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Resumo

Este texto apresenta resultados de uma revisão bibliográfica realizada como parte de Projeto intitulado História e Memória da
Educação Infantil no Município de Floriano-PI. Tem por objetivo apresentar reflexões sobre aspectos históricos da infância e de sua
educação, no Brasil e no Piauí. Para tanto, na primeira etapa do projeto procedeu-se a um levantamento bibliográfico, seguido de uma
pesquisa oral. Teve como suporte teórico os seguintes autores: Ariés (2006), Kuhlmann Jr (1998, 2001), Stephanou (2004), Falci
(1991), Del Priore (2004), Monarcha (2001) e Demes (2002). As leituras realizadas apontam que na Idade Média o sentimento de
infância era desconhecido pela sociedade e a criança era tratada como se fosse um adulto em miniatura. Constatou-se que a infância
enquanto categoria consolidou-se no século XVIII e que no Brasil somente a partir do final do século XX a criança passou a ser
reconhecida como um sujeito de direitos. No Piauí, em especial no século XIX um terço da população infantil era constituído por
crianças escravas. A religiosidade era um aspecto bastante presente na socialização das crianças, da mesma maneira que as
brincadeiras, vivenciadas de acordo com o gênero e a classe social. Constatou-se que a história de Floriano se relaciona com a
educação, pois a cidade nasceu em torno do estabelecimento educacional São Pedro de Alcântara, criado com a finalidade ministrar
aos filhos de escravos libertos pela Lei do Ventre Livre o aprendizado agrícola, instrução primária, artística, industrial, zootécnica e
educação moral e religiosa.

Palavras-chave: Infância. Educação. História.
Introdução
Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica, que ocorreu na ocasião em que nos tornamos bolsista da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), participando do projeto História e Memória
da Educação Infantil no Município de Floriano-PI, transformado depois em Trabalho de Conclusão de Curso.
O objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões sobre a história da infância e de sua educação no Brasil e no Piauí, a partir de
um levantamento bibliográfico, procurando relacionar estas duas categorias.
Partindo desta perspectiva, pode-se dizer que durante muito tempo a percepção de infância quase não existiu devido à falta de
conhecimento sobre ela e dúvidas a respeito do período na qual esta deveria ocorrer. Neste intervalo de tempo as crianças eram
tratadas como se fossem adultos, pois viviam entre eles e participava de todas as atividades.
A partir do século XVIII quando se consolidou o sentimento de infância houve a compreensão de que a criança necessitava de
cuidados e de atenção e também passou a ser percebido que esta necessitava de uma instituição que as atendesse, não só com cuidados
mais com a instrução educacional (ARIÈS, 2006). O surgimento do capitalismo foi um dos principais motivos para a expansão das
instituições escolares.
Para aprofundar esta questão estruturamos este texto da seguinte maneira: apresentação de uma discussão sobre educação, infância e
escola; breves comentários sobre infância no Brasil; aspectos da infância e sua educação no Brasil e no Piauí; um olhar sobre a
infância no Piauí no século XIX; aspectos da educação da infância no Piauí, seguido de uma síntese conclusiva.
A infância enquanto categoria histórica e social

