acerca da Reforma do Ensino por Francisco Campos era reiterada nas páginas da Revista. Disciplinar e civilizar o povo brasileiro, formando-o para o trabalho, incutindo-lhe valores do mundo moderno e capitalista - como o valor do trabalho, do salário, do controle do tempo, do corpo -, tidos como condição sine qua non para que o país atingisse o progresso e o desenvolvimento, passou a ser uma tarefa da escola.	
	Educar, portanto, constituía-se numa necessidade premente para o projeto reformador e modernizador da sociedade brasileira. O bom uso dos métodos disciplinares no momento de formação deste homem, durante a infância, dispensaria, no futuro, o uso de recursos mais drásticos como a polícia, as prisões e hospitais. Aprender, entretanto, continuava a ser um privilégio, se antes destinado aos que podiam custear seus estudos, agora, aos mais favorecidos pela inteligência. A esses favorecidos, devidamente identificados pelos testes psicológicos, seria ministrado um ensino, segundo suas capacidades; para os menos inteligentes, no entanto, bastavam a educação moral e a aquisição de alguns conhecimentos básicos. 
A sociedade democrática que se pretendia instalar necessitava de cidadãos autônomos, livres, capazes de se auto-controlar e dirigir, de pensarem e agirem por si mesmos, responsabilizando-se por seus atos, sem esperar qualquer tipo de controle externo. Um ensino teórico era considerado insuficiente para permitir aos alunos, futuros cidadãos, virtudes essenciais como coragem, iniciativa, cooperação e ordem, devendo-se recorrer a exercícios práticos que levassem ao desenvolvimento de tais virtudes até que se tornassem hábitos. 
A instituição de uma sociedade democrática passava pela sua valorização desde os bancos escolares. Todas as associações complementares da escola, criadas por Francisco Campos, tinham uma organização próxima à de uma República, elegendo-se os seus dirigentes, estabelecendo-se as competências e, em alguns casos, criando um regulamento próprio. Cidadãos participativos e engajados era o que se pretendia formar, internalizando-se, ainda muito cedo, as regras de convivência numa sociedade disciplinada, racionalmente distribuída e democrática, dentro dos limites estabelecidos. Na verdade, a democracia para os reformadores possuía uma abrangência muito limitada. A participação social não impede o controle, devendo ser uma participação restrita e liderada pelos mais capazes e preparados. A escola constituía-se em um espaço de preparação dessa participação social. Preparar-se para tal democracia era também e, fundamentalmente, reconhecer o poder instituído.
Na década de vinte, a Reforma do Ensino de 1925 proibia os professores de castigarem fisicamente os alunos e estabelecia as seguintes penas disciplinares: admoestação; repreensão; privação de no máximo 15 minutos do recreio; reclusão na escola por meia hora, no máximo; suspensão da freqüência de até três dias com a comunicação aos pais ou responsáveis; cancelamento da matrícula e suspensão de até três meses. 
O Regulamento do Ensino Primário assinado por Francisco Campos estipulava que as  únicas punições admitidas na escola primaria seriam as notas más, a reclusão na escola após os trabalhos escolares e o comparecimento perante o diretor ou o inspetor, estariam banidos da escola os castigos físicos, as posições humilhantes, a privação de refeições, recreio e de assistir a uma lição.
	Fizemos, para efeito dessa pesquisa, uma diferenciação entre punir e disciplinar. Ambas são tentativas de abolir o comportamento tido como indesejável e, embora a disciplina não seja necessariamente punitiva, a punição sempre terá uma intenção disciplinadora. Como punição entendemos o uso de castigos físicos ou morais, como a utilização de meios humilhantes tais como apelidos e ridicularizações. Tem como característica a sua aplicação depois de cometida a falta. Embora seja utilizada também como exemplo para outros que poderiam incorrer no mesmo erro, basicamente acontece como “lição” para que o faltoso compreenda seu erro e não o cometa novamente. A definição de La Salle é utilizada por Foucault para definir o que seria a punição: 

“Pela palavra punição, deve-se compreender tudo o que é capaz de fazer as crianças sentir a falta que cometeram, tudo o que é capaz de humilhá-las, de confundi-las: ... uma certa frieza, uma certa indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma destituição de posto.” La Salle, J.B. Conduite des Écoles chrétiennes (1828, p. 204-205) apud Foucault (1987, p.160).

