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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo investigar, no contexto da historiografia da
educação brasileira, a presença do discurso biopolítico na área em relação ao trinômio
medicina, educação e sociedade. Para tanto, tem-se como fonte principal o livro Higiene
e educação da saúde (1943), do médico Carlos Sá. A fim de se compor a análise é
também usada parte da legislação federal referente às reformas ocorridas no ensino
durante o período que antecede a primeira publicação do livro. Por meio das
investigações, pode ser percebida a grande expectativa depositada na escola como
salvadora das mazelas da sociedade. Assim, o objetivo maior da instituição escolar era
proporcionar saúde à população, principalmente aos pobres, inculcando nos indivíduos
comportamentos de cuidado com a saúde, asseio e manutenção da moral e dos bons
costumes. No passado, medicina e escola caminhavam juntas e, por vezes, contavam
com o auxílio de outras áreas, como a engenharia, para controlar desde necessidades
mais básicas do indivíduo até questões relacionadas à moradia. É estabelecida, entre os
campos, uma relação de poder; nesse jogo, busca-se ainda compreender o papel da
instituição educacional e da professora no modelo de escola regeneradora e o papel da
medicina como produtora de saber científico para a educação, identificando uma relação
ora bilateral, ora de dominação. Para tanto, foram usadas como referencial teóricometodológico as contribuições de Michel Foucault, com ênfase nas “relações de poder”,
“produção de saber” e “verdade” entre medicina e educação para a sociedade, além do
conceito de “biopolítica”. As prescrições médicas de conformação de modos de viver
transpassaram anos, promoveram a exclusão social, bem como levaram à retirada da
população pobre dos centros urbanos. Por outro lado, promoveram benefícios, como a
redução paulatina da mortalidade infantil, e fizeram da escola seu principal dispositivo
de disseminação dos saberes tidos como verdade.
Palavras-chave: Higiene e educação da saúde; Carlos Sá; discursos biopolíticos; saúde
e educação.

ABSTRACT
This work aims to investigate, in the context of the Brazilian education’s historiography,
the presence of the biopolitical discourse in the field, in relation to the medicine,
education, and society trinomial. Therefore, the main source is the book Higiene e
educação da saúde (1943), which translates as “Hygiene and health education”, by the
medical doctor Carlos Sá. In order to compose the analysis it will also be used part of
the federal legislation regarding reforms that had occurred in education during the time
before the book’s publication. Through the investigations, one can perceive the great
expectation deposited in school as a savior of ills of society. Thus, the major goal of the
educational institution was that of providing health to population, especially the poor
one, inculcating in individuals behaviors related to health care, neatness, as well as the
upkeep of morality and good manners. In the past, medicine and school walked together
and, at times, they counted on the aid of other fields, such as engineering, to control
from the most basic individual needs to questions related to dwelling. Among the fields,
it is established a relation of power; in this game, one looks for comprehending the role
of educational institution and teacher in the regenerative school model, and the role of
medicine as a producer of scientific knowledge for education, identifying a relation that
at times is bilateral, at times is that of domination.Thereby, as a theoretical and
methodological framework, the contributions of Michel Foucault were used, with
emphasis in “power relations”, “knowledge production”, and “truth” between medicine
and education for society, as well as the concept of “biopolitics”. The medical
prescriptions of conformation with ways of living have transpassed many years,
promoting social exclusion, leading to the removal of the poor population from the
urban centers. On the other hand, they have also promoted benefits, such as the gradual
reduction of infant mortality, and they have made the school their main dispositive for
dissemination of knowledge taken as truth.
Keywords: Hygiene and health education; Carlos Sá; biopolitical discourses; health and
education.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação é resultado da investigação que analisa a relação entre
educação e saúde, bem como o papel do professor e da escola na formação de hábitos de
higiene, saúde, moral1 e civilidade na sociedade. Para tanto, faz-se uma análise acerca
das contribuições do discurso médico-higienista no campo da educação e sua relação de
poder e produção de verdade na e para a educação.
Para compreender a relação desse trinômio medicina, educação e sociedade é
feito um estudo acerca do pensamento biopolítico e dos discursos que foram
apreendidos ao redor desse pensamento. Desta forma, procura-se um entendimento a
respeito do que esses discursos significaram no tempo em que foram concebidos, por
que foram concebidos, de que forma foram utilizados e que tipo de resultado efetivo
pretendiam alcançar.
Sabe-se que o objetivo geral a ser alcançado era a saúde e higiene da sociedade;
porém, havia interesses paralelos a esses, percebido nas entrelinhas de um discurso e
outro, de um decreto, lei ou instauração de ministérios e secretarias. Eram interesses
partidários, de status, de ascensão, de legitimação, de força e de poder entre os campos.
Para Foucault, a relação de força e o jogo de poder “são a própria substância da história.
Se há história, se há acontecimentos, se ocorre alguma coisa cuja memória se pode e se
precisa guardar, é precisamente na medida em que atuam entre os homens relações de
poder, relações de força e certo jogo de poder.” (FOUCAULT, 1999, p.202).
Como esta pesquisa se dispõe, mais especificamente, a entender as relações de
um pensamento que circulou na sociedade em meados do século XX, a delimitação de
tempo e espaço precisa acompanhar as manifestações que deram os pressupostos para
que esse tipo de pensamento se estabelecesse e criasse força. Contudo, não deixando de
atender às condições metodológicas da pesquisa em história da educação, estipula-se um
recorte cronológico central que corresponde ao ano em que o livro Higiene e Educação
da Saúde – eixo central desta dissertação – foi lançado, 1943. Não obstante, ignorar as
manifestações que levaram à produção do livro e, isocronicamente, a circulação das
mesmas ideias na sociedade, faria com que o livro em análise fosse apenas um objeto
fora

do

contexto

e

isolado

em

sua

razão

de

ser.

“por moral entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos por
intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, as
Igrejas, os sistemas de leis” (FOUCAULT, 1984b, p. 26).
1
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Para que haja o mínimo de compreensão no tocante à sua produção e
distribuição, faz-se necessário um movimento de ir e vir entre as diferentes
constituições, e em outros documentos que compuseram a legislação federal da época,
em busca de resposta ou até mesmo de mais indagações referentes às propostas
educacionais higiênicas contidas no livro. É realizado também um movimento de
aproximação e distanciamento do livro, que conduz a um entendimento não só do
material impresso e dos discursos nele contidos, mas também dos discursos higienistas
presentes na educação brasileira. Todavia, mesmo obedecendo aos limites temporais
fixados pelo livro, a análise não obedece a limites rígidos de tempo e espaço.
O trabalho, embora tenha como eixo de pesquisa o livro Higiene e Educação da
saúde, não almeja tratar de questões específicas de uma determinada cidade, instituição
ou organização, mas, sim, mesmo que de forma sucinta, trazer à tona os pensamentos
que permearam duas esferas do conhecimento durante anos, e que muitos historiadores
insistem em delimitá-lo em um único período da historia do Brasil. O que não impede
de recriar algumas considerações a respeito tanto da sua periodicidade quanto de suas
relações, posto que “A história não é simplesmente um analisador ou um decifrador das
forças, é um modificador.” (FOUCAULT, 1999, p.204)
E não compete a este trabalho refazer os acontecimentos acerca da relação entre
medicina e saúde no inicio e meados do século XX. Ao se utilizar uma edição de um
livro como fonte principal, não se pretende investigar como o livro e os saberes nele
contido foram utilizados pelos professores ou como os conhecimentos chegaram até os
alunos. A análise, tanto do livro quanto da legislação, parte de uma consideração de
Foucault (2008) em relação à história e ao documento:

a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera
como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a
verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no
interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte
em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é,
identifica elementos, define unidades, descreve relações. O
documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte
através da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou
disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela procura
definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries,
relações [...] O documento não é o feliz instrumento de uma
história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a
história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e
elaboração à massa documental de que ela não se separa.
(FOUCAULT, 2008, p. 8)
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No contexto da história da educação brasileira, é possível encontrar um amplo
estudo no que tange a pesquisas sobre concepções higienistas na educação no século
XIX e na primeira metade do século XX, momento em que o movimento higienista
circulava com mais intensidade no Brasil. Abreu Junior e Carvalho (2012b) destacam
Faria Filho (2000), Gondra (2004a), Vago (2002) e Vidal (2001), todos posteriores à
tese de Marta Maria Chagas de Carvalho (1998), como pesquisadores da historiografia
brasileira que se dedicaram a estudar o tema. É possível encontrar ainda em Danação da
norma, de Roberto Machado et al.(1978), talvez pela primeira vez no Brasil, um estudo
sobre a medicina como instrumento de poder. Esse número significativo de trabalhos
sobre o tema enfatiza o final do século XIX e início do século XX.
As poucas pesquisas relacionadas ao higienismo na segunda metade do século
XX não garantem o desaparecimento de discursos apoiados em saberes médicos na
educação. Pode-se inferir também que não só são resquícios do movimento higienista,
mas também que sua permanência se dá pela repercussão do binômio saúde/educação
presente no primeiro ministério sobre essa área da Era Vargas, que se intitulou
Ministério da Educação e Saúde Pública, na década de 1930.
É possível perceber a presença desses discursos em um período que extrapola os
limites do início do século XX. Discursos ora implícitos, ora explícitos, mas ainda
presentes na educação. Como hipótese, pode-se inferir que são resquícios do movimento
higienista e, por conseguinte, dos mais de vinte anos de união entre ministérios “da
Saúde” e “da Educação”.
Embora se proponha a analisar discursos biopolítico sobre higiene e saúde na
educação, esta pesquisa se difere de tantas outras devido a seu recorte cronológico. Como
em todo acontecimento social, é arriscado demarcar uma fronteira rígida, um período
específico, em que o mesmo se inicia ou termina, mas, com uma margem relativa, baseada
nas próprias manifestações sociais, torna-se possível delimitar os períodos de eclosão de
alguns movimentos.

A descontinuidade era o estigma da dispersão temporal que o
historiador se encarregava de suprimir da história. Ela se tornou,
agora, um dos elementos fundamentais da análise histórica, onde
aparece com um triplo papel. Constitui, de início, uma operação
deliberada do historiador (e não mais o que recebe involuntariamente
do material que deve tratar), pois ele deve, pelo menos a título de
hipótese sistemática, distinguir os níveis possíveis da análise, os
métodos que são adequados a cada um, e as periodizações que lhes
convém. (FOUCAULT, 2008, p.9).
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Para entender os discursos em sua permanência e ruptura, e a importância que

isso representa na história, pretende-se, destarte, analisar os discursos de cunho médicosocial2 voltados para a educação. Tais discursos tiveram sua efervescência no início do
século XX, atendendo a propostas defendidas desde meados do século XIX. Pretendiase, com a disseminação dos conhecimentos médicos, fomentar o progresso do país por
meio da saúde e da educação, sendo esta última um meio para a efetivação dos discursos
médicos; ou, em outra perspectiva, a medicina constituía um instrumento para que a
educação atingisse os ideais desejados.
Higiene e Educação da Saúde, que será devidamente explorado no Capítulo I,
obteve oito reedições3 e permaneceu nas escolas por mais de três décadas. Seu autor,
Carlos Sá, teve inúmeros artigos publicados no periódico A Folha Médica4, além de ser
figura conhecida na política e na educação. Mesmo tendo uma contribuição relativa na
educação no que diz respeito à saúde pública e à higiene, o autor, assim como seu
trabalho, é pouco explorado no campo. Recentemente, a pesquisadora Margarete Faria
de Moraes defendeu sua tese de doutoramento, em 2015, pela Universidade Federal do
Espírito Santo, com o título: A higiene escolar nos escritos de Carlos Sá: circulação de
ideias e projetos de interação entre saúde e educação (1920-1945). A autora
desenvolveu um estudo por meio de diferentes escritos de Carlos Sá na perspectiva de
“representação” e “circulação” de Chartier sobre a circulação de ideias de modernidade
brasileira nas questões nacionais. Margarete Moraes publicou outros artigos em
congressos acerca do mesmo tema.
Ainda que existam esses trabalhos dedicados a analisar os pensamentos de
Carlos Sá5, este se difere devido aos interesses de análise, visto que, como já
mencionado, o interesse principal deste estudo consiste em analisar as relações de poder
a partir dos discursos médicos proferidos pelo livro na educação.
Este trabalho se pauta, também, na análise dos saberes médicos no âmbito
“O ramo da medicina que se ocupou da descrição e redescrição dos objetos sociais, em conformidade
com os cânones dessa Ciência, foi designado como Higiene, ramo que se preocupou, sobretudo, com uma
medicina do social.” (GONDRA, 2010, p.521). Para Foucault (1984, p.79), a medicina moderna é uma
medicina social por ter como plano de fundo “uma certa tecnologia do corpo social; que a medicina é uma
prática social que somente um de seus aspectos é individualista e valoriza as relações médico-doente”.
2

3

1º edição: 1943; 2º edição: 1944; 3º edição: 1948; 4º edição: 1952; 5º edição: 1960; 6º edição: (não
foram encontradas informações sobre esta edição); 7º edição: 1963; e, por fim, 8º edição: 1966.
4
“Periódico quinzenal, publicado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro entre as
décadas de 1920 e 1970, onde Sá foi editor e colaborador entre as décadas de 1920 e 1940.” (MORAES,
2014, p.4).
5
Não foram encontrados outros trabalhos sobre Carlos Sá e ou Higiene e Educação da Saúde além do
estudo realizado por Margarete Farias de Moraes.
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educacional em meados do século XX. Essa presença forte da medicina na educação se
justificava pela eleição da saúde pública em suas diversas esferas como a preocupação
dominante na formação do Estado brasileiro, visto como possuidor de mazelas e
doenças não só físicas como morais.
Para o que se propõe nesta pesquisa, torna-se necessário pensar no advento dos
discursos médico-higienistas no Brasil, buscando compreender porque eram necessários
e como eram proferidos. Para tal, faz-se necessário perceber as necessidades sanitárias e
de saúde da época em que se iniciaram tais discursos.
Os saberes médicos – por sua constituição científica – eram considerados uma
verdade absoluta isenta de dúvidas, e a educação nesse período era considerada a
melhor forma de exercer a missão salvadora das mazelas da sociedade. A escola tornouse, então, pelo menos nos discursos das autoridades educacionais, o instrumento mais
rápido e eficaz para divulgar os conhecimentos médicos, tendo como objetivo principal
a educação sanitária dos indivíduos, livrando-os, assim, da ignorância e da doença e
contribuindo para a formação de uma pátria física e moralmente capacitada.
Esse pensamento, que já estava presente no país, manteve-se na década de 1930
devido às ideias progressistas e de modernidade propostas no modelo de governo
ditatorial de Getúlio Vargas. Nesse período, a escola ganhou uma dupla função, um
caráter propedêutico para o estrato da população mais abastada financeiramente e um
caráter técnico profissionalizante para a educação das camadas populares. Destarte,
“todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.”
(FOUCAULT, 2013, p.41). Uma vez que esse estrato da população era preparado para o
trabalho, inculcar hábitos de boa saúde, disciplina e moral era uma forma de moldar
essa população, mantendo os discursos da necessidade das camadas populares estarem
destinadas ao trabalho e à produtividade e ao mesmo tempo modificar no trabalhador
hábitos como falta de higiene, medida considerada urgente para o novo sistema de
governo.
Estaria, desta forma, estabelecido o papel da escola? Segundo Foucault (2013),
a escola seria um sistema de “ritualização da palavra”, um sistema de “fixação dos
papéis dos sujeitos”; “a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso”; e a
“distribuição e apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes” (FOUCAULT,
2013, p.42). Segundo os higienistas da época, a escola tinha como prioridade ensinar
hábitos para a boa saúde, ficando em segundo plano a educação e, por fim, a instrução.

19
Nesta perspectiva, o professor era visto como a principal ferramenta para tal instrução6,
dado que ele era o profissional que mais mantinha contato com crianças de diferentes
realidades sociais por um maior tempo diário. A oportunidade oferecida pela escola para
a criação de hábitos sadios tinha como pretensão estender esses ensinamentos às
famílias dos alunos e à comunidade que os rodeavam, formando hábitos não só
individuais, mas também coletivos que poderiam se perpetuar por toda a vida. A
preocupação com a higiene dos indivíduos partia da necessidade de formar uma
população saudável, ativa e produtiva.
A escola primária, reduto da infância, era compreendida como um dispositivo7
eficaz, que respondia à urgência de civilização e moralidade, em virtude da forte crença
na infância “enquanto potencial instrumento educativo do meio social.” (PAIVA, 2012,
p.2513). Para tanto, criar dispositivos que atuassem na escola como meio de consolidar
tal necessidade foi, na verdade, uma das justificativas para a criação do livro.
Higiene e Educação da Saúde, dotado de discursos médico-higiênicos, tratava de
cada doença e de cada parte do corpo humano utilizando a nomenclatura científica, com
uma linguagem específica do âmbito médico. Assim, fazia uso de dispositivos – além
do próprio discurso, ele próprio um dispositivo – para alcançar seus propósitos de
higienizar pela ação das professoras.
Todavia, a presente pesquisa não está interessada em realizar uma história
biográfica do médico Carlos Sá, embora ele tenha imensa importância para o trabalho,
ou fazer uma análise exclusiva do livro Higiene e Educação da Saúde, ainda que seja
ele o eixo central da pesquisa. A complexidade deste trabalho consiste em tentar unir os
discursos presentes nos livros, nos escritos de Carlos Sá, na legislação e no contexto
histórico que remete ao tempo em que os discursos foram postos em circulação, com o
intento de refletir acerca das relações ali presentes.

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito,
isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do
sujeito na trama histórica. E isto que eu chamaria de genealogia, isto
é, uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos
6

Para muitos higienistas, o professor era julgado como um profissional despreparado, porém com maior
potencial para disseminar os saberes médicos e higiênicos, sendo necessárias, para tanto, a realização de
diversos cursos de capacitação e a intervenção médica nas escolas.
7
Utiliza-se aqui a definição de dispositivo de Foucault: “um conjunto decididamente heterogêneo que
engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o
não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos.”
(FOUCAULT, 2000, p. 244).
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discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir a um
sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de
acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da
história. (FOUCAULT, 1984a, p.7).