A história da criança passou por um longo processo de construção histórica até se chegar ao estágio do reconhecimento da criança
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como sujeito de direitos. Da mesma forma, foi necessário um extenso período de conhecimento e amadurecimento em relação ao
sentimento de infância para que as crianças pudessem receber os cuidados e a atenção que recebem hoje.
Na Idade Média, segundo Ariès (2006), não havia o sentimento de infância, nem tão pouco conhecimento a respeito deste, e quando
este começou a surgir houve uma grande confusão em relação ao período no qual deveria ocorrer. Naquela época a criança tinha sua
infância até o período em que ela não tivesse condições físicas para serem misturadas aos adultos, ou seja, a partir do momento que a
criança aprendia a andar e a ter coordenação motora ela era inserida no mundo dos adultos.
Daí a percepção de que a vivência da infância como uma fase específica da vida da criança praticamente não existia, pois as crianças
eram tratadas como se fossem adultas, viviam em meio a tudo que estes faziam sem que recebessem os devidos cuidados, de forma que
não havia por parte dos amadurecidos a consciência de que as crianças eram seres frágeis que mereciam cuidados e atenção
diferenciada.
Assim, a infância era apenas um período de transição, rapidamente ultrapassado e logo esquecido. De acordo com Ariès (2006) até o
século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância. Já nos dicionários da língua portuguesa, a infância é considerada como o
período de crescimento no ser humano, que vai do nascimento à puberdade, ou no latim significa incapacidade de falar.
(KUHLMANN,1998).
Com o passar do tempo foi surgindo o sentimento de infância. Os adultos começam a perceber que a criança necessita de cuidados e
com isso começa a surgir o apego em relação a elas, uma vez que antes disso não havia esse cuidado em virtude da mortalidade infantil
que era bastante frequente na sociedade, fazendo com que os pais evitassem qualquer laço de afetividade para com seus filhos (ARIÉS,
2006).
Percebemos aí uma contradição, pois a mortalidade ocorria justamente pela falta de cuidado dos adultos para com as crianças, que
inicialmente eram tidas como se fossem bichinhos de estimação despertando apenas o sentimento de paparicação. Mas com o passar do
tempo foi percebido que isto era um erro, pois se compreendeu que a criança necessitava de cuidados e de afeto para sobreviver, não
podendo simplesmente ser tratada como um adulto em miniatura.
Cabe destacar que com o surgimento da percepção do sentimento de infância e com o advento da industrialização também foi
percebida a necessidade de educar em outros espaços fora da família, de forma que ela pudesse se adequar a essa nova ordem
econômica e social. Esta função passou a ser ocupada pela escola. Ariès (2006) destaca também que no período em questão houve
ainda modificações também na família, que assumiu um perfil nuclear. Podemos dizer que as modificações trazidas pela
industrialização, às mudanças na família, a consolidação do sentimento de infância e a expansão da escola nos moldes em que a
conhecemos hoje estão intimamente ligadas.

1.1- Infância, Educação e Escola.

Inicialmente a educação era comumente repassada em casa pela família por se tratar do primeiro espaço de socialização da criança e no
convívio com os adultos. Com o passar dos tempos, segundo Ariès(2006) nas sociedades industriais a partir do final do século XVII, a
escola passa a ser o local da transmissão de aprendizagens que antes era adquirida pela criança diretamente através do contato com os
adultos como meio de educação.
Com o surgimento da escola passou-se a ter uma preocupação maior com as crianças que agora passariam a serem preparadas para a
nova fase da sociedade, fase esta que exigiria cada vez mais conhecimento e aperfeiçoamento. A escola surge com a necessidade de
formar mão de obra qualificada para a indústria que começa a aparecer, se aperfeiçoando até chegarmos ao capitalismo.
(MONARCHA, 2001)
No início as turmas escolares eram mistas não havendo a devida separação entre séries e idades, todos aprendiam a mesma coisa.
Adultos estudavam juntamente com crianças, não havia distinção entre ambos e o tratamento era o mesmo, pois não havia ainda as
divisões por classes e separação dos adultos das crianças, como nos dias atuais onde a todo um planejamento e estratégias para o
aprendizado destas crianças. (ARIÈS 2006).
Outro autor que discute a educação da infância é Monarcha (2001). Para ele, no final do século XVIII começaram a surgir instituições
para crianças pobres de 0 a 6 anos filhas das mães trabalhadoras que não tinham com quem deixar seus filhos para que fossem
trabalhar. Apresentadas com caráter educacional a "escola de principiantes" ou "escola de tricotar", criada por Oberlin em 1769, na
Paróquia rural francesa de Ban-de-la-roche é reconhecida como a primeira delas.
No tocante à realidade brasileira, Kuhlmann Jr (1998), afirma que Arthur Moncorvo Filho, diretor do Instituto de Proteção à Infância
do Rio de Janeiro, escreveu o Histórico de Proteção à Infância no Brasil (1500-1922), divulgado no 3º Congresso Americano da
Criança e 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, em 1922, reeditada em 1926, que se constituiu em um dos primeiros estudos
sobre a educação da infância brasileira.
O mesmo autor encontrou informações que no Brasil escravocrata de 1883 acreditava-se que jardim de infância deveria zelar pela
moralização da cultura infantil, com o intuito de educar para o controle da vida social, ou seja, as crianças deveriam ser educadas de
forma dócil de maneira que elas pudessem ser manipuladas a crescerem conformadas com o seu destino (Kuhlmann, 2001).
Com relação às concepções de infância, podemos dizer que o Brasil passou por um longo processo até que as crianças fossem
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reconhecidas como sujeitos de direitos.