Como disciplina compreendemos outros meios de alteração do comportamento, mas que antecedem a sua realização. Os métodos disciplinares têm por objetivo prevenir as faltas, moldando de antemão os sujeitos e criando técnicas que diminuam a possibilidade de ser a falta cometida. Para Foucault, a disciplina não se encontra localizada, mas constitui-se numa tecnologia, num tipo de poder composto por instrumentos, técnicas, procedimentos e alvos:  “Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar ‘as disciplinas’” (1987, p.126).
Nos textos da Revista não havia um único posicionamento com relação à utilização ou não dos castigos físicos, enquanto instrumento educativo. Para alguns autores, esgotados todos os meios da disciplina, deveria se recorrer ao uso das punições. De acordo com a maioria, entretanto, as falhas na disciplina seriam um sinônimo do mal uso dos métodos disciplinares, revelando incompetência dos professores - bons professores jamais recorreriam à punição.
Leopoldo Pereira afirmava sobre a Escola Antiga: “Não se comprehendia então a escola sem o castigo corporal: a ferula era para o mestre com o sceptro para o rei ou o cajado para o pastor” PEREIRA, Leopoldo. “Escola Antiga”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 23,  p. 524, out.1927.. Por que então substituir as punições pela disciplina? Quais as vantagens de uma em relação à outra?
Em primeiro lugar poderíamos destacar o aspecto preventivo da disciplina. Podemos perceber que a utilização das punições apenas a posteriori, quando do delito já cometido, impossibilita o trabalho preventivo já que não se pode castigar antes de ocorrida a falta. Outro forte argumento utilizado em defesa da disciplina, consistia na ineficácia dos castigos, devido a vários fatores: alunos que por uma debilidade mental não sentiriam dor e, para os quais, os castigos de nada serviriam ou também que, de tão habituados a sofrer punições, estas já não apresentariam nenhum efeito. As punições tornariam a escola um espaço de medo e dor e fariam com que os alunos tivessem aversão aos estudos. Este era um dos motivos que contribuiria para a infreqüência no ensino. 
A disciplina possuía, portanto, um caráter preventivo, atuando não apenas em momentos específicos, mas de diversas formas e em diferentes espaços. A teia disciplinar estava presente no olhar do professor, nos seus gestos, na figura de Cristo estampada na parede, na lembrança dos feitos memoráveis dos heróis nacionais, no controle do corpo (higiene, educação física), do tempo (do relógio, da pontualidade), do espaço (localização dos colégios, das classes, dos pátios, dos banheiros) e de tantos outros recursos disciplinares pulverizados no ambiente escolar. Esse controle disseminado, característico da disciplina, segundo Foucault (1987, p.126): “implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos”. 
Haveria ainda uma outra vantagem da disciplina sobre as punições que consistia na retirada “da relação custosa e violenta obtendo efeitos de utilidade pelo menos igualmente grandes” (Foucault, 1987, p.127). Com a tentativa de implantação do self-government nas escolas era dada ao aluno a tarefa de se controlar, de vigiar seu comportamento e auto-dirigir-se. O professor deveria deixar as funções de vigia e correção aos próprios alunos, abandonando a vara de marmelo e a palmatória, e desfazendo-se daquela imagem ameaçadora. A disciplina, dessa forma, possibilita a extinção ou pelo menos minimiza o uso das punições ao retirar os castigos e implantar formas de controle distribuídas pela escola e, em última instância, presentes até mesmo nos próprios alunos que deveriam se auto-avaliar e corrigir. 
A retirada, do ambiente escolar, das punições e dos castigos que geram sofrimentos físicos e psíquicos, pode ser considerada um grande mérito da disciplina. Mas esta não seria sua principal realização. De acordo com Foucault, a disciplina exerce um poder sobre os corpos que permite ampliar significativamente sua produtividade e utilidade. Para este autor, “a disciplina fabrica corpos submissos exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo, em termos econômicos de utilidade, e diminui essas mesmas forças, em termos políticos de obediência.” (Foucault, 1987, p.127) Dessa forma, há um incremento das aptidões, da atividade, da produtividade e uma relação de dominação e obediência aumentada. 