As contribuições teórico-metodológicas de Michel Foucault, principalmente
acerca da análise do discurso, “dispositivos de poder”, “redes de poder”, “efeitos de
verdade”, “biopolitica8 e biopoder”, que embasam todo o trabalho, tanto nas questões
historiográficas quanto como aparato para as análises realizadas no decorrer da
pesquisa. Também nortearam esta pesquisa as contribuições metodológicas provenientes
da cultura material escolar, proposta por Abreu Junior (2005). Tal metodologia está
além da mera análise dos materiais, pois visa ainda compreender e interpretar
determinados acontecimentos inseridos em um delimitado contexto, sendo necessária
uma investigação multidimensional, que, segundo Abreu Junior (2005), significa
analisar conjuntamente seus diversos aspectos: pedagógico, histórico, antropológico e
social.
A metodologia em cultura material (ABREU JUNIOR, 2005) é capaz de
proporcionar ao pesquisador orientações de suma importância. De forma bastante
didática, ela é composta por quatro marcos metodológicos: o Paradigma Indiciário, a
Carta Roubada, o Estranhamento e o Efeito Madeleine, que são capazes de guiar uma
pesquisa historiográfica desde a seleção de objetos de investigação até as análises mais
críticas realizadas na fase final da mesma. “Como se trata de indicadores, eles apontam
direções investigativas e potencialidades hermenêuticas que podem ser encontradas (e
também interpretadas) com maior ou menor facilidade no campo da cultura material
escolar.” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 158).
O “Paradigma Indiciário” retirado da obra Mitos, emblemas e sinais, de
Ginzburg (1991), possibilita perceber que, ao olhar para um objeto que, aparentemente,
pode parecer um mero fragmento isolado, uma fração irrelevante de algo que um dia,
por algum motivo foi produzido, é possível perceber pistas e indícios de como e porque
tal fato aconteceu. O paradigma indiciário compara o trabalho do historiador com o de
um detetive que, desvendando os mistérios e os segredos partindo das particularidades
investigadas, descobre histórias completas de toda a trama delituosa (ABREU JUNIOR,
8

Para Foucault, a biopolítica tem como função salvar o indivíduo dos perigos internos e externos. É uma
maneira de inculcar no indivíduo conceitos de cuidado de si mesmo, para obter o controle da população
sem ter a necessidade de controlar cada sujeito individualmente. Ou seja, partir do controle individual, do
corpo, para o controle e massificação da população. Para a biopolítica, disciplinar um corpo é torná-lo
apto para as necessidades sociais. (FOUCAULT, 1999).
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2005). Assim, é um convite a se debruçar no universo micro em busca de cada detalhe
que pode compor um cenário para poder interpretar algo ainda maior e mais complexo.
O marco “A carta roubada”, retirado do conto de Edgar Alan Poe (2008),
convida-nos a encarar os materiais que estão à vista como objetos dignos de serem
investigados e problematizados. O historiador, muitas vezes, perde tempo por ignorar
pistas que estão à vista por não conseguir identificar nelas algo a ser explorado. E é
justamente nesses objetos à mostra que podemos perceber claramente algo que está
escancarado, que não precisa ser escondido, e que tem muito a dizer, por ter feito parte
integralmente de determinado acontecimento.
O “Estranhamento” propõe um esforço para nos tirar da automatização a que
somos levados pela força do hábito. Como afirma Abreu Junior. (2005), é necessário
resgatar os sentidos das práticas a partir de sua cotidianidade e não somente como um
subproduto da história da educação.
O “Efeito Madeleine”, retirado do texto de Proust, Os caminhos de Swan, sugere
uma forma de adentrar o universo oculto da memória. Sabemos que não é tarefa fácil
percorrer os caminhos da memória, e tampouco tornar essa memória significativa. O
efeito madeleine sugere que a partir de objetos, lugares, fotografias e afins possamos
resgatar lembranças muitas vezes perdidas.
Os quatro marcos metodológicos não devem, pois, ser utilizados como
ferramentas que acorrentam a pesquisa mas, sim, como um direcionamento que pode ser
utilizado em conjunto com outras formas de pesquisa. O livro Higiene e Educação da
Saúde é um material que, se analisado cuidadosamente, pode fornecer inúmeras pistas,
indícios e sinais capazes de reconstituir, juntamente com outras fontes, as práticas
educativas da época.
Ao propor analisar os saberes médicos veiculados por um livro, pretende-se não
somente verificar quais preceitos eram transmitidos do campo médico para o campo da
educação, mas também verificar conjuntamente os dispositivos que, por meio de um
saber cientifico, apossam-se do poder, articulando relações entre produção de saber e
modos de exercício do poder (VILAS-BOAS, 2002). “A medicina é um saber-poder que
incide ao mesmo tempo sobre o corpo e a população”; portanto, tem “efeitos
disciplinares e efeitos regulamentadores” (FOUCAULT, 1999, p. 301).

Temos antes que admitir que o poder produz saber (...); que poder e
saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem
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constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não
suponha e não constitua ao mesmo tempo, relações de poder.
(FOUCAULT, 1987, p.70).

Posto isso, essa produção de poder e saber tem implicações diretas no regime de
verdade aceito por uma sociedade. “A verdade não existe fora do poder ou sem poder”
(FOUCAULT, 1984a, p.10), de modo que onde há produção de saber, há também
produção/manutenção de poder, e ambos são capazes de instituir um regime de verdade,
característico de uma dada sociedade.
O que seria, no entanto, essa verdade? Para Foucault (1984a), cada sociedade
tem seu “regime de verdade”, ou seja, o discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiro: “Os médicos, principalmente, mas não com exclusividade, produziram
discursos que defendiam uma pedagogia salvacionista para os males que afligiam o
povo brasileiro.” (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012a, p.63). Esses discursos
embasados nos saberes científicos e que ganharam espaço na educação “se valiam,
também, de um forte apelo moral presente nos enunciados como uma verdade à qual
não se pode desvencilhar” (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012a, p. 63).
Os discursos que abarcam o tema em questão se caracterizam ainda como
sendo o que Foucault chama de biopolítica, ou seja, uma maneira de consolidar no
indivíduo a noção de cuidado de si mesmo, atuando ao mesmo tempo na modelagem do
indivíduo e na gestão da coletividade. Nessa lógica, se cada indivíduo obtiver essa
noção, pode-se alcançar o controle da população, sem ter a necessidade de controlar
cada sujeito individualmente. Isso caracteriza o controle da própria espécie, um conceito
de coletividade, de população.
Da biopolítica surge o biopoder, que é a função de controlar o sujeito-espécie,
de regulamentar suas ações. O biopoder atua na forma biológica de vida para
regulamentar, disciplinar e moldar o indivíduo. Uma das formas de poder analisadas
nesta dissertação se refere ao poder institucionalizado na medicina, na escola e na
política, que circula como teia e que incide no saber, para o corpo.
Com o propósito de realizar um estudo consistente e explorar as fontes
disponíveis, esta dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro, Livro
Higiene e Educação da Saúde o Objeto de Pesquisa, tem como intento apresentar as
formas discursivas da primeira edição do livro em tela. Nessa conformidade, haverá
uma maior aproximação entre o leitor e a fonte utilizada. São apresentadas ainda suas
diversas edições e sua importância para a permanência de discursos com base em
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saberes médicos na educação após o período de eclosão e maior visibilidade do
movimento higienista no Brasil. Analisa-se ainda o intento em inserir o livro no campo
da educação com seus discursos médico, de moral, de controle e de verdade, embasados
pelos conceitos de Michel Foucault.
O segundo capítulo, Medicina e Educação – Percursos Históricos para o
Robustecimento dos Campos na e para a Sociedade, interrompe a análise feita no
capítulo anterior para fazer um estudo da institucionalização e fortalecimento dos
campos médico e educacional, buscando compreender na própria história as respostas
para o fortalecimento e manutenção de ambos os campos que sustentam a produção e a
importância do livro.
O terceiro capítulo, Vestígios de um Pensamento Higienista na Educação
Brasileira, continua a análise do contexto em que foi o livro produzido e se dedica às
diferentes constituições brasileiras no que diz respeito à saúde e à educação. A ABE é
situada no campo da educação brasileira e no cenário higienista que eclodia no início do
século 20, período em que a mesma foi criada. Foram feitas ligações entre a criação da
ABE, os discursos higienistas e as políticas públicas para a higienização da população,
juntamente com um panorama geral do higienismo no Brasil. Com tais análises, tornase possível investigar o papel do médico na educação, bem como sua penetração na
educação com seus discursos repletos daquilo que Foucault caracteriza como efeito de
verdade. Faz-se ainda um estudo comparativo entre as prescrições médico higienistas e
a realidade socioeconômica da década de 1940.
Feitas essa considerações, o quarto capítulo, Tudo Cabe à Escola Ensinar –
Preceitos Higienistas Presentes no Livro Higiene e Educação da Saúde, retorna ao livro
de Carlos Sá para verificar as propostas do médico sobre o papel da escola e do
professor na disseminação de discursos apoiados nos saberes médicos referentes à
higiene e à saúde da população. São apresentadas algumas exigências na formação das
professoras primárias e o comportamento esperado de exemplo a ser seguido.
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CAPÍTULO I - LIVRO HIGIENE E EDUCAÇÃO DA SAÚDE: O OBJETO DE
PESQUISA

Conforme já mencionado, o objeto de investigação deste trabalho é o livro
Higiene e Educação da Saúde, do médico Carlos Accioly de Sá. Pretende-se apresentar
tal publicação – objeto, aliás, pouco presente na historiografia da educação brasileira – e
analisar a rede de relações desiguais de poderes que envolve o trinômio medicina,
educação e sociedade. Desse livro serão enfatizadas as atribuições dadas à escola e às
professoras para o desempenho de funções higienistas na educação.
A escolha por tal fonte deve-se a diversos fatores que indicam a presença – pelo
menos aparentemente – consolidada e aceita do livro por parte do Estado, permitindo,
dessa forma, que ele atingisse um número considerável de pessoas. Dentre esses fatores,
um dos mais importantes consiste no fato de ter sido escrito por um médico e
direcionado para as escolas públicas do Brasil. Outro fator relevante foi sua distribuição
gratuita, alcançando, dessa forma, um número superior a setenta mil impressões.
Permaneceu no meio escolar por mais de três décadas, sendo renovado e ampliado a
cada uma das oito edições publicadas entre os anos de 1943 e1966. Por fim, outro fator
relevante foi ter sido autorizado e financiado pelo Ministério da Educação e Saúde.
Essas características peculiares do livro em tela apontam para sua presumida
importância e alcance no âmbito da educação nacional no que diz respeito aos diversos
conhecimentos apoiados por saberes médicos inseridos nela. Pode-se inferir, dessa
forma, que os conhecimentos transmitidos por meio do livro estão ligados ao
pensamento médico-científico reconhecido e autorizado da época. Essa presença de
longa duração coloca em questão algumas afirmações de pesquisadores dedicados a
estudar as relações entre medicina e higiene, que apontam o declínio do movimento
higienista por volta dos anos 1930, provavelmente numa leitura apressada e irrefletida
de uma afirmação de Marta Chagas:

A partir dos anos 1920, opera-se uma mutação sutil no discurso
pedagógico (...). As figuras de deformação, que assombravam a
produção discursiva anterior e que traziam a detecção e controle da
anormalidade para o âmago da pedagogia, são como que
gradativamente expelidas do campo pedagógico (...). A chamada
pedagogia da escola nova entra em cena (...). Essa pedagogia queria-se
também moderna (...). A nova pedagogia era otimista (...). Esse
otimismo pedagógico liberado dos limites impostos pelo cientificismo
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era decorrência, como dizia Lourenço Filho, de uma “nova
compreensão da vida”. Era aposta no poder disciplinarizador do
progresso que essa “nova compreensão” entrevia embutido no
processo de racionalização das relações sociais sob o modelo da
fábrica. A regra que organiza as novas práticas pedagógicas não deriva
mais, senão mediatizadamente, da ciência. Ele é metáfora dos ritmos
impostos aos corpos e às mentes pela vida moderna, império da
indústria e da técnica (CARVALHO, 1997, p.279-280).

Se considerarmos como verdadeira essa “crença” do fim de uma época pautada
pelo cientificismo – e, leia-se, também pela força da medicina – e início de um período
guiado pelos ritmos ditos “modernos” da indústria e da técnica e pela escola nova,
seríamos convidados a olhar os acontecimentos na educação descolados da realidade de
longa duração em um país com uma população majoritariamente rural, pobre,
analfabeta, doente, em que não havia escolas para a maioria e muito menos com uso de
métodos modernos de uma suposta escola nova. Somente no século XXI pudemos ver,
pela primeira vez na história, uma mudança política e econômica que retirou da miséria
quarenta milhões de pessoas.
Em oposição à ideia do suposto declínio dos ideais disciplinarizadores em prol
do progresso, advindos da “modernidade” e expelidos da pedagogia, para dar lugar à
chamada Escola Nova, estão alguns livros e manuais publicados, inclusive, após o
movimento dos pioneiros. Os livros não são uma constatação de que o movimento
escolanovista não conseguiu atingir seus ideais, mas são, em sua materialidade, indícios
de que o movimento higienista ainda permaneceu na educação independentemente do
surgimento de novas concepções educacionais.
Além de publicações em jornais como A Folha médica, em que vários médicos,
inclusive Carlos Sá, escreveram artigos voltados para a higiene escolar, que ultrapassou
a periodização findada nos anos 20, houve ainda diversos livros produzidos
exclusivamente para a educação. Embora Higiene e Educação da Saúde tenha sido
bastante utilizado, o que pode ser percebido tanto pela quantidade de impressão quanto
pelo número de edições, ele não foi o único no cenário higienista brasileiro. Dentre os
livros produzidos por médicos no Brasil nos anos 1930, para a utilização no campo da
educação, estão: Educação Sanitária: Hygiene e Medicina Preventiva (1930), cujo
prefácio foi escrito por Oscar Clark; Higiene elementar e noções de puericultura
(1934), de Emílio Kemp; Noções de Hygiene escolar (1936), de Aristides Ricardo; O
século da creança (1937), de Oscar Clark; e Biologia applicada à educação (1936), de
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Aristides Ricardo (PAIVA, 2012).
Além disso, foram postos em circulação nas primeiras décadas do século XX
outros livros, que puderam ou não fazer parte do cenário educacional durante a primeira
edição de Higiene e Educação da Saúde, como, por exemplo: Hygiene escolar e
pedagogia (1917), de Vieira Mello; Noções de Higiene (1921), de Afrânio Peixoto; e
Ensinar a Ensinar (1921), também de Afrânio Peixoto, que defendia o ensino de
puericultura, principalmente para meninas, para que a elas fossem transmitidos
conhecimentos de como cuidar de uma criança (PAIVA, 2012). Além do Compendio de
Hygiene do médico José Paranhos Fontenele de 1918, que foi editado até os anos de
1940. (LIMA, PONTES 2015).
Os livros citados foram produzidos com a finalidade de compor o material de
apoio didático às escolas primárias, intervindo como uma diretriz na atuação dos
professores. Os autores dos livros citados eram todos médicos que buscavam, por meio
da educação, alcançar o maior número de indivíduos possível para que pudessem atingir
um fim comum, qual seja, a higienização da população para obtenção e manutenção da
saúde.
Ao menos aparentemente, é possível supor, pela quantidade de livros e manuais
produzidos por médicos, naquele período, para utilização nas escolas, a intenção de
moldar a população para princípios de higiene e saúde, fazendo da escola um
dispositivo para se atingir tal objetivo. Assim, ia-se de encontro aos ideais
característicos do modelo escolanovista, defendido no período, que visava uma
educação reflexiva e que desse ao aluno condições de exercer sua autonomia. Os livros
e manuais da época eram favoráveis à formação de um homem ideal para o
desenvolvimento do país, e, para isso, deveria se subordinar a concepções homogêneas
impostas por médicos e higienistas.
Ainda que tenham existido tantos outros escritos destinados à educação a
respeito de saúde, higiene e educação, o objetivo desta pesquisa é debruçar-se sob as
páginas da primeira edição do livro Higiene e Educação da Saúde e, a partir dele,
identificar o papel da escola e do professor para a persuasão do discurso médico em
relação ao trinômio, medicina, educação e sociedade.
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1.1 - BREVE TRAJÉTORIA DO AUTOR DE HIGIENE E EDUCAÇÃO DA SAÚDE

Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de
ser do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o
fato de que se possa dizer "isso foi escrito por tal pessoa", ou "tal
pessoa é o autor disso", indica que esse discurso não é uma palavra
cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa,
uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma
palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em
uma dada cultura, receber um certo status.(FOUCAULT, 2009a,
p.273)

“A função-autor é, portanto, característica do modo de existência, de circulação e
de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade.” (FOUCAULT,
2009a, p.274). O status dado às palavras de Carlos Sá se deve à sua trajetória no campo
da medicina social e na educação. Dessa forma, com base na sua vivência e de tudo o
que engloba as ações dela decorrentes, Carlos Sá confere a seus discursos certa
autenticidade, de modo que seu discurso é tido como real, como verdadeiro.
(FOUCAULT, 2009a, p.274).
Embora este trabalho não seja de cunho biográfico, não é aconselhável
simplesmente ignorar a existência de um autor, mesmo sabendo que esse autor não
representa um discurso totalmente singular, mas, sim, um discurso produzido por uma
comunidade médica, por um estrato de uma elite dominante, por um grupo político e de
educadores, ou seja, “o autor, não entendido como o indivíduo falante que
pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do
discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência”.
(FOUCAULT, 2013, p. 26)
Portanto, apresentar um pouco da vida do autor pode oferecer subsídios para
compreender sua autoridade para falar de tais assuntos no campo da educação, assim
como pode também mostrar indícios dos agrupamentos realizados para a unidade de seu
discurso. Dito isso, procedamos, então, a uma breve narrativa de alguns episódios de
sua vida.
Carlos Accioly de Sá nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 9 de março de 1886.
Cursou o ensino primário e secundário em sua cidade natal. Em 1907, formou-se em
Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com a tese A hiperemia
passiva como agente terapêutico. Estudou também na França e na Alemanha. Cerca de
20 anos depois, fez um curso de aperfeiçoamento em saúde pública nos Estados Unidos.
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Em 1908, lecionou medicina legal na Faculdade de Direito do Ceará. Em 1909, atuou na
Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flôres. Em 1915, foi nomeado, por meio de
concurso de provas, médico veterinário do Ministério da Agricultura. Publicou durante
cinco anos na Revista de Veterinária e Zootecnia, sendo o primeiro a identificar e
descrever no Brasil a septicemia hemorrágica dos bovinos. Em 1921, ingressou no
Departamento Nacional de Saúde Pública, através de concurso. No DNSP, foi diretor de
Saneamento Rural no Rio de Janeiro e em Sergipe, e, entre1942 e1944, na Prefeitura do
Distrito Federal. Em 1924, criou os “Pelotões de Saúde”. Em 1923, foi contratado pela
antiga Escola Normal do Distrito Federal como professor de Higiene, e foi também o
último diretor da Escola no ano de 1931. A Escola Normal foi transformada em
Instituto de Educação e Carlos Sá foi o primeiro diretor da Escola Secundária. Foi
nomeado professor catedrático do Ensino Normal por meio de concurso de títulos.
Nesse período, foi também designado a lecionar biologia educacional na Universidade
do Distrito Federal. Carlos Sá atuou no Ministério da Educação e Saúde como diretor da
Comissão de Alimentação entre os anos de 1939 e 1942. Lecionou Higiene na Escola de
Serviço Social e na Escola de Enfermeiras Luiza de Marsillac; Higiene e Saúde Pública
na Escola Ana Nery; e Higiene Escolar no Instituto Social do Rio de Janeiro. Foi
membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, na qual dirigiu, em
1942, o Curso de Aperfeiçoamento para as professoras primárias, do qual resultou o
livro Higiene e Educação da Saúde. Sá publicou também vários outros trabalhos sobre
higiene, além de uma biografia de Francisco Sá e alguns poucos livros de poesia.
Após essa sucinta apresentação, é possível entender a presença de Carlos Sá e
sua participação nas relações do jogo de poder na época. “Sabe-se bem que não se tem
o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que
qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2013, p. 9). Mas,
uma vez que lhe é permitido dizer coisas, produzir saberes, é dado também certa
condição de poder.
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1.2 - A PERSUASÃO DO DISCURSO MÉDICO NOS ESCRITOS DE CARLOS SÁ

Figura 1 - Capa do livro Higiene e Educação da Saúde
(Fonte: Acervo da Biblioteca de Medicina – UFMG)

O livro, como pode ser visto na imagem da capa da edição de 1943, traz como
enunciados, além do título, do nome do autor e o ano de lançamento, bem como o órgão
do Estado que o autorizou e financiou – Ministério da Educação e Saúde, Serviço
Nacional de Educação Sanitária9. Não que as palavras sejam como um espelho que
refletem explicitamente sua verdade, pois as práticas não dependem necessariamente
dos discursos: “é preciso dar um destaque especial à formação discursiva, posto que os
enunciados são a condição de existência dos discursos que, de certa forma, estão sempre
presentes para tentar orientar e dar sentido às práticas.” (ABREU JUNIOR, 2012, p.
177). Mas, tomando os enunciados discursivos como orientação, é possível perceber
justamente por meio das palavras a intencionalidade de sua publicação.
Um único ministério, responsável tanto pela saúde quanto pela educação da
população, ligado a um serviço de educação sanitária, fornece os pressupostos para a
criação de um livro que instruísse e educasse a população para a higiene e saúde.

9

Criado em 1941, teve seu regimento aprovado pelo Decreto n. 10.013, de 17 de julho de 1942, assinado
pelo Ministério da Educação e Saúde. O SNES substituiu o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária
(SPES), tendo como principal finalidade “formar na coletividade brasileira uma consciência familiarizada
com problemas de saúde.” (BRASIL, 1942).