1.2- A História da Infância no Brasil: breves comentários

No Brasil, segundo Del Priore (2004) a infância era considerada como um tempo sem maior personalidade, um momento de transição,
uma esperança. Não muito diferente dos outros países, o índice de mortalidade infantil era altíssimo devido à falta de zelo e ao grande
índice de doenças que na época eram consideradas mortíferas por ainda não existirem os tratamentos adequados para maioria delas.
Para a mesma autora, a partir dos sete anos de idade as crianças ou começavam a trabalhar ou iriam para escola. A religiosidade
assumia grande importância na sociedade da época, de forma que todas as crianças deveriam ser batizadas, desde as ricas, até as
escravas, só que diversamente uma das outras, pois cada uma possuía uma condição social diferente.
As crianças eram bastante mimadas, mas brincava-se com elas como se fossem bichinhos de estimação, não havia o devido cuidado
com sua alimentação. E os castigos físicos eram aplicados quando necessário, mas precisamente quando consideravam que a criança
havia cometido algum pecado. A violência não fazia parte apenas da correção das crianças, no Brasil colônia as mães também eram
agredidas fisicamente por seus maridos, o que ainda ocorre nos dias atuais apesar das concepções hoje serem totalmente diferentes
daquela época. (DEL PRIORE, 2004)
Do ponto de vista pedagógico, a religiosidade também se fazia presente, pois no processo de formação a criança deveria aprender a ler
e escrever seguindo a doutrina cristã, onde as cartilhas de alfabetização já eram comumente utilizadas tanto em casa como pelas
escolas. Com relação à socialização das crianças, outro aspecto educativo, podemos dizer que desde o início da colonização houve
distinção de classes, pois até os sete anos as crianças brancas brincavam com os escravos, as brincadeiras mais comuns eram banho de
rio, jogo de beliscão, de virar bunda-canastra, cantos, mímicas, etc. Após completarem essa idade os filhos dos senhores iriam estudar
e os de escravos trabalharem, prevalecendo assim à hierarquia. (DEL PRIORE 2004).
Para a mesma autora, um dos fatores que contribuíram para o surgimento de instituições que atendessem as crianças pobres, foi a
abolição da escravatura, uma vez que esta resultou numa série de abandono, pois os escravos já não teriam mais para onde ir e nem o
que fazer. Estas instituições foram denominadas de asilos, internatos e creches. Os jardins de infância surgiriam mais tarde por
influência da América e Europa.
Uma das instituições de atendimento a infância mais duradoura no Brasil, que teve seu início antes da criação das creches, foi à roda
dos expostos ou roda dos excluídos. Este nome emana do dispositivo no qual se colocavam os bebês abandonados de forma cilíndrica,
divida ao meio e fixado na janela do estabelecimento ou das casas de misericórdia, assim as crianças eram colocadas no tabuleiro pelas
mães que não queriam ser rechaçadas pela sociedade e que devido ao medo de serem repudiadas se viam obrigadas a abandonarem
seus filhos ou qualquer outra pessoa da família se encarregava de fazê-lo. Ao girar esta roda puxava-se uma corda para avisar que um
bebê acabava de ser deixado ali, retirando-se do local e preservando sua identidade (PASCHOAL; MACHADO, 2009).

Image: Roda+dos+Expostos_Museu+Santa+Casa+Misericordia

A antiga “Roda dos Expostos” que se encontra no Museu da Santa Casa de São Paulo (SP).
www.blogdafamiliacatolica.blogspot.com.br