	A importância da implantação dos novos métodos disciplinares na escola deve-se ao fato de que estes não apenas tendem a evitar a utilização de meios mais drásticos e violentos, como ainda realizam uma organização escolar que permite um aproveitamento mais aprimorado e eficiente do potencial dos alunos, minimizando as possibilidades de revoltas e questionamentos à ordem estabelecida.
	Ainda uma última argumentação em defesa da disciplina é dada por Foucault (1987, p.153). Segundo ele, “O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico: o exame.” Antes de tudo, porém, disciplinar importa numa série de mecanismos simples, práticos e baratos que apresentam diversas vantagens sem onerar o sistema, sendo, por esse motivo, muito lucrativos.
Na Revista Não somente a Revista do Ensino apresenta-se ora contra, ora a favor dos castigos físicos. A Escola Nova  tinha como um dos seus pilares o completo repúdio aos castigos físicos, enfatizando a sua prática na Escola Tradicional em contraposição ao escolanovismo que  se alardeava como uma escola de prazer, alegria, devendo se oferecer uma maior autonomia ao aluno, bem como maior liberdade de ação e de expressão. Apesar da imagem que se pretendia criar, Foulquié (1951) afirma que em algumas escolas novas inglesas cabia ao diretor a aplicação de varadas nos alunos rebeldes. , o único consenso era a necessidade de se abolir o uso irrestrito e descontrolado das punições consideradas injustas, contraproducentes, e que estavam em desacordo com os meios disciplinares modernos. A partir daí, diversos artigos esclareciam como se deveria utilizar a punição ou porque não utilizá-la. Para uns, a total eliminação dos métodos punitivos não teria vantagens, podendo mesmo até ser perigosa; outros, entretanto, asseguravam que com uma correta implantação dos métodos disciplinares, a punição tornava-se injustificável. Esses últimos eram bem mais comuns na Revista que os primeiros.
A importância do amor, do sentimento de união e a compreensão entre o professor – visto como um pai ou uma mãe – e o aluno eram sempre invocados como importantes no momento da punição. Era preciso que ela fosse usada com racionalidade e que o aluno percebesse a afetividade e atenção do mestre ao punir. Se ele punia, não era para humilhar ou vingar-se, pelo contrário, a punição deveria ser compreendida como um ato de amor, visando a uma melhoria do aluno. O emprego dos castigos então poderia ser feito em caráter excepcional, devendo a atmosfera da classe manter, o mais possível, a perfeita serenidade; sabendo o professor que não seria pelo temor, mas pela afeição que ele conseguiria um trabalho mais regular e produtivo.
Um artigo, traduzido e publicado na Revista DEMOGEST & MONUCCI . “Civilização moderna” (“Dell’ insegnamento secondario in Inghilterra”). Revista do Ensino, Belo Horizonte, n.27, p. 34-36, nov.1928.  , afirmava que, com a expulsão dos jesuítas da França e a Revolução Francesa, a educação leiga e nacional deixava de ser uma educação para a morte para ser uma educação para a vida. Finalmente, se reconhecia a diferença entre o menino e a besta, dizia o autor, criticando o uso excessivo dos castigos físicos. Algumas varadas não fariam mal à educação da criança que, quando adulto se lembraria de seu mau procedimento; entretanto, seu uso continuado levaria os alunos a se habituarem com elas, perdendo o amor próprio, tornando-se “selvagens e insensíveis”. O castigo seria inútil também se não fosse temido pelos castigados; recomendava-se então a privação de alimentos – desde que não durasse por mais de uma hora – como uma punição menos perigosa e mais eficiente. 
Outros textos publicados eram bem mais explícitos na valorização dos métodos punitivos como corretores de comportamentos desaprovados pelos adultos. Um artigo traduzido de um livro de um médico da Alemanha afirmava que alguns educandos exigem o castigo corporal como recurso pedagógico indispensável, não se submetendo à obediência. Entretanto seu uso deve ser entendido como a mais grave atuação educativa, somente recomendável em casos excepcionais e somente dando bons resultados ao provocar dor nos castigados. Crianças com baixo nível intelectual teriam também uma menor sensibilidade física o que faria não sentirem picadas de alfinetes, queimaduras ou contusões. Dessa forma, castigá-las não faria nenhum sentido. As crianças seriam inutilmente espancadas, por serem tidas como indisciplináveis, quando na verdade teriam baixa capacidade intelectual. O autor ressalta também que em crianças sadias o castigo só deve ser aplicado enquanto a dor constituir o princípio ativo e a partir de uma certa idade, quando as crianças se julgam feridas no amor próprio por castigos, deve-se proscrevê-los, pois,  fomentam rebeldia e ódio aos pais ou educadores. Este livro é citado no Programa de Ensino Normal do Curso de Aplicação para utilização na matéria “Noções de Puericultura”. CZERNY, Ad. “O médico educador”, Revista do Ensino, BH, n. 23,  p. 551, out.1927.  