30
Instruir no sentido de servir de aparato para o professor na condução de seus alunos para
uma vida mais saudável e educar no sentido de moldar o próprio professor, que servirá
como um exemplo de higiene, educação, saúde e moral.
Para tanto, Higiene e Educação da Saúde faz uso de um discurso que lhe confere
autorização para demonstrar aos professores o que deve e o que não deve ser feito em
relação ao corpo, ao espírito e ao meio em que o indivíduo está inserido. A intenção de
moldar uma sociedade tendo como artifício livros e manuais de higiene se davam pela
necessidade de convencê-la, por meio do discurso, sobre a importância do asseio diário,
da higiene e de tantos outros cuidados que não podiam mais ser conquistados por meio
da violência física ou moral, como ocorrera na Revolta da vacina, na cidade do Rio de
Janeiro (SEVCENKO, 1984). Para que tais ideais fossem atingidos, seria necessário
agora o uso da persuasão.
Pela sua natureza discursiva, o livro pode ser considerado um dispositivo de
controle do saber médico. “É um modelo de inclusão, [...] e implica uma espécie de
aproximação cada vez mais sutil do poder aos indivíduos” (FOUCAULT, 2002, p. 58).
Tendo em mãos os discursos contidos nesse material, pode-se, a partir das contribuições
de Michel Foucault, analisar as relações de poder que tais discursos exerceram e ainda
exercem sobre a educação.
Os saberes proferidos no livro de Carlos Sá são a constatação de que o discurso
quer ser, antes de tudo, a confirmação de poder. Para Foucault, o que faz com que o
poder se mantenha e seja aceito não é apenas o fato de “pesar como uma força que diz
não”, mas, conforme é apresentado no livro em tela, o poder se mantém por permear,
produzir coisas, induzir ao prazer, formar saber, produzir discurso. Para isso, nos dez
primeiros capítulos, o autor explicitou saberes médicos, com termos técnicos, nomes
científicos, conferindo autoridade a seu discurso, produzindo, pois, os saberes
necessários, naquele contexto, para a consolidação de um poder médico sobreposto à
educação. Ao propor analisar os saberes médicos veiculados por um livro, pretende-se
não somente verificar quais preceitos eram transmitidos do campo médico para o campo
da educação, mas, também, identificar conjuntamente os dispositivos que, por meio de
um saber cientifico, apossam-se do poder, articulando relações entre produção de saber
e modos de exercício do poder (VILAS-BOAS, 2002).
Um poder explícito que, mesmo se configurando em teias, por circular entre
médicos, membros da ABE, autores, intelectuais, professores e comunidade escolar,
deixa evidente o que se afirma – e é aceito pela população – como verdade. Essa
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verdade parte de um determinado grupo da sociedade, considerado culto, ordeiro,
inteligente, limpo e dotado de boa moral, destinado a orientar e conduzir outro grupo – a
população – considerado ignorante, sujo e imoral.
Os preceitos médicos são a verdade presente nesse discurso, que se constitui como
um poder soberano sobre a sociedade. As múltiplas relações de poder perpassam,
caracterizam e constituem o corpo “social” que se estabelece e funcionam por uma
produção, acumulação e circulação do discurso verdadeiro. Dessa forma, “não há
exercício do poder sem certa economia dos discursos de verdade que funcionam nesse
poder, a partir e através dele” (FOUCAULT, 1999, p.28).
O que seria, no entanto, essa verdade? Para Foucault (1979), cada sociedade tem
seu “regime de verdade”, ou seja, o discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiro. “Os médicos, principalmente, mas não com exclusividade, produziram
discursos que defendiam uma pedagogia salvacionista para os males que afligiam o
povo brasileiro.” (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012a, p.63). Esses discursos,
embasados nos saberes médicos, ganharam espaço na educação e “se valiam, também,
de um forte apelo moral presente nos enunciados como uma verdade à qual não se pode
desvencilhar” (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012a, p. 63).
Esse apelo moral para a higienização da população, ao menos no que diz respeito
ao livro, teve início com a criação da ABE, na década de 1920 (CARVALHO, 1998).
Em 27 de janeiro de 1941, aconteceu no Rio de Janeiro a I Conferência Nacional de
Saúde e a I Conferência Nacional de Educação10, nas quais foram pensadas as principais
atribuições do Serviço Nacional de Educação Sanitária, que teve seu regimento
aprovado em julho de 1942. No discurso de abertura das Conferências, proferido pelo
ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, é possível notar a preocupação com
o indivíduo enquanto membro de uma pátria que almejava seu progresso:

Viestes de vossa diária e renhida labuta, com as mãos adestradas no
manejo dos instrumentos e das armas das grandes causas da educação
e da saúde, com os olhos postos nos objetivos da formação espiritual
da juventude, da preparação técnica das nossas gerações, do
desenvolvimento da cultura Nacional, da defesa sanitária das nossas
populações, da assistência social aos indivíduos e às famílias, da
proteção da maternidade da infância e da adolescência. Que grandes
objetivos! Eles se resumem num objetivo final, que é o ideal da
valorização do homem brasileiro, do homem que é o primeiro e
10

O terceiro capítulo faz referência a I Conferência Nacional de Educação, realizada em 1927 pela ABE,
que não corresponde à Conferência aqui apresentada.
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essencial fundamento da pátria, herdeiro da sua tradição, guarda de
seu império e de sua liberdade, construtor de seu progresso. (BRASIL,
1941)

A partir da conceituação de Foucault sobre a biopolítica, é possível inferir, no
discurso proferido por Capanema, o intuito de difundir, de forma intencionada, o
controle dos indivíduos por meio da “formação espiritual da juventude”, da “preparação
técnica das nossas gerações”, do “desenvolvimento da cultura Nacional”, da “defesa
sanitária das nossas populações”, da “assistência social aos indivíduos e às famílias” e
da “proteção da maternidade da infância e da adolescência”. Nota-se no discurso de
abertura o propósito explícito de formar uma população moldada para o progresso do
país com a “valorização do homem brasileiro”, “construtor de seu progresso”.
Para que se alcançasse a disciplina dos indivíduos, de modo a desenvolver o
controle da população, foi necessário difundir diversos dispositivos para a culminância
dessa pretensão. Podemos enumerar – entendendo a partir de Foucault o dispositivo
como um conjunto heterogêneo e, portanto, como algo que se desdobra em vários
elementos – além do livro em destaque, todas as conferências, encontros e cursos sobre
higiene, educação e saúde que percorreram todo o país como uma de suas intenções:
unificar o pensamento higienista no Brasil.
Nas férias escolares do final de 1941 e 1942, a convite da ABE, foi realizado um
curso para professores das classes primárias de diversos estados do Brasil, na cidade do
Rio de Janeiro. O curso foi proferido pelo autor do livro em análise, que na época era
um dos membros do Conselho Diretor da Associação. Carlos Sá tinha como objetivo
para o curso de férias discutir a educação da saúde e “porque a saúde é, sobretudo, uma
vitória do indivíduo em si mesmo e sobre o meio que o rodeia...” (SÁ, 1943, p. 10). Ao
longo do curso, foram discutidas ainda lições de higiene individual, salubridade geral e
saúde coletiva.
Sempre engajado em movimentos de educação da saúde, Carlos Sá havia
traduzido, em 1927, o relatório americano Health Education, da Comissão dos Vinte e
Sete. A comissão era presidida por Thomas D. Wood, que, segundo Carlos Sá, era a
maior autoridade no assunto. Mesmo com a tradução do relatório estadunidense, Sá
considerava escassos os livros brasileiros que se referiam a um assunto, que, à época,
era considerado de extrema importância para a população brasileira. Essa escassez de
bibliografia, aliada à necessidade de higienizar os indivíduos e à boa aceitação do curso,
forneceu justificativas pertinentes para a publicação de sua primeira edição, em junho
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de 1943. Para tanto, Carlos Sá cita em seu livro trabalhos de Thomas D. Wood, Jesse
Williams, C.E. Turner, Emerson, entre outros intelectuais e médicos – fossem esses
sanitaristas brasileiros e estrangeiros – engajados na causa de higienizar a população por
meio da educação.
O livro foi lançado pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária, sob a direção do
Dr. Abelardo Marinho de Andrade, e dedicado aos professores que participaram do
curso. A primeira edição teve uma tiragem de 5.500 exemplares, que, segundo o próprio
autor, foi esgotada em poucos meses, talvez por ter sua distribuição gratuita.
Destinado, principalmente, a professores primários, o livro, em sua primeira
edição, foi dividido em quatorze capítulos que tratavam de assuntos relacionados à
higiene e saúde com uma linguagem muitas vezes científica e, talvez, pouco clara para o
entendimento de pessoas alheias ao âmbito médico. Trata-se de um compêndio repleto
de nomes científicos e termos que não são usados no dia a dia, mas que pretendia atingir
professoras primárias sem formação na área médica.
Ao ler o sumário do livro, é possível iniciar algumas indagações que vão desde o
porquê de se inserir tais ensinamentos na educação primária até discutir a preparação
das professoras (ou a falta dela) para tratar de assuntos tão específicos como esses
saberes médicos.
O livro, que foi presença em cenários distintos da história do Brasil, percorreu três
décadas, com um número elevado de impressões, como já mencionado, e cerca de
setenta mil exemplares. Segundo informações contidas no prefácio do próprio livro,
todas as suas edições foram esgotadas. A cada edição foram realizadas modificações
consideradas pertinentes pelo autor, visto que a permanência do livro por um longo
período e as mudanças sociais, políticas e econômicas do país promoveram
necessidades de abordagens diferentes sobre o tema higiene e saúde. Nesse sentido,
alguns ensinamentos foram adicionados e outros removidos. No entanto, toma-se como
objeto de pesquisa neste trabalho sua primeira edição, publicada em 1943, que será
tratada mais adiante. Para demonstrar a abrangência do livro, torna-se necessária uma
breve apresentação de suas edições posteriores.
Após se esgotarem seus 5.500 exemplares da primeira edição, realizada a pedido
do SNES e ainda bem recente ao curso para professores nas férias de 1941/1942, sua
segunda edição é lançada a convite da ABE. Longe de ser uma mera reimpressão, a
edição de 1944 traz um número considerável de alterações. Publicada em outubro, essa
edição teve uma tiragem de 25 mil exemplares, ou seja, cinco vezes mais do que a
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primeira. Dentre as alterações, foi substituída uma tábua de quotas alimentares referente
à composição mineral e vitamínica dos principais alimentos brasileiros por outra que
apresentava a composição dos alimentos e as quotas parciais de cada um deles. Outro
acréscimo foi o de algumas considerações sobre os processos de conservação de
alimentos, além da atualização da tabela de desidratação, devido à II Guerra Mundial, o
que confirma a posição de Foucault (2013) ao defende a análise do discurso na própria
instância de seus acontecimentos. Desta forma, pode-se afirmar, por ora, que o livro foi
fruto das necessidades da sociedade no período no qual estava inserido.
Ainda como alterações em relação à primeira edição, foram apresentadas rações
estabelecidas para as diversas idades, da infância à velhice. Além dessas modificações,
foram acrescentados cinco novos capítulos. O capítulo I, referente à biologia, caracteres
dos seres vivos, corpo humano e divisões da higiene, e os capítulos XII a XV, sobre
doenças transmissíveis mais comuns, incluindo-se, na bibliografia, as respectivas
anotações de fontes. No capítulo sobre trabalho muscular, ilustra-se uma aula de
ginástica com as seguintes imagens:

Figura 2 - “Folheto de educação higiênica de origem americana” (SÁ, 1952) (Fonte: Acervo da
Biblioteca de Medicina – UFMG)

A respeito do trabalho intelectual, faz-se referência maior aos métodos de
aprendizagem. Para Carlos Sá,

Obedece a aprendizagem a princípios reiteradamente experimentados
e confirmados, àquelas leis de interesse, exercício (uso desuso) e
efeito, de tão vasta aplicação pedagógica. E constitui uma atividade do
espírito que só aprende com a ação própria. Por isso diz-se ainda que a
aprendizagem se realiza nas seguintes condições: só se aprende o que
se pratica, aprende-se com a intenção de fazer ou refazer uma
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experiência, aprende-se por associação, aprende-se globalmente, e
aprende-se de acordo com as necessidades reais da existência. (SÁ,
1952, p. 107).

Para que se efetivasse a aprendizagem, Sá acreditava ser indispensável que a
criança tivesse atingido a maturidade necessária. Contudo, apresentava métodos para a
verificação dessa maturidade, que são: os testes ABC de Lourenço Filho, o quociente
intelectual (Q.I) de Terman e outros testes vocacionais não exemplificados. Sá
aconselhava a educar, em primeiro lugar, os órgãos do sentido e, para tanto, citava
métodos que, segundo ele, eram aperfeiçoados, como os de Pestalozzi, Froebel,
Montessori e Decroly (SÁ, 1952, p.107).
Nas noções sobre doenças transmissíveis, falava-se das sulfanilamidas e da
penicilina. Já na educação da saúde, descrevia-se mais minuciosamente o pelotão da
saúde (SÁ, 1944 apud SÁ, 1966, p.4).
Em setembro de 1948, foi publicada a terceira edição, com tiragem de 12 mil
exemplares, sendo 10 mil pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária e 2 mil pelo
Serviço Especial de Saúde Pública. Ao todo, já estavam em circulação 45 mil
exemplares, distribuídos gratuitamente. A terceira edição também recebeu acréscimos,
considerados por Sá e pelo SNES como conhecimentos urgentes a serem divulgados à
população. No capítulo V, foi suprimida a descrição do processo de desidratação de
alimentos, mas foram atualizadas as noções sobre o complexo vitamínico B. No
capítulo VI, foi retirada a tabela de composição de desjejuns, mas se fez referência
maior à alimentação dos colegiais, que, de acordo com Sá, seria um resumo da recente
Portaria Ministerial que regulava a matéria. O capítulo X foi reescrito para referenciar
minuciosamente quais seriam os fatores físicos da saúde. Posto isto, o capítulo anterior,
que apresentava apenas informações sobre “luz, iluminação e regulação térmica”,
passou a apresentar informações acerca dos “agentes mecânicos, físicos e químicos de
saúde e doença; pressão atmosférica; luz, calor, humidade; eletricidade; clima e
intoxicações”. (SÁ, 1966. p. 5). Na edição anterior, o conteúdo do capítulo XI, que se
referia a clima e intoxicações, foi, como mencionado, transferido para o capitulo X.
Além dessas modificações, foram acrescidas ainda noções sobre inseticidas (D.D.T. e
gamexame) e sobre o emprego terapêutico das sulfas da penicilina e da estreptomicina.
No capítulo XII, que diz respeito ao tratamento de tuberculose e lepra, foram
acrescidas mais considerações além da atualização do número de leprosos fichados e
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isolados no Brasil até dezembro de 1947. Concomitantemente, foi referido o tratamento
especifico da pneumonia.
Nos capítulos XIII a XV, as modificações consistiram em notas sobre a nova
terapêutica e profilaxia da malária, a aplicação de vacinas antiamarílicas até junho de
1948, o tratamento especifico da meningite cérebro-espinhal e incluíram-se referências
à esquistossomose.
A novidade dessa edição, além das alterações, foi a introdução dos capítulos XVI
e XVII, que abordam temas sobre a cidade, como os serviços de saneamento urbano, e
da casa, com os problemas das habitações coletivas e das vivendas populares. São
capítulos inteiramente novos, salvo que para o último se transferiu o antigo capítulo X,
que versava sobre iluminação, regulação térmica e ventilação.
Passados quatro anos após a terceira edição, foi lançada a quarta, em setembro de
1952, sob a revisão do Dr. Pompéu de Sá. Como em outras edições, houve modificações
na estrutura e conteúdo da obra.
Nessa edição, Sá fez alteração em cinco capítulos, remodelando os saberes postos
em jogo, que, para ele, justificavam-se pela importância do livro para as professoras e
para a higiene e saúde no Brasil. O autor inicia suas modificações logo no primeiro
capítulo, no qual apresenta uma nova tábua de saúde, diferente da que fora apresentada
em sua primeira edição, que será abordada mais adiante. Essa nova tábua é específica
para indivíduos que viviam em clima tropical. Ela é composta por 25 perguntas, às quais
deveriam ser atribuídos quatro pontos a cada resposta afirmativa. As perguntas tinham
como objetivo quantificar e qualificar a saúde do indivíduo e eram relacionadas à
higiene, condições físicas, costumes, moral e religiosidade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Peso de acordo com a altura, a idade e o sexo;
Posição direita, sentado, de pé e andando;
Músculos rijos e fortes;
Marcha diária ao ar livre ao menos durante 1 hora;
Dentes claros, íntegros e sem falha;
Digestão fácil de alimentos variados, com evacuação intestinal
diária;
Respiração pelas duas narinas, com 16 ou 18movimentos por
minuto;
Pulso batendo 70 a 80 vezes por minuto;
Pressão arterial máxima de 11 a 13 cm e mínima de 6 a 7 ½;
Excreção diária de 1200 a 1600 g de urina, sem elementos anormais
e sem micções freqüentes;
Funções genésicas normais;
Asseio do corpo e do vestuário, com banho frio cotidiano;
Sono tranqüilo, em quarto bem arejado, durante 7 a 8 horas;
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14. Visão bilateral, permitindo ler letras de 1 cm a 5 metros de distancia
e de 2mm a 33 cm;
15. Audição bilateral, permitindo ouvir conversa normal a 5 metros de
distancia;
16. Ausência de dores;
17. Vacinação contra varíola, febre tifóide e mais uma doença;
18. Controle emotivo;
19. Capacidade de atenção prolongada;
20. Memória recente e remota;
21. Pontualidade nas tarefas, nos encontros, etc.;
22. Sociabilidade franca e altruísmo;
23. Destemor em face dos seres e das coisas;
24. Alegria de viver;
25. Crença em Deus. (SÁ, 1966, p.34)

Na lista apresentada, o conceito de saúde utilizado segue a perspectiva do
“homem integrado”, em que a interação entre o bem estar físico, mental e social é
totalmente cristalina (SEGRE, FERRAZ, 1997).
O capítulo sobre hereditariedade inclui conhecimentos relativos ao fator Rh, no
qual, anteriormente, fora apresentado apenas o conceito de hereditariedade. Com
algumas atualizações e descobertas farmacológicas são atualizados os conhecimentos
relativos a antibióticos e os inseticidas. O capítulo XII traz o último processo de
vacinação pelo BCG e os novos medicamentos da tuberculose e da lepra; contam-se os
leprosos existentes e isolados e dão-se noções sobre o câncer. Levando-se em conta a
exclusão dos leprosos, é possível inferir que a medicina da época se constituía de
diferentes formas, dentre elas a medicina da cura; a medicina social, ou higiene, que
agia de forma preventiva; e a medicina de exclusão, que expulsava dos muros da cidade
aqueles indivíduos que não poderiam ser curados e que representavam perigo à
prevenção de doenças na sociedade.
Nos capítulos posteriores, são abordados diferentes conhecimentos acerca do
perigo da rubéola nas gestantes, quanto ao tratamento da vacina mista contra a difteria, a
coqueluche e o tétano. É citada a cura da febre tifoide e do tracoma e, devido aos passos
dados pela indústria farmacológica, é mencionado pela primeira vez o novo tratamento
contra a malária. Faz-se referência maior à febre amarela silvestre, cuida-se da nova
profilaxia da doença de Chagas e do tifo exantemático e dão-se noções sobre a filariose.
Nessa nova edição, incluem-se os dados mais recentes sobre as cidades brasileiras com
abastecimento de água e rede de esgotos e sobre as favelas do Rio de Janeiro.
Além dos conhecimentos de ordem médica, nessa nova edição são reformuladas
algumas informações pertinentes ao campo da educação, tais como a reforma do ensino
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normal no Distrito Federal e o curso de educação da saúde para professores de higiene
das escolas normais de Minas Gerais. Expõe-se como está sendo realizado o ensino,
principalmente de higiene, nas escolas superiores, incluindo-se uma nota sobre a
Sociedade Brasileira de Higiene. Por fim, há uma explicação sobre o que é a
Organização Mundial de Saúde, a legislação sanitária e são citados dados gerais e
coeficientes bioestatísticos do censo de 1950 (SÁ, 1966, p.34).
Em dezembro de 1960, publica-se a quinta edição, a pedido dos cursos médicos e
normais, como consta no prefácio. Desta vez, o número de exemplares chegou a 61.500.
As modificações começaram pela capa, que a pedido do Diretor do Serviço Nacional de
Educação Sanitária, Dr. Irabussú Rocha, auxiliado pela chefe da Seção de Educação e
Propaganda do SNES, Dona Mercedes Franco Ramirez, ganhou margens mais largas e
capas mais artísticas. Uma vez que o autor estava idoso e apresentava dificuldades com
a visão, o trabalho da quinta edição teve a colaboração de seu sobrinho, o médico Dr.
Francisco José de Sá, e seu amigo Paulo Azêdo Moreira, diretor do DNER. (SÁ, 1966,
p.34)

Figura 3 - Capa da quinta edição do livro Higiene e Educação da Saúde (1960) Fonte: Livraria Traça
<https://www.traca.com.br>

O discurso médico foi se consolidando a cada reedição. Ao fazer uma comparação
entre a primeira e a última edição, os pontos mais modificados não são de caráter
estrutural ou de aproximação com a educação. Ao contrário, a cada edição o autor se
volta mais para o universo médico de conceitos, termos e ensinamentos e
isocronicamente se afasta da educação. Um exemplo disso está nas alterações
realizadas, nas quais há predomínio dos saberes médicos.
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Nessa nova edição, são introduzidas modificações sobre a medicina, a nomeação
dos ossos do esqueleto humano e a apresentação de um método utilizado para recordar
os nervos cranianos. Também se discorre sobre o processo de esterilização do leite, que,
segundo o autor, pode se tornar um reservatório de bactérias. É apresentado um capítulo
inteiramente novo, responsável por transmitir conhecimentos sobre higiene, que,
conforme o autor, são “indispensáveis para o funcionamento dos aparelhos e sistemas da
economia orgânica”. (SÁ, 1966, p. 8). São acrescentadas também algumas contribuições
do cardiologista Dr. Fernando Vasconcelos Teófilo, no que se refere aos vasos e ao
coração. O conceito de saúde aparece, mais uma vez, de maneira mais expressiva.
Carlos Sá relata a carência de agentes químicos e ressalta a difusão e o alcance
de meios profiláticos no país. Isso ratifica a ideia de que, mesmo com o aumento de
produtos farmacêuticos industrializados, a medicina preventiva ocupava um lugar de
destaque, principalmente no que se referia à higiene escolar.
Ribeiro (2006) mostra o crescimento do ramo de medicamentos industrializados
entre os anos 1930 e 1945, em São Paulo, que foi o principal pólo da indústria
farmacêutica no país. Segundo ele, foram fundadas aproximadamente 150 indústrias
farmacêuticas entre esses anos. Tal aumento pode ser atribuído à presença de um novo
contingente de profissionais de nível superior, oriundos da Universidade de São Paulo,
com o início de novos cursos de Química e Biologia em 1934 e com a incorporação das
escolas de Farmácia e Odontologia com a Faculdade de Medicina, fundadas
respectivamente em 1898 e 1912, ambas privadas.
Mesmo com a expansão, principalmente, de produtos biológicos e imunológicos,
e, inclusive, com um aumento, já iniciado desde os anos 1930, de produtos
opoterápicos, “que conquistaram o mercado e a preferência dos clínicos, sendo cada vez
mais recomendados para diversos tratamentos” (Ribeiro, 2006, s/p), a corrente para a
prevenção da saúde no Brasil, ao menos no que indicam os inúmeros manuais, artigos
sobre higiene publicados em jornais e revistas e a própria presença do Livro Higiene e
Educação da Saúde no cenário educacional por três décadas mostram senão uma
perpetuação, ao menos um fortalecimento de tal modelo de medicina.