1.2- Infância e Educação no Brasil

Partindo do ponto vista histórico, é percebido que durante muito tempo a educação da criança esteve sob a responsabilidade única e
exclusivamente da família, pois era no convívio com os adultos que esta aprendia as normas, costumes e regras da sua cultura. Com o
passar dos tempos surge à escola como instituição que primeiramente era voltada apenas para as crianças do sexo masculino, e só
algum tempo depois as meninas passaram a freqüentá-la (ARIÈS, 2006).
Com o surgimento da indústria moderna a estrutura social, na grande maioria dos países os hábitos e costumes são modificados, devido
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à falta de mão de obra para alimentar as fábricas, as mães passam a trabalhar, tendo assim, que deixarem a condição de cuidadora do
lar, e com isso surge à necessidade de locais para elas deixarem seus filhos durante o período no qual estão trabalhando.
Dessa forma surgem as creches com um caráter exclusivamente assistencialista, diferentemente dos países europeus e
norte-americanos, que possuíam o aspecto pedagógico. (PASCHOAL; MACHADO, 2009)
Para as mesmas autoras:
As tendências que acompanharam a implantação de creches e jardins de infância, no final do século XIX e durante as primeiras
décadas do século XX no Brasil, foram: a jurídico-policial, que defendia a infância moralmente abandonada, a médico-higienista e a
religiosa, ambas tinham a intenção de combater o alto índice de mortalidade infantil tanto no interior da família como nas instituições
de atendimento a infância. ”(PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.83).

Podemos constatar que no Brasil de início as instituições de Educação Infantil foram pensadas apenas como um espaço de
assistencialismo, onde as crianças receberiam cuidados enquanto suas mães trabalhavam para que não ficassem jogadas na rua
proliferando assim o marginalismo e aumentando o risco de serem contaminados por doenças, deixando, portanto as mães tranquilas
enquanto trabalhavam e consequentemente produzindo mais.
Ainda com relação à creche, Kuhlman Jr (2010) diz que a primeira creche fundada no Brasil na qual se tem conhecimento surgiu
vinculada a uma fábrica de tecidos no Rio de Janeiro cujo nome era Corcovado, em 1899. E as instituições de Educação Infantil só
haveriam chegado até o Brasil na década de 1870 devido à grande expansão das relações sociais com outros países.
Dessa maneira pode ser percebido que as informações a respeito da implantação da Educação Infantil no país são bastante limitadas, e
se tratando do Piauí as dificuldades são ainda maiores como será visto adiante, o certo é que somente com a Constituição de 1988 é
que fica estabelecido que as creches e pré-escolas passariam a compor os sistemas educacionais, e essa determinação só ganharia base
legal oito anos mais tarde, com a (LDB) Lei de Diretrizes e Bases da educação 9. 394/96.