O uso da punição não deveria ser feito indiscriminadamente, sua utilização deveria ser cautelosa e racional para que se alcançassem os objetivos almejados. A debilidade mental era identificada como uma das causas da indisciplina, assim também alguns artigos afirmavam que crianças com nível superior de inteligência teriam dificuldade de se adaptar a uma escola que caminhava no ritmo dos mais lentos, tornando-se indisciplinados. 
	A Escola Moderna “Escola Moderna” é o termo mais utilizado na Revista do Ensino para referir às mudanças que se pretende realizar com as reformas. Os termos “Escola Nova” e “Escola Ativa” são utilizados com menor freqüência. A preferência pelo termo “moderno”  talvez deva-se a críticas feitas pelos reformadores mineiros a algumas propostas escolanovistas tais como a co-educação. que se pretendia implantar em Minas Gerais tinha na disciplina uma de suas principais diferenças com relação à Escola Tradicional. Nesta se exigia dos alunos uma atitude passiva, assimilando e reproduzindo conteúdos; qualquer manifestação de alegria, brincadeiras, conversas era sinônimo de indisciplina. A Escola Ativa, no entanto, buscava instaurar uma outra concepção de criança, como um sujeito em formação cujas características de expansão corporal, alegria, movimento, curiosidade e intensa manipulação de objetos eram essenciais ao seu desenvolvimento sadio e natural. A escola deveria estar preparada para atender à criança, segundo suas particularidades e não, como era feito na Escola Tradicional, levar a criança a comportar-se de forma oposta às suas tendências naturais.
O que então era considerado indisciplina nessa nova escola, adaptada ao atendimento das características infantis? De uma maneira geral, podemos afirmar que indisciplinado era o aluno que não estava disposto a participar das atividades tais como eram propostas. Supondo-se que as atividades escolhidas pela escola ou pelo professor estavam de acordo com as características infantis (investigadas por psicólogos e avaliadas pelos testes escolares) e que tratavam de assuntos relativos a seus interesses e capacidades, só não estariam adequados às atividades aqueles alunos que fugissem à regra, ou seja, tivessem algum tipo de “anormalidade”.
Um dos perigos para os quais chamava-se a atenção do professor, era o de exigir da criança mais do que ela poderia oferecer, devido à sua debilidade intelectual. Por isso, a importância de selecionar tais alunos nos testes psicológicos, enviá-los para as classes especiais, onde haveria maior cuidado com sua educação do que com sua instrução. Tais alunos não deveriam ser excluídos da escola, esta teria um papel fundamental de formá-los como bons trabalhadores - ensinando os trabalhos manuais, por exemplo - e incutir-lhes noções de moral e disciplina que lhes possibilitassem uma vida com um mínimo de segurança, para eles próprios e, principalmente, para a sociedade.
Sem a utilização dos métodos divulgados pela Revista do Ensino corria-se o risco de uma classificação incorreta dos alunos desinteressados como sendo anormais: 

“É certo que grande numero de alumnos que passam como retardados devem o seu atrazo, em bôa parte, não a uma constituição psychica defeituosa, mas a methodos de ensino irracionaes e a um processo de instrucção que não solicitam os seus interesses, nem apellam para as tendencias instinctivas da infancia, collaboradores indispensaveis na obra da educação primaria.”  MINAS GERAIS, 1927, p.1137 (Exposição de motivos do Regulamento do Ensino Primário).