A Folha Médica, periódico médico, onde [Carlos Sá] foi redator e
colaborador entre as décadas de 1920 e 1940. [...] tinha várias edições
mensais em períodos de intensos debates políticos, como a década de
1920, foi possível perceber os consensos acerca das representações de
um Brasil doente e analfabeto. Seus editoriais e artigos originais
apontaram para soluções relacionadas à necessidade de ações
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governamentais de saúde e educação em âmbito nacional,
principalmente no que tange à higiene escolar. Temática muito
criticada por este periódico nas reformas de saúde e educação em
momentos que antecederam a assunção de Vargas ao poder
(MORAES, 2015, p.149).

Mesmo havendo consenso no que tange a doenças e ao analfabetismo existentes
no país, havia dissensos, principalmente, em relação à ação da saúde curativa e ação da
saúde preventiva (RIBEIRO, 2006). Sá continua suas alterações a favor da medicina
preventiva, atualizando a terapêutica da tuberculose e referindo-se, particularmente, à
gripe epidêmica. O autor apresenta a vacina Salk contra a paralisia infantil. Trata pela
primeira vez, no livro, sobre a hepatite infecciosa e a ascaridíase, atualizando-se o
tratamento da esquistossomose e do tracoma. Faz descrições contra a malária, o método
Pinotti do sal cloroquinado. Apresenta os Congressos Brasileiros de Higiene e inclui
uma nota sobre Seminários do Chile. Terminadas as alterações relacionadas
especificamente a doenças, partes do corpo e tratamentos medicamentosos, Sá ainda
inclui nessa edição contribuições para que os professores possam atentar para a
influência e interferência do meio na saúde da população. Dentre as alterações incluídas
estão a importância da impermeabilização de paredes das habitações rurais para o
controle da Doença de Chagas, a referência a Brasília, a apresentação da última conta
das cidades brasileiras com abastecimento de água e a descrição de um novo processo
de industrialização do lixo. Por fim, apresenta novos tecidos artificiais para vestuários
que possam proporcionar melhores condições de saúde e bem estar.
As alterações relacionadas à educação aparecem em minoria, a saber: a
atualização dos dados do México sobre o ensino da medicina preventiva; explicação
sobre a organização atual do Ministério da Saúde com todos os órgãos que o compõem,
incluindo-se a importância da verba para o seu custeio; e presença de anotações contidas
na bibliografia sobre a tese do Professor Saldanha de Camargo a respeito da didática da
educação sanitária.
Em janeiro de 1963, a pedido do Serviço Nacional de Educação Sanitária, cujo
diretor era o Dr. Brito Bastos, o livro foi mais uma vez reeditado. Se considerarmos
todas as edições, já passavam de setenta e dois mil exemplares impressos. As alterações
feitas nessa edição tiveram como justificativa o progresso da ciência sanitária. Essas
mudanças tiveram a colaboração do professor Manuel Ferreira. O autor termina o
prefácio da sétima edição dando a outros sanitaristas, segundo ele “mais ricos de
informes e de mais primorosa cultura”, a tarefa de dar continuidade com novas edições
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em beneficio da saúde da população. (SÁ, 1963 apud SÁ, 1966).
De maneira atípica, essa edição foi constituída com poucas modificações, pois o
autor se atém a descrever o que estava sendo feito na cidade do Rio de Janeiro, desde
1961, em benefício das favelas cariocas e do seu quase um milhão de favelados. Mais
uma vez, o autor recorre à contribuição de outros médicos, como ao discorrer sobre
alimentos e alimentação, a partir da colaboração do Dr. Walter Silva.
A oitava edição não possui alterações. Uma proposta de modificação foi
prometida para o ano seguinte. No entanto, não foi possível saber se houve essa nova
publicação.
Ao mesmo tempo em que o livro aponta para uma permanência do discurso
higienista por um período considerável, as modificações em suas edições apontam
ruptura e descontinuidade de certas informações. Há, no entanto, uma grande diferença
entre a primeira edição, de 1943, e a oitava, de 1966. “Por mais que o livro se apresente
como um objeto que se tem na mão; por mais que ele se reduza ao pequeno
paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa” (FOUCAULT, 2008, p.
26). Apesar das descontinuidades dos discursos apresentados no livro, tendo a primeira
edição 14 capítulos e a última, 24, o mesmo título foi mantido, dando um destaque
maior às edições posteriores.
Embora possa ter sido cansativo e repetitivo abordar os capítulos das novas
edições e a mudança em seu conteúdo, isto se fez necessário para demonstrar o modo
como o discurso foi trabalhado e retrabalhado ao longo dessas décadas. A intenção foi
apresentar a materialidade do discurso, de acordo com a regra de exterioridade do
discurso proposta por Foucault em A ordem do discurso:

onde não se deve passar do discurso para o seu núcleo interior e
escondido, para o âmago de um pensamento ou de uma significação
que se manifestariam nele; mas, a partir do próprio discurso, de sua
aparição e de sua regularidade, passar as suas condições externas de
possibilidade, aquilo que dá lugar
à serie aleatória
desses
acontecimentos e fixa suas fronteiras. (FOUCAULT, 2013, p. 53).

A fronteira traçada para tal discussão se dá nos discursos apresentados no livro, o
que possibilita uma discussão clara acerca da descrição dos acontecimentos discursivos
dos discursos, em que é pretendido não só apresentar os próprios enunciados, mas “a
intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o que ele quis dizer, ou ainda o
jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do que disse ou da quase
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imperceptível fratura de suas palavras manifestas [...]” (FOUCAULT, 2008, p.30)
trazidos a partir de seus enunciados.
De acordo com Foucault (2008), os enunciados devem ser apreendidos em sua
singularidade e estreiteza de seus acontecimentos. Nesse sentido, as palavras trazidas no
livro não foram utilizadas por acaso, pois houve intencionalidade em utilizá-las. Essa
intencionalidade compõe requisitos do tempo, do local e do contexto em que foram
produzidas. Portanto, “não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem;
é preciso tratá-lo no jogo de sua instância.” (FOUCAULT, 2008, p. 28). Dessa forma,
faz-se necessário entender o discurso em sua finalidade e tentar perceber o que os
discursos médicos pretendiam alcançar naquele momento. Quais caminhos eram
trilhados no jogo de controle da vida da população? Quais eram os dispositivos
utilizados naquele determinado momento, para um público alvo específico?
Por uma opção metodológica que permitisse concentrar a atenção aos discursos –
em vez de se levar pela dispersão de sua presença ao longo das edições – o presente
trabalho se atém a investigar apenas a primeira edição, com o intuito de identificar o
papel do professor e da escola nesse quadro biopolítico marcado por suas publicações.

1.3- AS FORMAS DISCURSIVAS DE ENSINAR SABERES MÉDICOS POR MEIO
DA PRIMEIRA EDICÃO DE HIGIENE E EDUCAÇÃO DA SAÚDE
O livro Higiene e Educação da Saúde (1943) foi encadernado em brochura e
possui 195 páginas. A obra possui 11 tabelas, 8 quadros e sua bibliografia é toda
comentada. No entanto, não foi possível trazer mais informações materiais precisas do
livro porque, como foi utilizada sua versão digital para esta pesquisa, não é possível
precisar suas dimensões.
A primeira edição do livro, lançada em 1943, é formada por 14 capítulos11. O
trabalho de Carlos Sá se baseia em uma medicina preventiva. Ele afirma textualmente:
11

São eles: Cap. I - Saúde, seu conceito, sinais, condições, medida da saúde; Cap. II - Saúde antes do
nascimento. Hereditariedade. Higiene pré-natal e natal; Cap. III - Fases da vida. Crescimento. Noção de
biotipologia; Cap. IV - Nutrição. Alimentos. Digestão; Cap. V - Reação Alimentar. Refeições. Doenças de
origem alimentar; Cap. VI - Trabalho muscular. Fadiga. Treinamento. Educação Física; Cap. VII Trabalho intelectual. Aprendizagem. Organização do estudo. Higienização Mental; Cap. VIII - Asseio e
proteção da pele, mucosas e órgãos dos sentidos. Vestuário; Cap. IX - Luz. Iluminação. Regulação
térmica; Cap. X - Defesa da saúde, Agravos exteriores. Macro-parasitas e micróbios. Doenças
transmissíveis; Cap. XI - Educação da saúde. Conceito de educação da saúde. Processos pedagógicos.
Medida dos resultados; Cap. XII - A professora e a educação da saúde. Os mestres de saúde. O ensino de
higiene; Cap. XIII - A educação da saúde e a escola. Edifício escolar. Mobiliário escolar; Cap. XIV Bibliografia; (SÁ, 1943)
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“Antes prevenir do que remediar”, ou ainda: “em casa que entra sol médico não entra”.
Pode-se considerar que essas frases, que se diferenciam bastante do texto de caráter
científico presente no livro, procuram uma aproximação com os destinatários – no caso,
a população e não seus colegas médicos – e demonstra o compromisso do autor com
essa população ao trazer o conhecimento médico num livro voltado para a sociedade.
Nota-se a tentativa de, ao divulgar esse conhecimento, tentar colaborar para salvar a
população dos males causados pela ausência de saúde advinda, principalmente, da
insalubridade em que vivia essa população.
Já no primeiro capítulo, Saúde. Seu conceito. Sinais. Condições, Medida da
saúde, o autor apresenta o que entende como saúde, seja ela mental, física ou até mesmo
espiritual. Depois de descrever alguns exemplos do que seria uma pessoa saudável, Sá
define o conceito: “Saúde é a condição de bem estar consciente em que se encontra o
indivíduo em plena atividade fisiológica ou psíquica, reagindo ao seu meio físico ou
social, sem dor, sem lesão, sem fadiga, sem tristeza.” (SÁ, 1943, p.10). Para alcançar o
patamar de homem saudável, seria necessário, no entanto, muita dedicação e disciplina.
Sá constrói uma tabela distribuindo os requisitos considerados por ele essenciais para a
boa saúde. Nessa tabela, cada item corresponde a uma pontuação. O total de pontos do
indivíduo deve estar o mais próximo possível de 100.

Figura 4. “Tabela de cem pontos” (SÁ, 1943, p. 14-15). (Fonte: Acervo da Biblioteca de Medicina –
UFMG)

A partir da leitura da tabela é possível perceber como a medicina estava
interessada, além da saúde física dos indivíduos, em controlar também a “saúde do
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espírito”, que aparece muitas vezes como correlato do discurso moral.
Além das considerações sobre o que seria saúde, o autor apresenta às professoras
quais as condições ideais para obtê-la e os sinais que o corpo apresenta para indicar
essas condições. Além de toda apresentação sobre saúde, o autor descreve ainda o que
seria o conceito de doença. Para Sá (1943), quando o individuo não se adapta ao meio,
ou não ajusta o meio a si, tem como consequência a doença ou a morte.
Dando continuidade ao discurso cientifico, no segundo capítulo, Saúde antes do
nascimento. Hereditariedade. Higiene pré natal e natal, o autor inicialmente explica ao
professor, conforme consta na dedicatória, o que seria hereditariedade. Para tanto, Sá
utiliza como exemplo a hereditariedade no Reino Planta, descoberta pelo monge
agostiniano Mendel, tratado como filho de cachaceiro. Após explicar a hereditariedade
das plantas, utilizando exemplos como a obtenção de laranjas sem caroço, concebidas
por meio do cruzamento de laranjas de espécies específicas, Sá mostra a seus leitores,
de forma metafórica, como funciona a hereditariedade em seres humanos. O autor
continua o capítulo dando maior ênfase a fatores hereditários de Dominância e
Recessividade, Independência e Caracteres Hereditários e Adquiridos.
Após a explicação sobre hereditariedade, Sá expõe algumas teorias do fenômeno
da hereditariedade, quais sejam: a preformação e epigênese, a pangênese de Darwin, a
teoria do plasma germinativo de Weismann e a teoria cromossômica de Johannsen.
Todas essas teorias descritas no discurso do autor têm a intenção de dar credibilidade ao
saber médico em questão. Ao expor teorias científicas, procura-se reforçar a autoridade
desse tipo de discurso, que não pode ser proferido por qualquer um. Assim, Carlos Sá
apresenta-se como médico possuidor de conhecimentos científicos e, portanto, como
autoridade para tratar desses temas.
O alcoolismo – problema muito presente no discurso médico da primeira metade
do século XX – também aparece no livro e é considerado um dos responsáveis pela
Hereditariedade Mórbida. Segundo Sá, a ingestão de bebidas alcoólicas pode causar
epilepsia nos descendentes. Para se evitar a herança mórbida, o autor estabelece uma
comparação entre animais e plantas: “Não é senão pelo cruzamento de raças
selecionadas que se obtém as vacas leiteiras, os rápidos cavalos de corrida, os lindos
crisântemos dobrados.” (SÁ, 1943, p. 21). Não seria essa comparação uma menção sutil
à eugenia? Pois não se pode afirmar que, minimamente com essa comparação, Sá está
de acordo com as seleções genéticas em prol de uma melhor qualidade de raça? No
entanto, mais adiante, o autor recua em sua posição eugenista:

45

Porque o homem não é apenas um organismo animal, porém uma
pessoa com dignidade espiritual, não pode rebaixar-se a cruzamento
daquela natureza. Nem mesmo deve ser submetido a certos processos
amorais que alguns povos tem tentado aplicar. Apenas o exame pré
nupcial facultativo pode ser admitido. (SÁ, 1943, p. 22).

Há uma posição ambígua: de um lado, uma aparente aprovação da seleção de
raça; de outro, uma explícita rejeição dessa seleção. Podemos tentar entender essas
contradições, tal como aponta Foucault, como “objetos a ser descritos por si mesmo” e
não “aparências a transpor, nem princípios secretos que seria preciso destacar” sem a
necessidade de identificar um ponto de vista (FOUCAULT, 2008, p.171). Isso significa
que os discursos precisam ser tomados em sua totalidade, com o cuidado de não serem
apagadas as colocações que possam interferir nas análises que apontem mais a escolha
do analista do que os enunciados postos pelo autor.
Após se contradizer com duas ideias opostas, uma envolvendo a Ciência e outra a
espiritualidade, Sá, como que em retratação, aponta para uma hereditariedade saudável,
trocando a eugenia pelo higienismo. O autor começa a discorrer sobre os cuidados que a
gestante deve ter, como alimentação saudável, cuidado de asseio, proibição de álcool e
fumo, uso de roupas apropriadas, deixando nos últimos meses as cintas e as ligas não
tão apertadas, recomendações para que viagens em veículos muito trepidantes sejam
evitadas e, principalmente, orientações para a importância de a gestante manter a
tranquilidade e o bom humor. Por fim, os cuidados com o neonatal, como banho
fervido, vestes frouxas, tratos do cordão umbilical, vacina B.C.G e a permanência
constante do bebê no berço, podendo ser retirado apenas para o banho e a amamentação.
No capítulo 3, Fases da vida. Crescimento Noções de biotipologia, Carlos Sá
descreve a fecundação humana. “Fecundado pelo elemento masculino na trompa
materna, o óvulo que, de célula inerte, passou a ovo vivo, possui já nos seus
cromossomos a herança completa dos seres que contribuíram para a sua formação” (SÁ,
1943, p. 25). O autor explica o processo de fecundação e informa o tamanho esperado
do feto em cada semana de gestação. Sá continua o capítulo descrevendo as
características físicas da vida pós-uterina, divide a vida em fases, algumas criadas por
sanitaristas e outras por biotipologistas. Também apresenta uma tabela com o peso e
medida esperada do homem em cada idade.
Um fator muito abordado no livro é a relação entre ciência e religião. Ao citar a
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adolescência como uma das fases da vida, o autor aconselha a dar sentido à vida por
meio de influência religiosa com a formação de grupos sociais católicos. Outra
passagem que liga ciência e religião se situa na discussão sobre o crescimento: “Não há
nenhuma explicação verificada para o crescimento, a não ser os limites fixados por
Deus para as espécies e os indivíduos” (SÁ, 1943, p. 27). Nesse sentido, estava sendo
imposta não somente a cultura baseada nos saberes médicos, mas também uma cultura
teológica, católica, que estava a serviço de justificar o que a ciência estava então
impossibilitada de explicar. Sá discorre ainda sobre a evolução mental e biotipologia.
No capítulo Nutrição. Alimentos. Digestão, o autor descreve sobre alguns
alimentos e esclarece dúvidas quanto à conservação, composição e substâncias químicas
encontradas nos mesmos. Sá apresenta no livro tabelas nutritivas de alimentos
brasileiros. Ainda a respeito da alimentação, o livro apresenta mais um capítulo, Ração
Alimentar. Refeições. Doenças de origem alimentar, no qual é apresentada a quantidade
mínima de alimentos que o organismo necessita para manter sua vida normal em 24
horas. Faz uma comparação entre a quantidade de energia gasta por um homem
brasileiro e um estadunidense, entre crianças e adultos e entre pessoas com diabetes e
hipertireoide. Oferece orientações sobre a utilização de alimentos e mostra as vitaminas
e sais minerais presentes nos alimentos.
Em Trabalho muscular. Fadiga. Treinamento. Educação Física, Sá mostra a
importância, para a saúde, de uma boa postura corporal e atividades físicas frequentes.
No capítulo Trabalho intelectual. Aprendizagem. Organização do estudo Higiene
Mental, o autor destaca que o trabalho intelectual “eleva o homem acima dos outros
seres” (SÁ, 1943, p.84) e, mais uma vez, faz menção a preceitos religiosos: “No barro
da terra, como diz o Genesis, o Criador, fazendo o homem à sua imagem, insuflou o
espírito, a alma, que o marcou para seu destino na vida e além da vida” (SÁ, 1943,
p.84). Partindo dessa inteligência exclusiva do homem, Sá discute sobre instinto,
consciência, atividades intelectuais e aprendizagem, dissertando sobre quando e como
começa a educação de cada um dos cinco sentidos. Fornece também orientações sobre a
organização dos estudos e trata do tema fadiga intelectual, ao mostrar aspectos de uma
boa higiene mental. A partir desse capítulo, Carlos Sá começa a introduzir ensinamentos
relacionados à educação, o que ainda não havia sido percebido nas páginas anteriores,
embora o livro fosse destinado a professoras primárias.
No capítulo Asseio e proteção da pele, mucosas e órgãos do sentido. Vestuário, o
autor ensina como cuidar do corpo e fornece, inclusive, informações sobre a utilidade de
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diferentes temperaturas para o banho.
Já em Luz. Iluminação. Regulação térmica, é realizado um estudo acerca da
intensidade da luz natural tanto no Brasil quanto na Europa, além da intensidade de
luzes artificiais, da importância e problemas causados pela luz e pela regulação térmica.
No capítulo Defesa da Saúde. Agravos exteriores. Macroparasitas e micróbios.
Doenças transmissíveis, Sá trata da saúde e de sua relação com o meio exterior, bem
como de fatores externos que causam doenças e sua prevenção. Esse capítulo é o que
mais se enquadra nos moldes da medicina social, abordando como o meio interfere
diretamente na saúde do individuo.