A Infância no Piauí: um olhar sobre o Século XIX

Entre os autores que se dedicam ao estudo da infância no Piauí, destacamos com Falci (1991). De acordo com esta autora, na província
do Piauí, no século XIX um terço da população infantil era constituído por crianças escravas, a maioria preta e as crianças brancas
22%, sendo que mais de 50% eram consideradas pardas. A conseqüência disto para o processo de socialização foi que não diferente de
outros estados, no Piauí a criança escrava brincava e convivia juntamente com a criança branca filha do patrão, sem saber que algum
tempo depois seriam separadas, pois aos sete anos elas passariam a trabalhar cumprindo o destino que os dominantes determinavam
para suas vidas.
Neste estudo sobre a situação da infância, é interessante destacarmos que a percepção da história da infância no Brasil é feita sob a
ótica dos adultos, pois:
A criança não escreve sua própria história. As crianças participam das relações sociais e este não é exclusivamente um processo
psicológico, mas social, cultural, histórico. É preciso considerar a infância como uma condição da criança (KUHLMANN, 1998 p.30).
Assim pode-se dizer que há um silêncio das vozes infantis e o que sabemos a respeito delas veio pelo olhar dos adultos, mas em geral
pode-se dizer que o lugar da criança na sociedade piauiense era inexpressivo. Na Província do Piauí se a criança não tinha lugar de
destaque, havia também pouco espaço para a mulher piauiense, pois esta era vista como objeto de reprodução, tinha que cumprir com
sua obrigação conjugal tendo vários filhos, sem levar em conta sua saúde, e muitas acabavam por falecer durante um de seus partos.
Este elevado índice de natalidade levou a população ter um aumento de 80% em meio século. (FALCI, 1991).
Um aspecto importante da vida social durante o império no Piauí era a religiosidade. Este aspecto prevalecia em todos os âmbitos
sociais e o batismo era obrigatório e visto como forma de tornar a criança cristã e ingressá-la na sociedade. Todas as crianças,
independente da cor ou condição social deveriam ser batizadas.
Podemos perceber, a partir de Falci (1991), como era forte este aspecto religioso na educação da criança, pois era com o batismo que
ela ingressava na sociedade, ou seja, era necessário aprender a ser cristão, pois o cristianismo norteava a sociedade. Um dos fatores
que diferenciava a criança desde o nascer era o ser “legítimo”, ou, o ser “natural”, pois não diferente de hoje era comum os maridos
terem filhos fora do casamento com mulheres livres.
Outro aspecto da vida das crianças no Piauí do século XIX eram as brincadeiras. Embora encontrassem os mesmos traços em diversos
estados brasileiros, há diferença entre as classes sociais ao brincar, pois:
Mas há diferenças entre o brincar da criança rica e da criança pobre, entre o brincar da livre e o da escrava, entre o que uma criança faz
numa cidade ou numa fazenda. Há diferenças entre o que é permitido ou o que é proibido, entre o que lhe é exigido ou o que é
consentido principalmente entre meninas e meninos. (FALCI, 1991 P.19)
Podemos ver então que havia pedagogias diferenciadas na vivência das brincadeiras, devido à diferenciação de gêneros e de status
social. Prevalecia ainda nas relações sociais a hierarquização e a submissão das mulheres aos homens. Elas deveriam aprender a serem
boas donas de casas, sempre obedientes aos seus maridos e isso possivelmente se refletia na brincadeira das crianças.
A Educação da Infância no Piauí
Feita esta visão panorâmica da infância no Piauí, e de seus aprendizados, cabe destacar como se procedeu à educação formal de nossa
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infância. Segundo Falci (1991), até o século XIX o índice de analfabetismo no Brasil era bastante alto e no Piauí não era diferente.
Documentos como cartas de alforria de escravos, procurações, contratos, etc., sempre terminavam com o rogo da pessoa na qual
solicitava para outros a leitura e elaboração destes documentos que eram bastante pessoais, mas devido ao analfabetismo o principal
interessado tornava-se impossibilitado de fazê-lo. E isso se estendia por todas as classes, inclusive a nobre. Esta situação começou a
mudar com a obrigatoriedade do ensino primário gratuito, apregoada pelas leis imperiais.
Podemos observar que durante o Império no Piauí a educação era excludente e discriminatória principalmente se considerarmos o
regime escravocrata que também atingia crianças.
Como destaca a autora:
Em 1872, segundo o censo, perto de 23.000 crianças entre seis e quinze anos não frequentavam escolas. Esse privilégio só era atingido
por 2.801 crianças todas de condição livre. Entre os adultos pouco mais de 15% da população era alfabetizada. Analfabetos eram,
então, 85% da população entre livres e escravos (somente seis escravos homens sabiam ler) e constituíam 174.446 indivíduos. (FALCI,
1991 P.29)

É interessante ressaltar o quanto o índice de analfabetismo determinava as relações sociais no Piauí, pois a maioria da população tinha
que viver submissa aos poucos letrados que detinham o poder.
Com relação ao cotidiano das escolas do Século XIX é interessante destacarmos que no início era utilizado o método tradicional nas
escolas, com uso da violência da palmatória, da tabuada decorada e do aprisionamento, tornava para as crianças, a escola em um
confinamento. Realidade que veio a mudar a partir do século XX com as concepções do desenvolvimento psíquico-motor (FALCI,
1991).
É surpreendente observarmos como a educação das crianças na maioria da população era conduzida no período em questão. Segundo
Falci (1991), a partir dos sete a oito anos os meninos iriam para o campo com seus pais e as meninas ficariam em casa com suas mães.
Conforme a necessidade as obrigava, as crianças passariam a trabalhar mais cedo. Em várias cidades do Piauí meninos de 7, 8, 9 anos
de idade já exerciam as profissões de roceiros, servente, criados e vaqueiros.
Percebemos então que a educação escolar não ocupava espaço de destaque na vida destas crianças, pois estas eram logo encaminhadas
para o trabalho, prática que deixou resquícios até hoje no nosso estado, dado o alto índice de crianças envolvidas com o trabalho
infantil, o que tem atrapalhado a melhoria dos índices de escolarização.
Dessa forma, com relação à institucionalização da educação infantil, Teresina, capital do Piauí, Kuhlmann Jr. (2010, p.478) destaca
que: “o primeiro Jardim oficial, chamado Lélia Avelino”. Ele foi criado em 1933 e tanto atendia às crianças como também funcionava
como espaço de formação de professores, pois tinha como objetivos “proporcionar o desenvolvimento artístico da criança de quatro a
seis anos de idade e de servir de tirocínio às futuras professoras da Escola Normal Antonino Freire.” (Idem). O mesmo autor faz
referência à educação infantil no Piauí quando se refere ao I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, que funcionou em conjunto
com o III Congresso Americano da Criança, que contou com a presença de 2.243 delegados representando as capitais e vários outros
estados, dentre eles o Piauí.
Com relação à educação na cidade de Floriano-PI, Demes (2002), afirma que Floriano nasceu sob os auspícios da educação, pois se
desenvolveu em torno da construção do estabelecimento São Pedro de Alcântara, cumprindo preceitos decorridos do governo imperial,
que tinha como finalidade ministrar aos filhos de escravos libertos pela Lei do Ventre Livre, o aprendizado agrícola, instrução
primária, artística, industrial, zootécnica e educação moral e religiosa.