A indisciplina era perfeitamente justificável numa escola que, desconhecendo as características dos alunos, conseqüentemente não as podia respeitar. Identificados os interesses, necessidades, habilidades das crianças normais pela Psicologia, e estando o professor utilizando métodos de ensino que levassem em conta esses aspectos, não haveria motivo para a indisciplina e, nesses casos, deveria se levantar suspeita sobre a normalidade do aluno. Tendo ele dificuldades de adaptação ao ensino destinado à maioria das crianças normais, caberia então o diagnóstico e encaminhamento às classes específicas.
Uma das maiores críticas dirigidas à Escola Tradicional era a de que esta não utilizava as características infantis como auxiliares do método pedagógico. Entretanto, este fato se justificava, já que a Psicologia não possuía, ainda, desenvolvimento suficiente para auxiliar na compreensão da infância. Com o advento da Psicologia e outras ciências que davam suporte ao trabalho pedagógico, desconsiderar a criança passava a ser um erro inconcebível. Os professores, ou seja, aqueles que efetivamente realizavam o trabalho escolar, deveriam abandonar os métodos da Escola Antiga, ultrapassados e ineficientes, em favor dos métodos pedagógicos centrados no interesse e no trabalho do aluno. Esses novos métodos garantiam um ensino mais prazeroso, tanto para os alunos como para si próprio, e, principalmente, mais eficaz. 
Mesmo considerando importante a aplicação do castigo corporal, até mesmo o médico citado anteriormente afirmava que sua utilização poderia ser diminuída com a utilização de métodos disciplinares: “Os professores jámais chegarão a sobrecarregar intellectualmente as creanças com conversa incessante, nem attingirão o perigo de castigal-as frequentemente si lhes proporcionarem sempre occupações adequadas.”  CZERNY, Ad. “O medico educador”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 23, p. 551, out.1927.
O educador deveria levar a criança a obedecer compreendendo a razão, a justiça ou ainda sua vantagem ou necessidade. Caso a criança ainda não fosse capaz de tal comportamento, dever-se-ia coagi-la, mas era de crucial importância levá-la a reconhecer a legitimidade da coação. O professor, ao repreender, deveria mostrar ao aluno que agia julgando o comportamento faltoso e não o aluno em si. A preocupação e o amor ao aluno fariam com que o professor lhe mostrasse seu erro, sem humilhá-lo “Pedagogia da obediência – A educação não deve preparar a criança para obedecer durante toda a vida, mas para reger-se a si mesma, para dirigir-se autonoma e racionalmente” (Resumo de um artigo de Fr. Eggersdorfer da Revista Pharus por Lúcio José dos Santos), Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 19, p. 403-404, dez.1926.. 
Era uma preocupação constante dos editores da Revista que a retirada ou a minimização das punições e a utilização de novos meios disciplinares baseados na liberdade, no movimento, na atividade e autonomia do aluno não fossem entendidas como desordem e falta de autoridade. A ausência das punições não significaria, em momento algum, uma falta de controle sobre o comportamento do aluno.
Francisco Campos “Educação publica”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 47, p. 5-28, jul.1930. explicava que, para alguns, a Reforma teria trazido, em alguns estabelecimentos escolares, uma completa desorganização. Este estado de coisas estaria acontecendo por dois motivos: o primeiro deles seria que, mudando-se a orientação do ensino seria natural um período de oscilações e incertezas até que as novas idéias se estabilizassem; em segundo lugar, aqueles que estavam acostumados com uma disciplina militar, uma “rigidez cadaverica” da Escola Antiga se espantariam com a ruidosa atividade dos alunos da escola que se implantava. A desorganização seria, no entanto, apenas aparente, já que apresentaria resultados bem mais fecundos e interessantes. Se a Escola Moderna oferecia maior liberdade ao aluno, que não se confundisse esta com a ausência total de regras e limites. 
A liberdade consistia em agir disciplinadamente, ou seja, não de forma arbitrária, mas dentro de regras. Levindo F. Lambert LAMBERT, Levindo. “Escola Activa”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 47, p. 48-49, jul.1930.  questionava a ligação feita entre classe indisciplinada e Escola Ativa que, segundo ele, seria uma confusão entre o conceito de liberdade e o de desordem. A Escola Ativa, em contraposição à passiva – Escola Tradicional – respeitaria a personalidade infantil, suas necessidades, levando o aluno a trabalhar ativamente. 