O meio onde o homem vive é a sua casa, a cidade, o país, a terra sobre que se
firma, o ar que o envolve. Sua fixação ou dispersão no meio depende de
vários fatores. Fixam-no as barreiras geográficas, mares e montanhas; as
fontes de riqueza agrícola e industrial; os laços da família e de nação. De
outro lado, dispersam-no causas equivalentes, tais as relações geográficas;
vales e rios; as condições climáticas desfavoráveis, secas inundações,
terremotos; necessidades alimentares; fatores sociais, como o desemprego ou
a guerra. Fixado no meio, o homem deve, em primeiro lugar, adaptá-lo a si,
como garantia de saúde e mesmo de vida. Com essa finalidade constrói sua
casa, planeja a cidade, realiza obras de abastecimento de água e remoção de
imundices, promove iluminação e ventilação adequadas, garante o
fornecimento alimentar, assegura os transportes, etc. Além disso, policia
todos os fatores físicos ou biológicos que lhe podem ser nocivos. (SÁ, 1943,
p. 117)

É possível observar mais nitidamente um discurso biopolítico, que, de acordo
com Foucault, é uma maneira de consolidar no indivíduo noções de cuidado de si
mesmo, a partir de modos de controle para obter sua eficiência e produtividade para a
esfera pessoal e social. Por essa condição, se cada indivíduo obtiver a noção de cuidado
proposto pela autoridade médica, pode-se alcançar o controle da população sem ter a
necessidade de controlar cada sujeito individualmente.
Nesse capítulo, Sá disserta sobre os vários tipos de bactérias, doenças
transmissíveis e hábitos para evitar a infecção, seja por bactéria, parasita ou outro fator.
Descreve os meios de contágio, as vias de contágio, causas de algumas doenças, entre
outras informações referentes à saúde, ao meio externo e a doença. Para finalizar o
capitulo, o autor apresenta uma das saídas para tal problema: a educação.

Finalmente a proteção social é a que se realiza, sobretudo pela
educação da saúde. Criando hábitos, determinando atitudes,
ministrando conhecimentos de interesse higiênico, faz-se a obra
permanente, destinada a defender a saúde, a revigorá-la, a aperfeiçoá-
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la de tal jeito que o indivíduo possa viver uma vida mais intensa, mais
útil e mais feliz. (SÁ, 1943, p. 136)

Fazendo-se uma análise da sequência de ensinamentos trazidos pelo livro, podese inferir que a estratégia utilizada pelo autor consistiu em trazer primeiramente
informações científicas sobre a estrutura do ser humano desde seu nascimento, com a
apresentação da estrutura interna e externa do corpo, talvez como forma de legitimar,
logo no início, os saberes baseados nos preceitos médicos. Em seguida, apresenta
informações sobre o cuidado com a higiene e saúde dos indivíduos, já como uma
tentativa de inculcar, com embasamento científico, os ideais de higiene defendidos
como os únicos aceitáveis; e, por fim, sugere como aplicar tais conhecimentos e fazer,
de forma efetiva com que esses conhecimentos circulem e gerem frutos para a
sociedade.
Para tanto, no capítulo Educação da Saúde. Conceito de Educação da Saúde.
Processos Pedagógicos. Medida dos resultados, Sá justifica o título do livro retratando,
pela primeira vez, o tema higiene no âmago da educação. A partir de então, começa a
tratar de conceitos relacionados à educação da saúde, designando à escola e aos
professores o papel de disseminar tais conhecimentos. Somam-se a esse capítulo os dois
posteriores, A professora e a Educação da Saúde. Os mestres de saúde. O ensino de
higiene e A educação da saúde e a escola. Edifício escolar. Mobiliário escolar, que
explicam a função de cada profissional designado à função de preparar o indivíduo para
uma vida saudável e feliz por meio da higiene. Esses aspectos serão tratados de forma
mais aprofundada no capítulo IV.
Finda as apresentações dos discursos presentes em Higiene e Educação da Saúde
(1943), é possível iniciar discussões acerca dos mais diversos temas, uma vez que o
livro, em sua complexidade, somado a outros materiais que vão surgindo com o
desenrolar da pesquisa, fornece a possibilidade não só de diferentes leituras, como
também de diferentes direções para a investigação.
É aparente, dentre as possibilidades que permeiam um livro, a sua capacidade de
transmitir diferentes conhecimentos, de acordo com higienistas, necessários para a
manutenção da saúde. No entanto, médicos, professores, intelectuais, entre outros
profissionais, que assumiram a higiene como um caminho possível para o progresso,
encontraram nos impressos escolares uma alternativa viável para o longo alcance de tais
preceitos.
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O livro Higiene e Educação da Saúde não se trata de um impresso qualquer, mas
de uma obra escrita por um médico ligado a cargos políticos, que tinha artigos
publicados em um jornal de medicina; que estava engajado em ideais médico-sociais no
país, com referências internacionais; que era financiado pelo Ministério da Educação e
Saúde; que produziu a partir de um curso voltado para professores primários. Isso faz
jus a uma provável aceitação do mesmo no campo da educação e dá a ele um poder de
persuasão, ao menos aparente, que faria com que seus conhecimentos fossem de fato
utilizados – evidentemente, para investigar sua utilização seria necessária outra forma
de pesquisa. Essa suposição não se dá em função apenas das características agora
citadas, mas também relacionadas ao número de edições e esgotamento das mesmas.
Os impressos têm esclarecido diversas lacunas na historiografia da educação
brasileira, pois, mesmo não sendo, em sua maioria, materiais de uso escolar,
desempenham um papel educativo direta ou indiretamente direcionado à população.
Como afirma Foucault, “Não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não é
fácil dizer alguma coisa nova” (FOUCAULT, 2008, p.50). Não se trata de um poder que
cega, uma forma negativa, “mas existe sob as condições positivas de um feixe complexo
de relações” (FOUCAULT, 2008, p.50). Nessa complexidade de relações e no sentido
de que o discurso deve ser autorizado, “somente as próprias elites podiam indicar como
fazer para constituir um povo ordeiro, controlado, útil e trabalhador; enfim, tornar o
brasileiro saudável física e moralmente e patriota” (ABREU JUNIOR, 2012, p.176).
Nesse contexto se baseavam a escola e a medicina, unidas a uma missão de salvar
a sociedade das mazelas causadas pela falta de higiene e salubridade e também moral. A
medicina e a educação eram autorizadas a produzir discursos e utilizar diferentes
veículos para a propagação dos mesmos, o que não apenas elevava seus saberes a um
patamar de possuidoras de conhecimento como destacava seu papel salvacionista,
fazendo dos enunciados ferramentas para o fortalecimento dos discursos nos jogos de
poder.
A título de comparação, segue o prefácio do primeiro compêndio brasileiro
voltado para a educação, Noções de Hygiene (1914), prefaciado pelos médicos
higienistas Dr. Afranio Peixoto e Graça Couto, e trechos do prefácio de Higiene e
Educação da Saúde (1943):

Num país novo, em que tudo está quase por fazer, para a protecção
dos que habitam, para a confiança dos immigrantes e capitães que o
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procuram, pareceu aos autores esforço patriótico esse de dotar as
nossas escolas de um livro que propaga idéias e conhecimentos úteis,
em bem da saúde. Elle preencherá uma lacuna sensível, pois é o
primeiro desse gênero que se publica no Brasil: essa vanglória é
compensada pela esperança de que o estímulo promova melhores,
motivo de justas solicitações (PEIXOTO, 1914, apud, PAIVA, 2012, p.
48)
Sôbre educação da saúde escasseam-se os livros brasileiros. [...]
Assim, pode justificar-se a publicação destas despretensiosas lições
[...] Com um apelo para que a educação da saúde viva ativa e
permanentemente no seu magistério, dedico estas páginas aos
devotados professores brasileiros que fizeram a meu lado, em janeiro
de 1942, o curso de férias da A.B.E (SÁ, 1943)

Apesar do intervalo de quase 30 anos de distância entre a publicação de um livro e
outro, as necessidades, mesmo que em escalas menores, pareciam as mesmas; os
responsáveis em livrar a sociedade desses males também pareciam os mesmos; um dos
dispositivos utilizados para sanar tais necessidades, embora com surgimento e extinção
de tantos outros, também parecia o mesmo. Isso mostra, talvez, a confiança depositada
não só nos impressos por si só, mas nos médicos como produtores dos saberes nele
contidos e na escola, que os disseminava.
Antes de analisar especificamente o papel que cabe às professoras no livro de
Carlos Sá, faz-se necessário entender as relações que se estabeleceram entre medicina e
educação numa configuração geral. Assim, o próximo capítulo procura iluminar
algumas ideias acerca da produção de saberes médicos para o campo da educação e na
sua autorização, difusão, abrangência e permanência, embutidos, inclusive, em forma de
lei.

51

CAPITULO II – APONTAMENTOS SOBRE MEDICINA E EDUCAÇÃO –
PERCURSOS HISTÓRICOS PARA O ROBUSTECIMENTO DOS CAMPOS NA
E PARA A SOCIEDADE

O final do século XIX e o início de XX foram marcados por diversas mudanças de
estrutura política, econômica e social no Brasil. “A abolição da escravatura, a saída dos
trabalhadores e suas famílias do campo para cidades carentes de infraestrutura, o
desenvolvimento do comércio e da indústria, a chegada dos imigrantes europeus.”
(SOUZA, JACOBINA, 2009, p.620). Tais mudanças trouxeram desorganização social,
com surtos epidêmicos e condições sanitárias precárias. Visto que o país não estava
preparado para uma transformação tão significativa, a forma de organização da
população ia de encontro aos ideais progressistas que clamavam por mudanças. O Brasil
era considerado um país doente e sem educação (CARVALHO, 2012). Os males do país
eram condensados em um brasileiro indolente e doente, que deveria ser combatido por
uma ação educacional e sanitária a partir da ação de uma “elite” dotada de poderes
(CARVALHO, 1998).

A sociedade brasileira, nessa época, [primeira metade do século XX]
parece ter sido entendida pelos intelectuais e dirigentes daquele
momento histórico como uma aglomeração popular desarmônica e
inculta cuja característica mais marcante era a “falta”. Principalmente,
a falta de cuidados com a saúde, com a moral, com a educação, e
também com a própria raça – entendida como a marca de cada nação
no panteão das sociedades civilizadas que cultivavam o patriotismo
como sinonímia de amor próprio; ser civilizado é também ser patriota
e, assim, contribuir para o engrandecimento da raça. (ABREU
JUNIOR, 2012, p.175)

A reforma urbana se deu não somente por meio da medicina, pois houve uma
hibridação entre diferentes saberes. Um exemplo dessa junção de conhecimentos foi a
reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro, com o desmonte do morro do Castelo, na
administração de Carlos Sampaio, em 1922.

A reforma urbana, aliada aos discursos higienistas defendidos pelas
autoridades, teve como um dos principais focos a derrubada de
cortiços no centro da cidade. Vistos como verdadeiros vilões e
culpados por quase todas as mazelas de saúde existentes nas cidades,
os cortiços e também os morros, foram condenados por engenheiros e

52
sanitaristas. (PAIXÃO, 2008, p.4).

Em um cenário de desordem e proliferação de doenças, medidas de educação para
a saúde da população tornavam-se cada vez mais urgentes. Nessa perspectiva, pode-se
correlacionar medicina e educação para a obtenção da civilização tão desejada. Assim,
pensar em educação e medicina no Brasil, no final do século XIX e início do XX,
conota a ideia de um trilátero, no qual compõem suas pontas a educação, a sociedade e a
medicina. Ao analisar leis e decretos da época, fica clara a relação entre educação e
medicina para a formação da sociedade.
Na relação entre saberes e objetivos a ser alcançados, é possível perceber, em um
olhar apressado, que os saberes médicos são os detentores do poder. Essa posição de
“dominação” da medicina não deve ser considerada como um poder supremo e
absoluto, mas, sim, como um poder que, ao produzir saber, legitima-se como detentor
de uma verdade que deve ser seguida. Contrariando algumas pesquisas historiográficas
referentes à relação medicina/educação, é possível, ao menos por ora, refletir: seria
mesmo a medicina o topo desse triângulo medicina/educação/sociedade?
É sabido que nessa relação a população não é vista como possuidora de
conhecimento e tampouco apresenta condições de manter sua própria saúde. Parte-se
aqui da premissa de que “onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente
falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com
uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem
não o possui” (FOUCAULT, 1984a, p.45).
Seria a educação uma ferramenta para a disseminação dos preceitos médicos ou a
medicina um instrumento de utilização da educação para que ela alcançasse seu de
formação integral do homem? A princípio será concebida a ideia de que a educação está
a serviço da medicina para disseminar seus saberes médicos que estão à disposição da
educação para a construção de um novo país.

2.1 - A MEDICINA SOCIAL NA HISTÓRIA
Para entender essa correlação, faz-se necessário entender como ocorreu o processo
de legitimação de duas das esferas citadas – a medicina e a educação. A posição
alcançada pela medicina se deu, entre outras coisas, devido ao uso da razão médica
contra os demais discursos e práticas que ameaçavam sua supremacia. Essa luta foi
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travada contra adeptos da homeopatia, da helvética e da medicina oriental, e ainda
contra curandeiros, benzedeiras, bruxos, mágicos, charlatães, indígenas, escravos e
curiosos. Um dos mecanismos de legitimação do poder do conhecimento médico foi a
criação da Sociedade Médica e a submissão aos processos de escolarização dos futuros
médicos (GONDRA, 2010). Ao ocupar tal espaço, os médicos, de certa forma,
apropriaram-se do poder que o conhecimento lhes dava, passando a atuar em diversas
esferas do poder público.
Antecedendo o surgimento da institucionalização da medicina no Brasil, houve
muitos conflitos relacionados à atuação da arte de curar sem sua devida autorização.
Segundo Machado (1978), a proibição de cursos superiores nas colônias e o pouco
interesse por parte dos médicos portugueses em virem para o Brasil devido às poucas
vantagens que lhes eram oferecidas e a dificuldade em mostrar eficiência sem os
medicamentos europeus fazia com que os apelos à Corte por médicos na Colônia
fossem frequentes. Em contrapartida, havia muitas pessoas que atuavam na arte de curar
sem licença, o que era controlado rigorosamente, mas não sem resistências, pelo
Cirurgião-Mor do Exército. Devido a tais resistências, em 1742, o Rei, D. João V,
ordenou que os delegados do Físico Mor no Brasil fossem formados pela Universidade
de Coimbra. Em 1744, o Físico Mor elaborou um regimento a ser seguido por seus
representantes no Brasil, aumentando as fiscalizações das artes médicas e farmacêuticas
e aos cuidados com remédios no Brasil. A lei de 1744 explicitava, repetitivamente, em
vários parágrafos, um modelo já existente, e agora, transladado ao Brasil, de “autoridade
médica hierarquizada, dotada legalmente de instrumentos punitivos e cujo
funcionamento baseava-se em regras gerais que se reafirmavam como resposta ao
aparecimento de situações de irregularidade.” (MACHADO, 1978, p.34)
Segundo Aguiar (2009), desde a chegada dos portugueses ao Brasil, até o ano de
1800, o exercício da profissão médica era proibido aos brasileiros. Devido a graves
problemas de higiene, saúde e saneamento, a partir dessa data apenas quatro alunos
brasileiros poderiam ser designados para cursarem medicina em Coimbra. Ainda era
frequente “uma vasta disseminação de práticas médicas não autorizadas na colônia,
permitindo, inclusive, a constituição de pequenas especializações.” (AGUIAR, 2009, p.
43).
Em 18 de fevereiro de 1808, criou-se a “Escola Cirúrgica”, na Bahia, e em 02 de
abril do referido ano a “Escola Cirúrgica”, do Rio de Janeiro. As escolas brasileiras
podiam formar apenas cirurgiões. A formação dos físicos deveria ser de exclusividade
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de Coimbra. Em 1813, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi transformada em
Academia. Já em 1815, a da Bahia foi reformulada, ganhando um caráter ainda mais
institucionalizado, e teve seu programa ampliado e modificado (AGUIAR, 2009).
Contudo, o saber médico foi conquistando poder à medida que produzia saber,
uma vez que “o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente
que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz
coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 2013, p. 8). Nesse
jogo de formar saber e produzir discurso, a medicina foi se hibridando em diversas
esferas da sociedade, como na educação, na arquitetura, na política, no planejamento
urbano, produzindo saberes médicos que se faziam urgentes para manter a ordem social
e a saúde da população, fatores fundamentais para o progresso.
Marcado pela expansão das relações sociais capitalistas, o progresso transformou
velhos hábitos, gostos e práticas do passado para se adequarem às novas mudanças. O
enquadramento social estava relacionado, também, à limpeza, o que necessitava
readaptar o espaço urbano às mudanças a partir de novos padrões arquitetônicos de
beleza, limpeza e civilidade (CAVALCANTE, 1985).

[...] Ao responsabilizar a desordem urbana pela degeneração da saúde
não só física como “moral” da população, a medicina social
diagnosticava causas naturais, relacionadas às peculiaridades
geográficas [...] e, sobretudo, causas sociais, tanto no nível do
funcionamento geral da Cidade como de suas instituições
(BENCHIMOL, 1990, p.116).