Image: http://www.paixaodecristopi.com.br/editor/images/Image/Floriano%201.jpg

www.paixãodecristopi.com.br

Podemos dizer também que a construção deste estabelecimento de ensino foi um marco na educação infantil de Floriano, pois entre as
disposições que regeram a fundação deste estabelecimento, destaca-se a que diz respeito as suas finalidades:
Dispõe o presente contrato que o estabelecimento terá por finalidade educar física, moral e religiosamente os menores sob a sua guarda
e de par com o acompanhamento materno nos casos em que o educando não haja completado 5 anos; estabelecer lavouras de algodão,
de cana-de-açúcar, de cereais e de quaisquer outras que forem próprias do clima e do solo; fábricas de sabão, de queijos, charqueadas,
curtumes em que se empreguem os processos mais aperfeiçoados e modernos. (cláusula IV).(DEMES 2002, p.84)
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Assim o Estabelecimento Rural São Pedro d’Alcântara, fundado pelo Decreto 5.392, pelo agrônomo piauiense Dr. Francisco Parentes,
em 1874 (DEMES, 2002), proporcionou aos cidadãos florianenses a perspectiva do oferecimento da educação para os filhos das
camadas trabalhadoras.
É importante ressaltarmos que as informações a respeito da educação da infância no Piauí e principalmente em Floriano são muito
restringidas, dificultando consideravelmente o aclaramento a respeito de como se deu esse processo e nos desafiando a querer
aprofundar esta questão.
Considerações finais
Podemos dizer, então que a história da criança passou por um longo processo até aqui e que durante esse percurso houveram várias
conquistas realizadas como o reconhecimento da infância enquanto categoria social e com a elaboração de leis visando protegê-las.
Ainda assim, percebemos que os debates sobre a infância ainda precisam avançar, pois estas ainda não são atendidas na totalidade de
suas necessidades.
Ao revisar a infância em sua perspectiva histórica descobrimos que na Idade Média européia a criança era vista apenas como um
adulto em miniatura, vivendo à sombra dos adultos. Constatamos também que sendo uma construção social, a infância foi ocupando
espaço na sociedade à proporção que a industrialização foi transformando a família e a escola. Ainda assim, verificamos que no Brasil,
o respeito à infância e seus direitos também é recente, pois só a partir da Constituição de 1988 elas passaram a ser reconhecidas como
sujeitos de direitos.
Por isso analisar o percurso histórico da educação infantil torna-se muito importante, pois possibilita perceber a evolução das
concepções e práticas sobre a educação infantil. Em tempos remotos a infância sequer era percebida, depois surgiram às instituições de
caráter assistencialista que serviam para tirar o incômodo da sociedade, para finalmente surgirem às instituições de caráter
educacional.
No Piauí, em especial no século XIX um terço da população infantil era constituído por crianças escravas. A religiosidade era um
aspecto bastante presente na socialização das crianças, da mesma maneira que as brincadeiras, vivenciadas de acordo com o gênero e a
classe social. Neste mesmo contexto, o índice de analfabetismo era alarmante. Esta situação nos leva entender porque ainda hoje
índices indesejados de analfabetismo se mantêm e nos coloca a par de outros desafios que precisamos enfrentar como o caso do
trabalho infantil.
Constatou-se que a história de Floriano se relaciona com a educação, pois a cidade nasceu em torno do estabelecimento educacional
São Pedro de Alcântara, criado com a finalidade ministrar aos filhos de escravos libertos pela Lei do Ventre Livre o aprendizado
agrícola, instrução primária, artística, industrial, zootécnica e educação moral e religiosa.
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