Uma outra discussão questionava se os alunos deveriam fazer tudo o que desejassem, já que a escola lhes dava liberdade para trabalhar a partir dos seus interesses. Lambert argumentava que a professora deveria fazer o aluno se interessar pela lição. Na verdade é exatamente isso que percebemos: respeitar os interesses infantis significava levá-los a se interessar pelo que faziam, já que eram os adultos quem determinavam quais os interesses da criança. Para Amélia de C. Monteiro CASTRO, Amélia de C.  “Instituições escolares” (Curso de Aperfeiçoamento para assistentes técnicos do ensino. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n.35, p. 80-89, jul.1929., a liberdade a ser oferecida pela escola era a liberdade capaz de gerar disciplina e esta ocorria quando os alunos eram colocados “na condição de fazerem o que devem e não o que querem”. Essa liberdade devia ser concedida aos poucos de forma que os alunos se acostumassem a ela e, para colocá-la em execução, era preciso que estivessem aliados o interesse, o trabalho e a responsabilidade de forma a não causar desordem.
O ensino deveria dar-se mais por meio do interesse que do esforço, segundo Maria Luisa de Almeida Cunha CUNHA, Maria Luisa de Almeida. “As tendecias actuaes do ensino primario – É  preciso que, na escola, a criança se sinta num meio bem real, afim de que se habilite ao trato nada fictício dos embaraços da vida pratica”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 19, p.375-381, dez.1926. . O esforço seria necessário quando os fatos e objetos fossem exteriores à criança, baseados na Psicologia do adulto. O interesse dependeria do meio em que a criança estivesse situada, devendo ser utilizado de forma educativa, apropriando-se dessas tendências a fim de direcioná-las para um maior desenvolvimento infantil.  
No artigo “Pédagogiè Générale” “Pédagogiè Générale”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 49, p. 43-51, set.1930. Este artigo diferencia-se de todos os outros da Revista no período estudado, por apresentar um título não traduzido, podendo ser uma resenha ou tradução de um livro, o que não fica claro, não apresentando autor ou ainda, tradutor. afirmava-se que era impossível eliminar o esforço das atividades escolares, e elas deveriam habituar os alunos ao esforço que no futuro teriam que fazer, mesmo contrariando seus desejos e interesses.Seria de se espantar se, querendo melhor preparar a criança para uma vida futura de trabalho e disciplina, o método utilizado fosse o de atender a todos os seus interesses. Na verdade, o que a escola tentava fazer era tornar mais agradáveis as suas lições, buscando, sempre que possível, interessar o aluno, chamar sua atenção, conquistá-lo. Dessa forma, ficaria mais fácil manter a disciplina e incutir os valores e preceitos desejados, habituando os alunos ao esforço metódico e ao trabalho disciplinado, sem ter de recorrer a princípios mais drásticos como as punições.
O artigo “Educação da vontade” CUNHA, Maria Luisa de Almeida. “Educação da vontade”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 16 e 17, p. 298-300, jul-ago.1926. esclarecia que a Escola Moderna deveria exigir de seus alunos a obediência pela liberdade. O educador deveria conhecer o “espírito” de seus alunos para ajudá-los a lutar contra suas inclinações. Os processos repressivos só deveriam ser utilizados em último caso, e a afeição seria a melhor forma de incutir no aluno o hábito do trabalho e dos bons costumes. Estaria, portanto, nas mãos do mestre a obra inteira da educação, pelo seu exemplo e pela maneira de conduzir o ensino – se pelo temor ou pelo amor.
As causas para a indisciplina dos alunos, alegadas pelos educadores mineiros, eram as mais diversas. Uma delas eram os próprios métodos utilizados que, tendo como referência o adulto, tornariam o ensino massacrante e inviável para a educação das crianças. A indisciplina, se fosse identificada com a alegria, a inquietude, a espontaneidade seria inevitável, pois tais comportamentos eram considerados naturais na idade infantil. O comportamento disciplinado da Escola Tradicional era imposto, relativo ao mundo adulto e, portanto, impossível de ser alcançado, ainda que com a utilização dos mais severos métodos punitivos. Eles semeariam a tristeza, a desolação, a rebeldia e a aversão à escola entre os alunos.