Ao considerar a desordem urbana a responsável pela degeneração da saúde, ou
seja, a desordem do espaço em que o indivíduo ocupa, entendendo o espaço como “um
instrumento político intencionalmente manipulado [...] um modo nas mãos de “alguém”,
individual ou coletivo. Isto é, de um poder (por exemplo, um Estado), de uma classe
dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode representar a sociedade global
quanto ter seus próprios objetivos (LEFEBVRE, 2008, p.44). Pode-se prever uma
intervenção por parte dos que estão com um maior estrato de poder.
A todo o momento, estratégias são utilizadas no jogo em que um dos interesses é a
detenção do poder. “Foi necessário desprender-se da ingênua soberania da cura, algo
limitado na metade do século XIX, e enveredar-se pela prevenção, enquanto a ciência
microbiológica e farmacológica davam seus primeiros passos” (PORTER, 2004, apud
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MORAES, 2015, p.19). Para se desprender da soberania da cura, a medicina criou
estratégias em que o seu discurso preventivo desse lugar às práticas de cura sem perder
seu status. Isso fez surgir a medicina social, forma de medicina que tinha como
principal interesse a prevenção da saúde. Para tanto, interveio de diversas formas na
organização da sociedade.
O “movimento higienista” foi uma dessas intervenções. Segundo Góis Junior
(2002), tal movimento deve ser, antes de tudo, reconhecido como um movimento, como
tantos outros amplos e complexos, um movimento heterogêneo em termos práticos e
teóricos, embora com uma mesma finalidade: a saúde da população.
As populações pobres eram consideradas atrasadas, inferiores e pestilentas. O
brasileiro, em geral, era visto como uma raça inferior. Contudo, no movimento
higienista no Brasil surgiram várias correntes teóricas e práticas. Os deterministas
raciais pregavam uma constituição genética inferior como o fator da degeneração
humana. Outra corrente acreditava que o ambiente e a condição de abandono eram
responsáveis por inferiorizar a raça, e não sua genética. Paul Brocca, um médico
francês, defendeu a tese de que o cérebro dos negros era menor do que o dos brancos.
Havia os darwinistas, que defendiam a teoria evolucionista para comprovar as raças
inferiores e superiores. Segundo essa teoria, as raças superiores teriam uma melhor
adaptação ao meio, enquanto as inferiores eram condenadas ao desaparecimento. Essa
teoria fundamentou a campanha do embranquecimento no Brasil, onde a alta
mortalidade dos negros era justificada por sua inferioridade. Outra corrente, a de
Galton, baseada na teoria da evolução biológica de Darwin, defendia a intervenção
médica no auxílio à evolução natural, possibilitando a reprodução de indivíduos mais
aptos, dados pela regulamentação de casamentos, além da esterilização de doentes
mentais. Os intervencionistas sociais pregavam uma ação higienista de assistência aos
pobres e democratização das normas higiênicas. Para eles, o problema do Brasil era
social. Logo, defendiam a necessidade de uma intervenção estatal na educação e saúde
do povo. Um dos pensadores desse movimento foi Belisário Penna. A concepção de que
a cultura adquirida pela população seria transmitida hereditariamente aos seus
descendentes,
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intervencionista. Para eles, era necessária a democratização da saúde e da educação para
a melhoria da raça (GOIS JUNIOR, 2002).
As tantas correntes teóricas as normas sobre a higiene da escola, do trabalho, das
ruas e do asseio corporal não se contradiziam, com exceção de um tema: a Higiene da
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Raça, ou Eugenia. Aos poucos, as correntes teóricas foram deixadas para segundo plano
e o movimento higienista se manteve de forma prática, pois o que importava era o
melhoramento da raça humana por meio da higiene (GÓIS JUNIOR, 2002).
Esse movimento biopolítico era baseado na medicina social, ou higiene, novo
ramo da medicina que “situa as causas da doença não no próprio corpo doente, mas
naquilo que o cerca (...) no meio ambiente” (BENCHIMOL, 1990, p.115). A medicina
social, segundo Foucault (1984a), nasceu com a socialização do corpo enquanto força
de produção, força de trabalho. Para Foucault, a formação da medicina social se deu em
três etapas: “Medicina de Estado, Medicina urbana e por fim, medicina da força do
trabalho.”
Segundo o autor, foi na Alemanha, no final do século XVI e início do XVII, com
o mercantilismo, que se desenvolveu uma prática médica efetivamente centrada na
melhoria do nível de saúde da população em níveis político, econômico e cientifico.
Não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido por
essa administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos
indivíduos enquanto constituem globalmente o Estado: é a força, não
do trabalho, mas estatal, a força do Estado em seus conflitos,
econômicos, certamente, mas igualmente políticos, com seus vizinhos.
E essa força estatal que a medicina deve aperfeiçoar e desenvolver
(FOUCAULT, 1984a, p.49).

Já a medicina urbana, a exemplo da França, no final do século XVIII,
diferentemente da Alemanha, não obteve suporte ou estrutura do Estado. Nasceu com a
urbanização e teve como objetivo o controle da circulação, não da circulação dos
indivíduos, mas, sim, de elementos essenciais, como a água e o ar. A medicina urbana
não é, portanto, a medicina dos corpos, a medicina dos homens, mas, sim, uma
medicina que inculca noções de salubridade.
Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas,
do meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde
possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a
melhor saúde possível dos indivíduos (FOUCAULT, 1984a, p. 54).

Por fim, a medicina dos pobres, da força do trabalho. Antes do século XIX, os
pobres não eram vistos como perigo para a sociedade, mas, antes, como instrumentos
para a boa manutenção da vida urbana. Somente depois do segundo terço do século XIX
o pobre passa a ser visto como perigo, por várias razões. É nesse momento que a
medicina, sobretudo na Alemanha, aparece como um “controle da saúde dos corpos das
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classes pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais
ricas.” (FOUCAULT, 1984a, p. 56).
Somando-se à institucionalização da medicina no Brasil e sua permissão para
interferir no funcionamento das cidades e na vida dos indivíduos urgência de livrar o
país dos males que afligiam a sociedade, a medicina social considerou premente
conduzir o país nos rumos do progresso e superação da raça humana sobre o meio.
Muitas foram as instituições utilizadas como dispositivos para a efetivação desse
movimento. Dentre as mais requisitadas, estava a escola. Os higienistas da época viam a
instituição como um instrumento em potencial para a efetivação de tais preceitos. Nesse
contexto, a escola funcionaria como um efetivo programa civilizador, “planejado,
medido, controlado, integrado e hierarquizado” (GONDRA, 2005, p. 8). Nada obstante,
“torna-se impróprio referir-se a uma doutrina higiênica que teria representado a
educação escolar de modo integralmente uniforme” (GONDRA, 2005, p. 4). Não é
viável enxergar a crença na educação como medida e como remédio para a instauração
de uma ordem civilizatória, por si só, como um indicador de homogeneidade. Não se
deve compreender a racionalidade médico-higiênica, nem como lugar de consenso, nem
como restrita à formulação de um programa escolar (GONDRA, 2005).

2.2 - A ESCOLA E SUA ASCENDENTE FUNÇÃO DE MOLDAR A POPULAÇÃO
BRASILEIRA

A educação no Brasil, desde sua forma inicial, desempenhou o papel de
mediadora entre os interesses de uma elite e as necessidades exigidas pela por ela à
população. Mesmo a escola tendo perpassado períodos distintos, em que são também
distintas as formas de governo, a economia, a cultura e diversos outros aspectos que o
tempo é capaz de proporcionar, afirmar que essa instituição foi ganhando poder
paulatinamente pode ser um pensamento equivocado. Porém, há de ter muito cuidado
ainda em afirmar que a escola sempre o possuiu. Todavia, seja como possuidora de
poder, seja como ferramenta nas mãos de quem os detém, essa instituição, com todos os
obstáculos enfrentados, foi atuante como mantenedora de princípios tidos pela elite –
seja intelectual ou econômica – como fundamentais à sociedade.
Neste contexto, à escola foi dado, ora com maior, ora com menor intensidade, o
papel cada vez mais urgente de direcionar o país rumo ao progresso. Por muito tempo,
foi considerada a melhor forma de exercer a missão salvadora das mazelas da sociedade.
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Tornou-se, então, o instrumento mais rápido e eficaz para divulgar os conhecimentos
médicos, produzidos no final do século XIX e início do XX, ou fez dos conhecimentos
médicos ferramentas para atingir de forma mais rápida a educação integral da
população.
A influência europeia, e com ela o interesse de higienizar a população e inculcar
princípios de moral, tem história longínqua na educação brasileira, desde a chegada dos
portugueses ao território brasileiro. Analisando-se a história da educação brasileira, é
possível perceber, mesmo que por vezes de forma não explícita, como no movimento
higienista, interesses em moldar a população com base nos modelos de uma elite
dominante por meio da educação.
Voltando a tempos remotos, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loiola
e alguns discípulos, impôs uma forma de pensar diferente da que já existia em terras
brasileiras, inculcando nos indígenas seus princípios morais, seus costumes e sua
religiosidade. Essa imposição chegou aos indígenas por meio da educação. Embora
tenha tido um viés de catequização, a Companhia de Jesus pode ser considerada um
modelo educacional, no qual pode ser observado um ideal de educação voltado para a
higiene, moral e bons costumes.
Em 1759, os jesuítas foram expulsos das terras brasileiras por Marquês de
Pombal, pois, enquanto aqueles se interessavam em formar o noviciado, este último
pretendia reerguer Portugal da decadência frente a outras potências europeias da época.
Em seu sistema de educação funcionaram as “aulas régias” de Latim, Grego e Retórica
e o financiamento da educação com o “subsídio literário”. A educação brasileira estava
estagnada e passava por um verdadeiro caos. Ainda havia resquícios da educação
católica voltada para a moral nos conventos e colégios católicos. As próprias “aulas
régias”, ainda que centradas em um modelo de instrução, tinham como objetivo final
moldar a população para o progresso da colônia. Esse quadro de instabilidade
educacional apresentou algumas mudanças consideráveis com a chegada da família real
ao Brasil em 1808.
Nesse período, conhecido como joanino, foram fundadas uma escola de
educação, onde se ensinavam as línguas portuguesa e francesa, retórica, aritmética,
desenho e pintura; a Academia de Marinha, no Rio de Janeiro; as “Escolas Cirúrgicas”
do Rio de Janeiro e da Bahia; e a primeira biblioteca pública do país (BELLO, 2012).
Em 1822, o Brasil se declarou independente de Portugal e, em 1824, foi
outorgada a primeira Constituição Política do Império do Brasil, cujo Artigo 179 dispõe
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sobre direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, garantindo em seu inciso XXXII
“A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL, 1824, s/p). Tratava-se
de um projeto nada auspicioso para o período, no qual a ideia de uma escola gratuita
para todos os cidadãos ainda estava longe de ser atingida.
Surgiram, ainda nesse período, o Projeto Constitucional de 1823; a Constituição
de 1824; a Educação na legislatura 1826-1829; a Lei de outubro de 1827; o Ensino
mútuo; o Ato Adicional de 1834; o Surgimento de Liceus e Colégios; as Reformas
Couto Ferraz (1854); as Escolas Normais e o Ensino Profissional; a desoficialização do
ensino; e as Reformas Leôncio de Carvalho (1878 e 1879).
Na Lei de 15 de outubro de 1827, que “Manda crear escolas de primeiras letras
em todas as cidades, villas e logares mais populosos do Imperio.” (BRASIL, 1827, s/p),
pode ser percebido o amplo papel dado à escola, incluindo a preocupação em destaque
em outorgar à escola a responsabilidade pela moral da sociedade:

Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de
arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções
mais geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e
os principios de moral christã e da doutrina da religião catholica e
apostolica romana, proporcionandos á comprehensão dos meninos;
preferindo para as leituras a Constituição do Imperio e a Historia do
Brazil. (BRASIL, 1827 s/p; grifos nossos.)

Em 1889, foi proclamada a República, a mudança do Regime político implicou
mudança também na constituição. Contrariamente ao que presumia a Constituição do
Império, a primeira Constituição da República, de 1891, no Art. 35, parágrafo 3º,
exprime descaso para com a educação primária ao apontar como incumbência do
congresso apenas “Crear instituições de ensino superior e secundario nos Estados”
(BRASIL, 1891, s/p), mantendo a descentralização do primeiro grau de ensino,
estabelecida desde 1834. Essa descentralização conservava a precariedade do ensino
primário nas diversas regiões do país, uma vez que a maioria delas era incapaz de arcar
com essas despesas (LOPES, 2006).
A Primeira Republica, ou República Velha, embora tenha sido marcada por uma
rica legislação educacional – Reforma Benjamin Constant (1890), Código Epitácio
Pessoa (1901), Reforma Rivadávia Corrêa (1911), Reforma Carlos Maximiliano (1915)
e Reforma Rocha Vaz (1925), (LOPES, 2006) –, não resultou, na prática, em uma
democratização do ensino. Essas reformas legislaram sobre o ensino superior em todo o
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país e regulamentaram o ensino primário e secundário no Distrito Federal. Apesar da
tão reivindicada universalização, o ensino primário ainda era precário em inúmeras
regiões (LOPES, 2006).
Surgiram, ainda no período republicano, vários grupos escolares, símbolo da
materialização dos ideais que viam na educação um instrumento de desenvolvimento
intelectual e moral, e sua fundamental importância para o progresso do país. Carvalho
(1998) aponta, ao trabalhar com os arquivos da ABE, um maior destaque relacionado às
questões sanitaristas na história da educação brasileira. Foi nesse período que questões
voltadas para a higienização da “raça” brasileira teve um maior destaque, e também um
maior alcance na historiografia brasileira.
Em 1930, com Getúlio Vargas no poder, a educação foi compreendida como via
de reconstrução da sociedade brasileira para suprir as necessidades de um ideal que
clamava pelo progresso. Assim, foram feitas inúmeras alterações no campo da
educação, dentre elas: o Decreto 19.85012; Decreto 19.85113; o Decreto 19.85214; o
Decreto 19.89015; Decreto 20.15816; Decreto 21.24117; a criação do Ministério da
Educação e Saúde Pública (1930); a Reforma Francisco Campos (1931); o Manifesto
dos Pioneiros da Escola Nova (1931); a Revolução Constitucionalista de São Paulo
(1932); e a Nova Constituição (1934).
A Nova Constituição, de 1934, mesmo vigorando por pouco tempo, contribuiu
para a institucionalização de direitos sociais e políticos. No Capitulo II, Da Educação e
Cultura, traz pela primeira vez na Constituição da República a gratuidade da educação
primária:
Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela
família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a
brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que
possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e
desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade
humana. (BRASIL, 1934, s/p).

Aparece ainda, em seu artigo 5º, como competência privativamente da União,
12

Cria o Conselho Nacional de Educação.
Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferencia, ao systema universitario, podendo
ainda ser ministrado em institutos isolados, e que a organização technica e administrativa das
universidades é instituída no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos
regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades Brasileiras.” (BRASIL,
1931).
14
Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro.
15
Dispõe sobre a organização do ensino secundário.
16
Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências.
17
Consolida as disposições sobre a organização do ensino secundário e dá outras providências.
13
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“traçar as directrizes da educação nacional”, cuidar da educação rural do homem do
campo, fixar o plano nacional de educação em todos os graus de ensino e definir as
normas de renovação do plano nacional de ensino. Como competência do Conselho
Nacional de Educação, organizado na forma da lei, está elaborar o plano nacional de
educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo; e dar competência à União para
cuidar do ensino em zonas rurais, incluindo-as no orçamento; e compete à União, aos
estados e ao Distrito Federal a reserva de uma parte dos seus patrimônios territoriais
para a formação dos respectivos fundos de educação (BRASIL, 1934).
Consta também nessa constituição, no artigo 138, como incumbência da União,
dos estados e do município, “estimular a educação eugênica” e “adotar medidas
legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis;
e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças transmissíveis” (BRASIL,
1934, s/p). Como explicar a presença de preceitos eugênicos na Constituição de 1934?
O país passava por mudanças econômicas, políticas e sociais. O quadro social brasileiro
contava com um número superior de habitantes pobres, negros e mestiços e analfabetos,
em benefício de uma reduzida elite branca, que dominava a economia e a sociedade.
Rocha (2014), em sua pesquisa sobre a eugenia na Constituição de 1934, e em dados do
Boletim de Eugenia, mostra que a eugenia prevista em tal constituição era vista na
época como eugenia positiva, por não se tratar de um movimento de proibição, mas,
sim, de orientação. Defendia o estudo da Genética desde bem cedo, por ser a “s
ciencia‐mater da Eugenia”:

O ideal de educação para boa parte dos eugenistas estava associado à
formação da consciência eugênica com o intuito de que os jovens não
contraíssem matrimonio com raças e classes sociais diferentes. Tinha
em vista que os casais pudessem gerar filhos eugenizados em número
maior que os degenerados. Para tal fim, seria necessário que os jovens
contraíssem matrimonio de forma antecipada, concorrendo para a
formação de uma elite nacional. Ou seja, os jovens considerados
eugenicamente sadios, deveriam ter filhos logo no inicio do
matrimônio, de forma que o número de filhos fosse maior do que em
casais degenerados, contribuindo assim para a formação do
país. (ROCHA, 2014).

A Constituição de 1934 vigorou por um período curto, pois uma nova
Constituição foi outorgada em 1937. Essa constituição colocava mais uma vez a
educação a serviço das mudanças sociais, ou talvez a própria constituição representasse
a mudança social. O estímulo à eugenia não apareceu nessa nova constituição. Ao tirar
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do Estado o dever da educação e promover a criação de escolas técnicas, aparece de
forma implícita uma divisão de classes: de um lado, a educação técnica, de mão de obra
para as camadas populares; e, de outro, a educação científica para as elites.
Pensando na Lei como uma forma de dominação, mesmo que com
enfrentamentos, tendo como exemplo os sujeitos considerados degenerados, que são em
sua essência um enfrentamento a dominação, os discursos presentes nas leis caracteriza
não somente o pensamento de quem a construiu, mas também o pensamento de uma
parcela da população. Mostra também o que era esperado, mesmo vigorando ou não, de
uma sociedade.
Essa análise acerca da educação feita de maneira abrangente é uma forma –
mesmo que não aprofundada, pois extrapola as dimensões deste trabalho – de
demonstrar que a educação exerce um poder sobre a sociedade, capaz de interferir de
forma direta na economia, na cultura e na vida social. É claro que a sociedade também
transforma a escola, afinal, isso é um exemplo de que as relações de poder são
compostas em redes, como propõe Foucault (1984a). Nessas relações de poder, tanto o
campo da medicina quanto o âmbito da educação foram ganhando forças em prol de e
uma sociedade idealizada por uma elite econômica, intelectual e científica.
Com a legitimação dos dois campos, ambos foram autorizados a criar e difundir
discursos que interferissem diretamente nos moldes da sociedade, ora em concordância,
ora em dissonância, ora com a dominação explícita de um campo sobre outro, ora
implícita. Progredindo juntos por meio de Ministérios ou de Associações, a educação e a
medicina tiveram papéis fundamentais, agindo por vezes de forma negativa, outras
positivas, para a formação de um país que se viu engatinhando muitas vezes para a
própria manutenção desses dois campos, em uma relação em que dois dos responsáveis
por suas mudanças foram também alvo de descaso e instabilidade, principalmente de
ordem política.
A partir dessas colocações, torna-se necessário agora examinar o pensamento
higienista no Brasil, principalmente em sua presença na década de 1940, período
privilegiado neste trabalho.
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CAPÍTULO III - VESTÍGIOS DE UM PENSAMENTO HIGIENISTA NA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Entendendo a complexidade de se dividir o tempo em fatias e propor limites
temporais fixos na história da educação e, ainda, tendo em vista que os acontecimentos
não pertencem exclusivamente a uma década ou outra, a contextualização temporal
deste trabalho não se atém a uma única e exclusiva década, como já mencionado. Nessa
perspectiva, como se pode perceber, a presente pesquisa faz o movimento de ir e vir em
busca de acontecimentos que deem embasamento à produção dos discursos presentes no
material aqui analisado. No entanto, busca-se neste capítulo situar o livro Higiene e
Educação da Saúde nos limites temporais em que foi lançado pela primeira vez. Faz-se,
portanto, neste capítulo, uma síntese do período em que ocorreu o lançamento da
primeira edição do livro em tela, que corresponde mais especificamente ao final da
década de 1930 e início da década de 1940. Na tentativa de um melhor entendimento,
busca-se aqui compreender o período conhecido como Estado Novo, e com ele a
Constituição de 1937, já mencionada anteriormente, conhecida como “Polaca” 18.
O Estado Novo representou uma nova fase do governo varguista. A constituição
de 1937, diferentemente das outras constituições republicanas de 1891 e1934 – que
foram pré-elaboradas por uma comissão e aprovada pelo congresso – refletia, ao menos
aparentemente, ideais de um regime democrático e foi elaborada pelo recém-nomeado
ministro da justiça, Francisco Campos (SILVA, 2008). Iniciava-se, então, um período
autoritário, extinguindo os partidos políticos e dando ao presidente controle sobre o
Legislativo e o Judiciário. Esse regime autoritário centralizado na figura do presidente
da república pode ser percebido na própria Constituição outorgada simultaneamente ao
golpe de Estado que deu início à ditadura do Estado Novo:

O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a
atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política
interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse
nacional, e superintende a administração do País. (BRASIL, 1937,
s/p).