As causas de indisciplina na Escola Antiga estariam, portanto, identificadas com o desconhecimento da especificidade da criança e de suas características, bem como da utilização de métodos inadequados. Na Escola Moderna, entretanto, as causas seriam sempre exteriores aos métodos, podendo localizar-se no aluno (que, desviando-se dos padrões normais, exigiriam o uso de métodos especiais e tratamento específico médico, pedagógico ou psicológico) ou ainda no professor que mal preparado, ou destituído de vocação, permanecia utilizando práticas ultrapassadas. 
O reconhecimento da indisciplina como um problema de ordem médica foi também integrado ao Regulamento de 1927, quando a criação de um serviço específico de assistência médica escolar permitiria, de forma mais incisiva, a atenção médica que identificasse e selecionasse os indisciplinados e anormais de maneira geral.
 Outras causas eram ainda identificadas no artigo “Disciplina Escolar” CUNHA, Maria Luisa de Almeida. “Disciplina escolar – Para formar a alma da creança é preciso observal-a, com sympathia. Não tema o educador, para isso, descer de sua cathedra e confabular, amistosamente, com seus alumnos”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 18, p. 364-365, out.1926. : o aumento da população escolar, o alheamento do educador ao estado psíquico do aluno e o “espirito subversivo de nossos dias”. Para Oscar Guimarães GUIMARÃES, Oscar Arthur. “Escola Nova – Problemas a resolver”. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 35, p. 44-46, jul.1929. , a deficiência nutricional das classes pobres poderia ser também causa de indisciplina escolar. Para o autor, como não caberia à escola melhorar os meios de vida da população pobre, esta podia, por outro lado, ensinar-lhes regras de economia e de maior rendimento no trabalho. Outra medida de urgente necessidade seria a utilização dos recursos da Caixa Escolar para providenciar merenda aos alunos. Resolvido o problema da alimentação, resolver-se-ia também a turbulência e desatenção dos alunos que prejudicavam o andamento dos trabalhos escolares. Benedicta Valladares VALLADARES, Benedicta. “Methodologia” (Curso de Aperfeiçoamento para Assistentes Técnicos do ensino), Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 35,  p.75-80, jul.1929. concordava que muitas crianças eram pessimamente alimentadas e passavam por indisciplinadas, indolentes e insubmissas quando, na verdade, estavam famintas. 
	 Apesar dessas outras possibilidades, a indisciplina era, na maior parte dos artigos da Revista associada à anormalidade, à debilidade física e mental. Para Alexandre Drummond DRUMMOND, Alexandre. “Questões de Pedagogia”. Revista do Ensino, BH. n.26, p. 89-94, out.1928. , anormais seriam: os cegos, surdos-mudos, débeis mentais, idiotas, os instáveis e certos epiléticos. Os surdos-mudos e cegos precisariam de uma educação especial. Os idiotas e epiléticos “sujeitos a frequentes ataques convulsivos e a impulsões mórbidas de caráter grave” seriam de competência dos asilos e hospitais. Também os instáveis seriam indesejáveis na escola por serem permanentes elementos de desordem. Sendo a sua instabilidade desacompanhada de outras anomalias poderiam ser facilmente instruídos em classes especiais, já que prejudicavam o trabalho dos professores em classes normais. Ressaltava porém, que seu “rendimento social” seria, na maioria dos casos, insuficiente.
Podemos perceber, portanto, que a questão disciplinar era de suma importância tanto nas Reformas quanto na Revista. Assunto polêmico e com uma multiplicidade de interferências, não havia um consenso sobre tal questão. Se permaneciam aqueles que acreditavam nos indisciplinados irremediáveis, havia, no entanto, certa tendência em considerar que, com uma boa utilização dos métodos modernos e com práticas disciplinares adequadas, seria possível à escola atender a todos (ou grande parte das crianças), abolindo o uso da punição. 
O que pudemos concluir com as investigações realizadas era a responsabilização única e exclusiva do professor pela indisciplina na escola. A existência de indisciplina demonstrava falhas na atuação do professor seja por não preparar aulas interessantes e agradáveis para seus alunos, por não conseguir reuni-los em classes homogêneas, por não perceber as necessidades dos alunos e atendê-las. O bom professor, estudioso e dedicado, fazendo uso dos conhecimentos lhes proporcionados principalmente pela Psicologia, teria alunos disciplinados e interessados na tarefa educativa. 
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