Segundo Francisco Campos, essa nova Constituição viria para atender “às
legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente
18

Em referência ao marechal “Jozsef Pilsudski (1867-1935), líder do golpe militar que o levou ao poder
na Polônia em 1921.” (SILVA, 2008)
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perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos
dissídios partidários” (BRASIL, 1937, s/p).
No período demarcado por uma ditadura fascista, ocorreram muitas mudanças no
cenário político, econômico, social e cultural do país. Foram criados a Força Aérea
Brasileira e o Conselho Nacional do Petróleo, entrou em vigor a CLT (Consolidações
das Leis do Trabalho); o Brasil declarou guerra à Alemanha e seus aliados; foram
criados os territórios de Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã, Iguaçu e Fernando de
Noronha; e teve início o funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional (BELLO,
2012).
Em 1945, foi legalizado o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 19, no mesmo ano
em que o presidente Getúlio Vargas foi deposto por um movimento militar. Nessas
condições, o ministro do Supremo Tribunal, José Linhares, veio a assumir a Presidência
da República em caráter interino (BELLO, 2012).
A Constituição de 1937 foi substituída pela nova, de 1946, na qual foram
outorgados, dentre outras coisas, princípios democráticos e liberais, incluindo liberdades
presentes na Constituição de 1934, de Getúlio Vargas, que foram retirados em 1937,
pelo próprio presidente. Promulgada em 18 de setembro de 1946, a Carta Magna
apresentava em suas novas regulamentações: igualdade perante a lei, liberdade religiosa,
ausência de censura, liberdade de associação, extinção da pena de morte, garantia de
sigilo em correspondências e separação dos três poderes. (BRASIL, 1946).
A constituição de 1937 explicitava a intenção de educar uma pátria para o
progresso de acordo com preceitos morais e cívicos. O inciso IX do artigo 15 dava
como competência privativa da união “fixar as bases e determinar os quadros da
educação nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer a formação física,
intelectual e moral da infância e da juventude.” (BRASIL, 1937, s/p). Com base nesse
artigo, justificavam-se as prerrogativas para se exercer a educação higiênica nas escolas,
mesmo que o “período higienista” no Brasil tivesse, teoricamente, entrado em
decadência. A União era quem decidia o que seria introduzido às crianças por meio das
escolas.
Nas atribuições de um governo autoritário, que precisava forçosamente adequar a
população aos interesses capitalistas, as intervenções realizadas na educação eram
previstas na própria Constituição. Outro exemplo pode ser encontrado no artigo 16 da

19

O Partido teve o cancelamento do seu registro em 1947.
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referida “Polaca”, que dá também à União o poder de legislar sobre as diretrizes de
educação nacional (BRASIL, 1937). Com base nesse poder sobre a educação, a
Constituição estabelecia ainda a obrigatoriedade de disciplinas que serviam de apoio à
consolidação dos ideais de progresso.
As disciplinas tidas como obrigatórias justamente por desempenharem o papel de
produtoras de obediência, de amor à pátria e ao trabalho, dentre outros comportamentos
de subordinação e ordem, foram: educação física, ensino cívico e trabalhos manuais,
como pode ser visto em seu artigo 131:

A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão
obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não
podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou
reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. (BRASIL, 1937, s/p).

Para compreender uma das formas de controle utilizada pelo governo no que diz
respeito à organização das disciplinas escolares, é possível fazer uma ligação com o que
Foucault denomina “ortologia”, que é “a forma de controle que se exerce agora a partir
da disciplina.” (FOAUCAULT, 1999, p. 221). Ou seja, fazer com que se pense
corretamente, fazer o pensamento trabalhar sob a ótica de um método determinado ou
de uma lógica preestabelecida. Ao atuar diretamente no pensamento da população, o
poder passou a estar diretamente ligado à produção de verdade. Desse modo, essa
disciplina “não incide sobre os corpos, mas incide sobre os saberes.” (FOUCAULT,
1999, p. 221).
Como já foi mencionado anteriormente, as famílias, em especial as famílias
pobres, eram consideradas desqualificadas a desempenharem o papel de educadoras, ao
menos no que era esperado por parte da elite. Para tanto, no artigo 125 da Constituição
em análise, ficava a cargo do Estado intervir na educação da família quando ela não
desempenhava o papel esperado, como pode ser observado: “A educação integral da
prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse
dever, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou
suprir as deficiências e lacunas da educação particular.” (BRASIL, 1937, s/p; grifo
nosso).
Feita a disciplinarização por meio dos saberes, dando ao Estado o poder de
legislar sobre as diretrizes educacionais, o direito de intervenção do estado na educação
das famílias, seria agora, em outro artigo, da mesma constituição repassada às camadas
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populares o “direito” de estudar para o trabalho.

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado.
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos
Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e
profissionais. (BRASIL, 1937, s/p. Grifos nossos).

A análise, mesmo que superficial, da Constituição de 1937 pode trazer à luz os
interesses que estavam em circulação quanto ao que se esperava do indivíduo para
corresponder aos ideais de uma pátria auspiciosa. Como pode ser percebido, não consta
nessa constituição algo específico à saúde, embora o artigo 17 dê competências à União
para legislar sobre as “normas fundamentais da defesa e proteção da saúde,
especialmente da saúde da criança” (BRASIL, 1937, s/p) e autorize o Estado a legislar
sobre a “assistência pública, obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações
de clima e fontes medicinais” (BRASIL, 1937, s/p). A fim de suprir as lacunas da
legislação federal, nada mais é citado a respeito da saúde da população.
O que pode ser inferido é a presença da educação da saúde embutida nas
disciplinas tidas como obrigatórias, quais sejam, educação física, ensino cívico e
trabalhos manuais. Importa ressaltar, principalmente, a educação física, que por muitos
anos foi uma das principais disciplinas encarregadas de distanciar das elites os
problemas causados pelas mazelas sociais da população mais pobre.
Pode ser percebido, com o desenrolar da pesquisa, uma ação conjunta, que
perdurou por anos e, talvez, dure até os dias atuais, de profissionais engajados em
sanear a população. A retirada da população mais pobre dos centros urbanos, como a
derrubada do Morro do Castelo, já mencionada anteriormente, a intervenção de
engenheiros, sanitaristas, educadores e médicos se consolidou e ganhou força na
medida em que produzia saberes e embasava seus preceitos com conhecimentos
científicos.
Uma vez que a história é um campo de continuidades e rupturas, cabe retroceder
temporalmente e observar que entre as providências tomadas com a Reforma Francisco
Campos, que se manteve no Estado Novo, está o Decreto de número 19.850, de 11 de
Abril de 1931, que cria o Conselho Nacional de Educação. O artigo terceiro desse
decreto mostra a implicação para a indicação de seus membros, sendo:
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§ 1º Os membros do Conselho Nacional de Educação serão escolhidos
de acordo com os seguintes itens:
I - Um representante de cada universidade federal ou equiparada.
II - Um representante de cada um dos institutos federais de ensino do
direito, da medicina e 18 de engenharia, não incorporados a
universidades.
III - Um representante do ensino superior estadual equiparado e um do
particular também equiparado.
IV - Um representante do ensino secundário federal; um do ensino
secundário estadual equiparado e um do particular também
equiparado.
V - Três membros escolhidos livremente entre personalidades de alto
saber e reconhecida capacidade em assumptos de educação e de
ensino. (BRASIL, 1931, s/p; grifos nossos)

Uma das características do movimento higienista da década de 1920, que
perdurou por anos, foi a interferência de diversos campos do saber na educação. De
modo não contrário a esse pensamento, é perceptível no decreto acima a interferência
permitida não só à medicina como também a outras áreas do conhecimento no campo da
educação. “Havia advogados, engenheiros e professores no contexto - produziram
discursos que defendiam uma pedagogia salvacionista para os males que afligiam o
povo brasileiro.” (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012b, p. 63).
Uma lacuna percebida na criação do CNE foi a ausência de professores
primários, ou de educadores pertencentes à educação superior, ou ensino médio tanto
nas esferas públicas quanto particulares, visto que a exigência de um representante das
instituições não significa diretamente um representante pedagógico. Em relação à
exigência de “três membros escolhidos livremente entre personalidades de alto saber e
reconhecida capacidade em assumptos de educação e de ensino”, não explicita se essas
figuras escolhidas livremente tiveram alguma formação especifica em educação, ou se
eram profissionais de outras áreas que interferiam diretamente na educação, como o
próprio Carlos Sá.
A ausência de professores primários responde talvez não de forma convicta, o
questionamento sobre a relação de poder entre educação e medicina. Quiçá, responder a
esse questionamento com base em um único decreto seja algo precipitado, mas, ao
menos no que diz respeito à constituição do CNE, a educação se vê subordinada à outras
áreas do conhecimento.
Partindo da hipótese de que pela educação se atingiria o progresso do país, e de
que diversas áreas poderiam interferir na educação, pode-se inferir a necessidade de
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hibridar no campo da educação conhecimentos que sustentassem os pensamentos
progressistas. Ao encarar a medicina e a sociedade como campos consolidados e
autorizados a intervirem no funcionamento da sociedade e transitando pela ideia do
trilátero medicina, educação e sociedade (GONDRA, 2010), nota-se a esperança que se
depositava na escola enquanto instância responsável por educar crianças provenientes
de famílias que, de acordo com aqueles que exerciam o poder, eram desqualificadas
para promover uma educação de qualidade. Nesse trilátero, a medicina seria responsável
por produzir discursos científicos de cunho higienista e a educação seria a difusora
desses discursos, voltados para a sociedade. Era a família “a principal instituição a ser
questionada, quanto à função de educar, [...] principalmente, a das classes pobres, vistas
como portadoras de vícios e maus costumes, inadequados à formação da criança.”
(JINZENJI, 2002, p. 30 apud GUIMARÃES, 2011, p. 63).
O questionamento relacionado à incapacidade das famílias, citado na própria
Constituição de 1937, servia como um apelo persuasivo, não só higiênico, mas também
moral, para que pudesse ser transferida para a escola a responsabilidade de educar as
crianças pobres, e não somente instruí-las, desqualificando a família para essa função.
Assim, os médicos higienistas tomaram “para si o dever e a responsabilidade de definir
regras para organização e funcionamento da educação escolar” (GONDRA, 1998, p.40).

Educar e civilizar são aí representados como atos solidários. Dupla
ação a convergir para um único fim: eliminar os fatores adversos e
produzir um futuro novo, regenerado, sem vícios e grandioso para os
indivíduos, para a sociedade e para o Estado (GONDRA, 2005, p.2).

Desse modo, o ato de educar para a saúde era, mais do que uma função
educativa, uma função moral e nobre que dava a quem o fornecia status de benevolência
e caridade. De acordo com Foucault (1984a), a família não deve ser mais apenas uma
teia de relações que se inscreve em um estatuto social, em um sistema de parentesco, em
um mecanismo de transmissão de bens. Deve-se tornar um meio físico denso, saturado,
permanente, contínuo, que envolva, mantenha e favoreça o corpo da criança. Nesse
sentido, a escola e a medicina, em união, tornaram-se as responsáveis por inculcar na
família, principalmente na família pobre, tais preceitos.
Segundo Gondra (2004), no que se refere à educação escolar, a ciência-mãe, com
feição e procedimentos imperialistas, fragmenta-a na análise dos arredores, dos
interiores, do vestuário, da alimentação, dos movimentos, das excreções, dos órgãos do
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sentido, do desenvolvimento corporal, da formação da própria inteligência e da
formação moral. A grande promessa ou utopia era que, considerados todos esses
aspectos – em suas múltiplas, complexas e inesperadas combinatórias, acompanhandose os diagnósticos e as prescrições apresentadas pela ordem médica – se estaria fazendo
com que o país efetivamente trilhasse o caminho que o elevaria ao patamar de seu
tempo, conformando uma verdadeira civilização.
Tanto a educação quanto a medicina, como já mencionado, foram
paulatinamente se institucionalizando e ganhando uma posição mais formal.

Tanto na educação, como na saúde, no período anterior a 1930, não
havia consenso nacional sobre os modelos a serem seguidos e
implementados. Entretanto, o que de concordância havia era a noção
de que o estado brasileiro carecia de reformas profundas com o
objetivo de atender demandas da sociedade da época. Tanto na
educação, como na saúde, no período anterior a 1930, não havia
consenso nacional sobre os modelos a serem seguidos e
implementados. (FONSECA, 2007, apud MORAES, 2015, p.11).

Tal quadro sofreu mudanças a partir da década de 1930, o que não significa que
não existiam formas de controle por meio da educação e da saúde na sociedade. Foi
mostrado anteriormente justamente o contrário. Existia forte intervenção no que tange à
saúde da população, por vezes presente na própria constituição, mesmo com tantas
mudanças em curto período. O que difere nesse sentido são justamente “os consensos a
serem seguidos e implementados”.
O “movimento higienista” do final do século XIX e início do século XX no Brasil
extrapola uma periodização mais precisa, que caracteriza seu término entre os anos
1930 e 1940, prosseguindo com suas “[...] tradições e ideais heterogêneos até o fim do
século XX, e muito possivelmente, até hoje, no início do século XXI[...]” (GÓIS
JUNIOR, 2007, p. 5). Dessa forma, pode-se afirmar que determinados discursos
decorrentes do período citado ainda se apresentam na sociedade, em forma de hábitos,
costumes ou prescrições.
A medicina ganhou força na educação, uma vez que a escola foi entendida como
uma instituição formadora integral da população, uma instituição que prepararia a
população para viver com os princípios básicos de higiene, moral e saúde. Uma das
instituições responsáveis por buscar na educação caminhos de uma formação integral,
física e moralmente foi a Associação Brasileira de Educação. Embora seja necessário
retroceder um pouco no tempo, cabe aqui buscar uma melhor compreensão da atuação
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da ABE no campo da educação e na inserção da medicina nas escolas.
3.1 - ABE E EDUCAÇÃO – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO
NOS ANOS 1920

Em análise dos discursos circulantes na ABE, Carvalho (1998) identificou que
três temas sustentavam as acepções de educação desses discursos: saúde, moral e
organização racional do trabalho. Não há como fazer um estudo acerca dos saberes
médicos inseridos na educação sem considerar a presença da Associação Brasileira de
Educação.
A ABE, fundada em outubro de 1924 por um grupo de treze intelectuais20, foi
uma associação que nasceu se autodenominando desinteressada politicamente e que
manifestava em suas propostas a ideia de que a população brasileira era doente, suja,
degenerada, estúpida e imoral. A associação tinha em seus estatutos ampla margem de
autonomia. Defendia um nacionalismo militante e concebia a educação como o
principal instrumento para a “moldagem do povo” (CARVALHO, 1998)21. Os
fundadores da ABE acreditavam que a falta de educação era o maior problema nacional
e, por isso, a reforma educacional e a criação da ABE, como afirma Venâncio Filho, era
uma “modificação instrumental, mas não de finalidade”. Em outras palavras, a educação
estava a serviço da mudança social, um instrumento de educação do povo para a moral,
o civismo, a saúde, o trabalho e o fortalecimento da pátria. Assim, constituía um órgão
legítimo da opinião das classes cultas, como afirmou Heitor Lyra em seu discursoprograma da ABE22. Lyra declarou ainda que a ABE tinha como objetivo “defender
vigorosamente nesse terreno os grandes interesses do Brasil”, aplaudindo os acertos e
apontando os erros referentes às leis de ensino.
É possível fazer ligação entre os discursos que nortearam a criação da ABE e os
discursos dos movimentos de “otimismo pedagógico” e ”entusiasmo pela Educação”.
Aparentemente pueris, tais movimentos caracterizavam bem a década de 1920. Tinham
como interesse colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo por meio da
20

A ata de fundação foi assinada em 16 de outubro por Heitor Lyra da Silva, Mário Paulo de Brito,
Delgado de Carvalho, Mello Leitão, F. Labouriau, Levi Carneiro, Branca Fialho, Othon Leonardos,
Armanda Álvaro Alberto, Francisco Venâncio Filho, Edgar Süssekind de Mendonça e Benevenuto
Ribeiro. (CARVALHO, 1998, p.100).
21
Marta Maria Chagas de Carvalho realizou uma densa pesquisa nos arquivos da ABE e em publicações
da época para sua tese e doutorado. Tais pesquisas serão utilizadas no decorrer do trabalho.
22
Discurso pronunciado em 19 de novembro de 1925.
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multiplicação das instituições escolares e da disseminação da educação escolar
(NAGLE, 1974). Cabe ressaltar que essa proposta de educação ia além de instruções
escolares e pedagógicas, atingindo problemas de natureza social e política. Dessa forma,
a função menos importante da educação era o ensinamento pedagógico. A escola tinha
como mais educar do que instruir. Nessa concepção, educar deixava de ser mera
transmissão de conhecimentos e se tornava um compromisso com a formação do caráter
e “aprendizagem da disciplina social – obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor ao
trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e valores cívicopatrióticos necessários à formação do espírito de nacionalidade” (SOUZA, 2004, p.
127).
Na década de 1920, circulava um discurso pedagógico que defendia a escola
como a principal responsável por formar hábitos de higiene, educação, moral e
patriotismo. Acreditava-se que a escola poderia desempenhar o papel que a sociedade
tanto precisava: “formar o cidadão republicano com hábitos civilizados, preparados para
o trabalho e preocupados com a saúde individual e coletiva.” (ABREU JUNIOR,
CARVALHO, 2012, p.62).
A educação, entendida como condição e fator do progresso, não era
simplesmente um direito do povo. Pela visão defendida por higienistas23, a educação era
tratada como um dever. Como consta no Boletim da ABE, de número 1, de agosto de
1925, “o ensino obrigatório é às vezes o único meio de mover os pais e tutores ao
cumprimento de seu dever sagrado”. O texto ainda sugeria multa, trabalhos e prisão no
caso de reincidência de pais que negligenciassem a educação institucionalizada de seus
filhos em cidades onde havia oferta de escolas.
Segundo Carvalho (1998), a defesa de uma sociedade saudável e produtiva era
consequência da necessidade advinda das exigências de uma nova sociedade industrial.
Para se obter um homem apto às necessidades do progresso e às condições do país, era
de fundamental importância formar operários e líderes, ficando nítida a separação entre
educação do povo e educação das elites. A educação do povo baseava-se na educação
primária, com maior preocupação ao ensino de valores, moral, saúde e trabalho.
23

O higienismo está muito presente nos cursos de medicina em nosso país, desde
1845, aproximadamente. Muitas teses defendidas pelos médicos em trabalhos de conclusão do curso
propunham desde a seleção de locais e modos para construir escolas, passando por medidas para a
disposição das salas de aula e chegando a exercícios físicos para robustecer o corpo do aluno e
restabelecer sua saúde. Gradativamente, a partir do início do século XX, foram propostas medidas mais
efetivas para a educação, tais como exames e testes das condições sanitárias, tanto biológicas como
psíquicas dos alunos (ABREU JUNIOR, CARVALHO, 2012).
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Segundo membros da ABE, o homem era considerado um elemento dinâmico
necessário para as realizações do país, e, segundo eles, deveria ser cultivado e
melhorado com profundo trabalho sanitário.

Para os novos interpretes do Brasil que entram em cena nos anos 20,
as teorias racistas que, desde o século anterior, constituíam a
linguagem pela qual era formulada a questão nacional, são assim,
relativizadas por uma nova crença: a de que saúde e educação eram
fatores capazes de operar a ‘regeneração’ das populações brasileiras.
(CARVALHO, 2011, p. 305).

Já a educação das elites partia da necessidade de obter homens capacitados à
condução do progresso do país. Como informado no Boletim da ABE24, “O problema da
educação nacional só estará a caminho de ser resolvido no dia em que possuirmos uma
'elite' esclarecida e consciente, capaz de compreender sua importância e de empreender
sua solução. Preparar uma ‘elite’ é, pois, o primeiro passo a realizar”. Para tanto, ficava
reservado aos filhos das classes dominantes o ensino secundário e superior.
A ABE, principal responsável na época por difundir pensamentos
educacionais europeus pelo Brasil, fazia-o muitas vezes por meio de conferências
realizadas em diferentes estados brasileiros. “As conferências nacionais foram a
instância principal de organização nacional do movimento.” (CARVALHO, 1998, p.
64). Por meio delas, esperava-se uma unidade nacional referente à educação para a
construção da nação. As conferências seriam realizadas em diferentes estados e, dentre
os pensamentos defendidos já citados, circulavam ainda discussões sobre o papel do
Estado na educação, a polêmica entre educação laica e educação religiosa e o debate
entre regionalização versus uniformização do ensino brasileiro (CARVALHO, 1998).
Nos discursos presentes nos ideais da ABE, é possível notar a forte crença
salvacionista na educação. A associação usava o “problema educacional brasileiro”
como aparato para manter posições de privilégio no meio político (CARVALHO, 1998).
Esse slogan servia também para conferir autenticidade aos ideais da associação. Tinha
como principais discursos:

não-explicitação de pressupostos discursivos; encenação metafórica de
utopias como positividade desejável e de perigos que ameaçam o
presente como negatividade execrável; vazio mitológico da referencia
do discurso e generalidade decorrente; signos emotivos de apelo do
24

Boletim da ABE, ano II, n. 6, jul./1927. p. 1(CARVALHO, 1998)
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ouvinte; redundância e ênfase na apropriação assistemática de vários
códigos (CARVALHO, 1998, p.140).

Por meio desses discursos, a ABE passava a ser vista como a solução para os
problemas que circulavam na sociedade. Evitando um trato romantizado da instituição,
o cunho autoritário pode ser percebido a partir do momento em que ela propõe um ideal
de comportamento no lar, na escola, na família, no trabalho; o dever, a saúde e a
fraternidade, segundo ideais estabelecidos por uma minoria da população – no caso, a
elite. Esse caráter autoritário pode ser confirmado no momento em que os discursos
produzidos pela ABE ganham um caráter de verdade inquestionável, ignorando, pois, a
realidade de todo o restante da população.
Outra característica da ABE era a enorme separação entre a educação das elites e
a educação do povo. Enquanto a população pobre contava com uma educação baseada
no trinômio “saúde, moral e trabalho”, a educação dos mais ricos era contemplada com
saberes científicos com o objetivo de preparar uma elite para cargos de liderança.
Visando a unidade educacional do Brasil, a ABE promoveu diversas
conferências em várias partes do país. Nessas conferencias, eram discutidos temas
referentes à educação, à saúde, às políticas educacionais elaboradas pelo Estado, além
das sugestões dadas para a promoção da educação no país.
A primeira conferência25 aconteceu em dezembro de 1927 na cidade de Curitiba,
Paraná. Dentre os temas discutidos estavam:
1º) A Unidade Nacional a) pela cultura literária; b) pela cultura cívica;
c) pela cultura moral.
2º) A uniformização do ensino primário, nas suas idéias capitais,
mantida a liberdade dos programas.
3º) A criação das Escolas Normais Superiores, em diferentes pontos do
país, para preparo pedagógico de nosso professorado de ensino
secundário e normal.
4º) A organização dos quadros nacionais, corporações de
aperfeiçoamento técnico, científico e literário. (CARVALHO, 1998,
p.310).

Após a primeira conferência, houve uma segunda em Belo Horizonte (1928),
que teve como tema a educação política, sanitária, agrícola, doméstica, o ensino
secundário etc.; em São Paulo (1929) se discutiu sobre o ensino primário, ensino
secundário, ensino profissional e, dentre outras coisas, a organização universitária; no
25

Na página 6 há referência à Primeira Conferência Nacional de Educação, realizada em 27 de Janeiro de
1941 na cidade do Rio de Janeiro. Embora ambas tenham o mesmo nome e relevância na discussão, tratase de reuniões diferentes.
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Rio de Janeiro (1931), o tema foi as grandes diretrizes para a educação popular; em
Niterói (1932-1933), foram dadas sugestões à Assembleia Constituinte; em Fortaleza
(1934) se discutiu, dentre outras coisas, a educação pré-escolar; no Rio de Janeiro
(1935), teve como tema a educação física; em Goiânia (1942), foi discutido novamente
o ensino primário; mais uma vez, no Rio de Janeiro (1945 e 1950), discutiram
respectivamente sobre a educação democrática e o poder do Estado e instituições de
ensino; e, por fim, sua última conferencia ocorreu em Curitiba (1954), onde foram
discutidos a divulgação das Nações Unidas e o financiamento do ensino.
Além das conferências, foram ainda realizados diversos cursos com o intuito de
transmitir aos professores, nessa ocasião, o que foi discutido entre os membros da
associação nas conferências. Cabe, por hora, destacar o curso realizado nas férias de
1941/1942 em vários estados do Brasil. Esse curso foi realizado pelo médico Carlos Sá
e deu origem ao livro em tela. No curso, foram discutidos conceitos sobre a educação da
saúde: “E porque a saúde é, sobretudo, uma vitória do individuo em si mesmo e sobre o
meio que o rodeia, mais se alongaram as lições de higiene individual, feitas as
indispensáveis referências à salubridade geral e à saúde da coletividade” (SÁ, 1943, p.
10).
As possíveis ligações entre a ABE e os discursos higienistas devem ser levadas
em consideração devido ao grande alcance da associação no país e, como consequência,
é possível perceber quão grande foi o alcance dos discursos médicos no Brasil. Essa
relação entre medicina e educação pode ser percebida ainda devido à existência, durante
anos, de um único ministério para tratar de assuntos referentes tanto a um quanto a
outro. Não cabe afirmar que a existência de um único ministério tenha sido responsável
pela interferência médica no campo da educação, mas esse vínculo mostra como,
supostamente, pode ter havido um trabalho conjunto, e pode, agora, reacender a dúvida
entre as relações de poder que permeavam a educação e a medicina.
Para tal compreensão, faz-se uma análise da criação dos ministérios da educação
e da saúde.
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3.2 - SAÚDE E EDUCAÇÃO: UMA UNIDADE HISTÓRICA DE MINISTÉRIOS
É sabido que há uma presença dos saberes apoiados na medicina no âmbito da
educação, ainda, talvez, como resquícios do pensamento higienista do início do século
XX, que foi se configurando e ganhando força inclusive com a formação do “Ministério
dos Negócios da Educação e Saúde Pública” e do “Ministério da Educação e Saúde”.
Em 1930, logo após o golpe e Getúlio Vargas ter assumido a presidência da
república, criou-se pela Lei 19.402, o “Ministério dos Negócios da Educação e Saúde
Pública” (BRASIL, 1930). Em 1937, pela Lei 378, passa a denominar-se “Ministério da
Educação e Saúde” (BRASIL, 1937b). Em 1953, houve um desmembramento, passando
então a constituir dois ministérios distintos: o “da Saúde” e o “da Educação e Cultura”
(BRASIL, 1953). A Lei 8.028, de 1990, transforma o “Ministério da Educação e
Cultura” em “Ministério da Educação” (BRASIL, 1990).
Mais tarde, pela Lei 8.490, de 1992, o “Ministério da Educação e Cultura” é
transformado em “Ministério da Educação e Desporto” (BRASIL, 1992). Logo, a Lei
9.649, de 1998, transforma o “Ministério da Educação e do Desporto” em “Ministério
da Educação” (BRASIL, 1998).
Ao analisar a legislação, no que tange à educação e à saúde, a partir do ano de
1930, no Brasil, não se pretende negar a existência da relação entre essas duas áreas
antes da criação de tais ministérios. Gondra (2004), em suas pesquisas baseadas nas
leituras da legislação médica, entre outras fontes relacionadas ao século XIX, mostra a
manifestação da higiene como ramo da medicina ainda em meados daquele século. O
autor aponta para um modelo bem determinado de organização escolar no interior da
ordem médica, destacando uma medicina preocupada com aspectos sociais, e outra com
aspectos da educação escolar. A criação da ABE, em 1924, é também a prova de que
ideais de moldagem do “povo” já circulavam na educação por meio de ideias higienistas
advindas das “elites” intelectuais do Brasil (CARVALHO, 1998).
Retomando a história da criação dos ministérios, é possível perceber a
hibridação de diversas áreas no campo da educação. Dando ênfase ao período em que
houve relação direta nos ministérios, entre educação e saúde, pode-se considerar essa
atuação conjunta de mais de vinte anos como um fator importante, porém não exclusivo,
para o enraizamento de hábitos e práticas voltadas para a higienização e saúde
(ABREU, CARVALHO, 2012).
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No período em que o Ministério da Educação era vinculado ao da Saúde (1930 a
1953), houve no Brasil diversos acontecimentos relacionados à educação, como o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Idealizado por uma elite
intelectual, visava interferir na educação nacional e propunha um programa de política
educacional amplo e integrador. Durante esse período, aparece pela primeira vez na
constituição que a educação é direito de todos, como já foi citado, devendo ser
ministrada pela família e pelo poder público. Foi criado em 1940 o Departamento
Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde. Em 1941, para
substituir o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária, criado na década de 1920, foi
criado o Serviço Nacional de Educação Sanitária (BELLO, 2012). O ensino primário e
normal foram regulamentados, respectivamente, pelos Decretos-Lei 8.529, e 8.530,
ambos de 2 de janeiro de 1946 (BRASIL, 1946).
A relação entre dois campos do saber e a institucionalização deles como
ministérios servem, como já dito, não para justificar a interferência entre um e outro,
mas, talvez, para compreender melhor o funcionamento das forças de poder entre eles.
Os saberes médicos, por sua constituição científica, eram – e talvez ainda sejam –
considerados uma verdade absoluta que se estabelecia e funcionava por uma produção,
acumulação e circulação do discurso verdadeiro. Dessa forma, não há exercício do
poder sem certa economia dos discursos de verdade que funcionam nesse poder. O
poder só pode ser exercido através da produção da verdade (FOUCAULT, 2009b).
Cabe, dessa forma, destacar as relações entre a manifestação da verdade e o exercício de
poder:

o exercício do poder [...] se acompanha de um conjunto e
procedimentos verbais ou não verbais que podem ser, por
conseqüência, da ordem da informação recolhida, da ordem do
conhecimento, da ordem de tabelas, fichas, notas etc., que podem ser
um certo número de conselhos; mas que podem ser igualmente rituais,
cerimônias; podem ser operações diversas como magias, consultas aos
oráculos, aos deuses etc. Trata-se, portanto, de um conjunto de
procedimentos verbais ou não, através dos quais é atualizada a
consciência individual do soberano e o saber de seus conselheiros; um
conjunto de procedimentos verbais ou não através dos quais atualizase qualquer coisa que é afirmada, ou melhor, colocada como
verdadeiro [...] mas que é também colocado como verdadeiro por
revelação ou ocultação, por dissipação disso que é esquecido, por
conjuração do imprevisível.(FOUCAULT, 2009b, p. 11).
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No que tange ao binômio medicina/educação, uma das características da união
socialmente produzida entre os dois campos trata-se justamente de “um conjunto de
procedimentos verbais ou não”, “através dos quais se atualiza qualquer coisa que é
afirmada, ou melhor, colocada como verdadeiro”. Assim, medicina e educação tiveram
por muito tempo a oportunidade de trabalhar juntas em um objetivo comum. Dessa
forma, somaram suas forças, e cada uma foi atuante no objetivo de “moldar” a
população aos interesses da elite.
Dentre os trabalhos realizados por esse binômio se encontra o discurso
produzido para inculcar na população hábitos de higiene que muitas vezes não
condiziam com a realidade da população atendida, como, por exemplo, algumas
indicações feitas por Carlos Sá, que pode ser utilizado como um exemplo de
pensamento entre medicina e educação. Algumas orientações contidas em seu livro
eram, por exemplo, em relação ao asseio da casa: “esta deve ser clara, arejada, recoberta
as paredes de pintura lavável ou de ladrilhos nos compartimentos já indicados, com teto
forrado e encerado o piso.” (SÁ, 1952, p.223). Outra orientação que dizia respeito
diretamente às condições econômicas, e não somente às condições de cuidado e higiene,
está relacionada ao asseio individual: “A água para o asseio individual é a dos
lavatórios, banheiros e bidês, todos de louça esmaltada, de preferência branca,
resistente, de cantos arredondados.” (SÁ, 1952, p.222). Ou sobre as despensas, que
deviam ser “claras e arejadas, com o piso de mosaico e as paredes ladrilhadas, se não
em toda a altura, ao menos até 1,50m do chão” (SÁ, 1952, p.221). Há ainda como
indicação, nesse caso específico, em Higiene e Educação da Saúde, orientações para a
quantidade ideal de habitantes por metro quadrado, “armário a prova de moscas”,
“geladeiras, indispensável para a conservação de alimentos”, “paredes pintadas à óleo
ou forradas com ladrilho” e outras orientações que diziam respeito às condições
econômicas da população.
Ao entrar nessa questão, pode haver uma compreensão de como o fato de inserir
certos preceitos higiênicos na escola estava contribuindo não para a higiene e vida
saudável da população, mas, sim, em alguns casos, para a inserção de saberes como os
citados acima, no sentido de reproduzir as desigualdades sociais. Para melhor discorrer
sobre o assunto, foi realizado um breve levantamento por meio do senso da década de
1940, buscando compreender melhor a realidade das crianças que recebiam tais
ensinamentos.
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3.3 - O BRASIL DOS ANOS 1940 SEGUNDO ESTATÍSTICAS DO IBGE

Partir do pressuposto de que as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística são capazes de mostrar a realidade de uma determinada população tal qual
ela é pode ser um equívoco. Até mesmo tentar utilizar a própria história para refazer na
íntegra um determinado acontecimento é impossível. Porém, não se pode desconsiderar
totalmente as contribuições que elas podem dar sobre a aproximação de realidade em
um determinado período.
A partir de um levantamento realizado nos escritos de Carlos Sá, foi percebida
uma forte tendência em unir saneamento, higiene e saúde a aspectos socais e
econômicos, como as características da moradia, a quantidade ideal de cômodos por
moradores; enfim, fatores que foram explicitados anteriormente.
Não se pode afirmar simplesmente que não se possa almejar moradias adequadas
para a população. Pelo contrário, trabalhar em prol de condições dignas para a
população é algo que deve ser seriamente realizado, principalmente por aqueles que
estão na condição de gestores nas cidades, estados e União. Entretanto, colocar tais
condições como termômetro para medir a capacidade da população cuidar de sua saúde
e higiene é uma medida excludente e de certa forma incoerente com a realidade que se
devia encarar.
A análise a seguir parte de três quadros do Senso demográfico realizado pelo
IBGE em 1940. Esses três quadros foram selecionados por corresponder aos interesses
de comparação entre o que era ensinado como princípio de higiene nas escolas e o que a
população, principalmente as camadas mais pobres, conseguia corresponder. Os quadros
apresentam estudos sobre: a relação de pessoas entre 5 a 39 anos que estão recebendo
instrução e das que sabem ler e escrever; unidades prediais e domiciliares, pessoas
registradas e domicílios dotados de iluminação elétrica, água encanada, banheiro e
instalação sanitária, segundo a situação e o numero de pavimentos; e características
gerais de aplicação das unidades prediais domiciliares e de ocupação dos respectivos
domicílios, segundo a situação e natureza da construção.
Até que ponto é viável estabelecer uma relação direta entre o que era
considerado um “hábito sadio” e a realidade econômica da população? Por meio do
quadro I, que descreve a condição de ler e escrever da população e se recebe ou não
instrução é possível inferir, ao menos aproximadamente, o número de indivíduos que
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estavam frequentando alguma instituição de ensino e os que já frequentaram no período
em que a educação da saúde era prioridade da escola.

Tabela 1 - Censo demográfico da população brasileira referente a pessoas de 5 a 39 anos, com
discriminação por sexo das que estão, ou não, recebendo instrução e das que sabem ler e escrever, segundo
idades e grupos de idades. Fonte: Recenseamento geral do Brasil, 1940

Embora o gráfico aponte os resultados de crianças e adultos de diferentes faixas
etárias, serão tidos como objeto apenas os indivíduos de até 9 anos. Essa escolha se
justifica na medida em que esse estrato da população estaria, mesmo que por hipótese,
em idade escolar – até a quarta série primária26– durante o ano de lançamento de
Higiene e Educação da Saúde.
O gráfico informa, com uma margem de erros relacionada não somente às
famílias não atendidas pelo censo, mas também ao alto número de crianças sem registro,
que existia, sem discriminação de gênero, 5.758.816 crianças em idade escolar (até 9
anos) em 1940. Dessas crianças, 1.694.215 estavam recebendo ou já haviam recebido
instrução, independentemente de saber ler ou não. Duas conclusões podem ser retiradas
dessa breve análise: a primeira é o número aproximado de crianças que receberam uma
educação voltada para a moral, para a saúde para o saneamento e bons costumes. A
segunda é que o ideal de atingir o progresso por meio da escola, conforme se esperava
26

A nomenclatura dada às diferentes etapas de ensino sofreu modificações ao longo dos anos. A 4ª série
primária corresponde, em relação à nomenclatura atual, ao 5º ano do Ensino Fundamental, que atende
crianças de até os 11 anos de idade.
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com os diversos movimentos da década de 1930 e 1940, ainda precisava enfrentar outro
problema: fornecer escola para pelo menos a maioria da população escolar e, uma vez
fornecido, dar condições para que essas crianças a frequentassem.
Dada a afirmação de um número reduzido de crianças em idade escolar, surge
uma indagação: Quem seriam essas crianças que frequentavam as escolas? Eram
realmente crianças carentes de preceitos de higiene e saúde? Eram crianças que
realmente não tinham condições econômicas de reproduzir os ensinamentos
relacionados à estrutura das casas aprendidos na escola?
Guimarães (2011), em sua dissertação, discursa sobre as ações para tentar
diminuir a evasão de crianças pobres em período escolar, por meio da “caixa escolar27”,
visto que a permanência da infância pobre nas escolas era uma chance de educar essas
crianças de forma integral. Guimarães cita a Revista do Ensino para mostrar que o que
se esperava da escola não era, primeiramente, ensinar a ler e escrever, pois o objetivo
maior era proporcionar às crianças uma educação integral para a vida:

Devolver os jovens á sociedade sabendo apenas ler e escrever é o mesmo que
entregar a um aprendiz um enxó e uma serra e despedi-lo da officina. Um e
outro entrarão na vida com esses instrumentos de que não sabem usar, e cujo
manejo não tardarão a abandonar e esquecer (BRANT, Mario. Uma palavra
aos professores.Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 2 apud
GUIMARÃES, 2011, p.65).

Sabendo, pois, o objetivo principal da escola, Carvalho (2012) mostra o perfil de
aluno que a escola almejava. Embora sua pesquisa tenha tido como recorte cronológico
a década de 1920, pode-se considerar que alguns pensamentos permaneceram até a
década de lançamento de Higiene e Educação da Saúde. Carvalho (2012) apresenta em
seu trabalho, dentre outras prescrições relacionadas ao asseio corporal e à postura moral,
a seguinte citação encontrada na Legislação de Minas Gerais de 1927:

A escola não receberá o alumno que vier sujo.
Quem assim estiver voltará para a casa, acompanhado do porteiro, que
o entregará á familia. Colocar-se-á este aviso em todas as classes: “A
escola só recebe alumnos limpos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1699, apud CARVALHO, 2012, p.155).

27

Fundo arrecadado, inclusive por contribuição de alunos provenientes de camadas mais abastadas,
destinados a auxiliar crianças pobres. “Por ella (a caixa escolar), podem ser attendidas todas as creanças pobres
como o fornecimento de roupa, de material didactico, da merenda, do copo de leite, etc... E, assim, as ausências
desapparecerão, pouco a pouco, tornando-se a frequencia escolar em Minas uma grande verdade” (CÓPIA DO
OFFICIO DIRIGIDO EM 27 DE FEVEREIRO ULTIMO Á PROFESSORA DE RIO MANSO, DIAMANTINA.
Revista do Ensino n. 1, março de 1925, p. 48 apud GUIMARÃES, 2011, p. 67).
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O que aparece agora são três pensamentos paralelos: o primeiro, utilizar a escola
como espaço propício para a educação higiênica e moral da população; o segundo é a
compreensão de que muitas crianças pobres estão impedidas de frequentar esses espaços
de “regeneração” devido a condições econômicas; e o terceiro é o impedimento de
crianças “sujas” em um espaço que, na época, tinha como missão “sanear” essas
crianças.
Todas essas colocações, somadas ao número reduzido de crianças em idade
escolar que estavam recebendo instrução ou que já haviam recebido, tornam-se um fio
condutor para uma suposição de que o modelo de sanear a infância pobre, que se
estendia às suas famílias, por meio da escola, era talvez, grosso modo, uma utopia.
Embora o censo não discrimine a população que recebe instrução por classe social,
pode-se arriscar a afirmar, com uma margem pequena de erro, que a maioria dos alunos
que estavam recebendo instrução não era proveniente das camadas pobres. Isso explica
talvez o fato de os ensinamentos presentes no livro de Carlos Sá ser relacionados a
“casas com ladrilhos”, “cômodos extensos e arejados”, “paredes pintadas a óleo ou
impermeabilizadas”, etc.
Como as colocações citadas quanto à classe social dos alunos são apenas
suposições baseadas tanto nas características dos preceitos higiênicos ensinados na
escola por meio do livro quanto por ter ciência da clientela esperada pela escola, tornase válido analisar as condições socioeconômicas das famílias da década de 1940. Para
tanto, o quadro II mostra a realidade das famílias brasileiras em relação à energia
elétrica, água encanada, banheiro e instalação sanitária e número de pavimentos:

Tabela 2 - 1 Censo demográfico da população brasileira referente a Unidades Prediais e domiciliares,
pessoas requisitadas e domicílios dotados de iluminação elétrica, água encanada, banheiro e instalação
sanitária, segundo a situação e o número de pavimentos. Fonte - Recenseamento geral do Brasil, 1940
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Em uma primeira análise, percebe-se, através do número de pavimentos
domiciliares, que há uma diferença econômica na população analisada:
-População urbana: menor número de habitantes, porém com residências maiores, casas
grandes e prédios.
-População suburbana: maior número de habitantes, porém com residências menores.
-Na zona rural a discrepância é ainda maior.
Em uma segunda análise, percebem-se, através das instalações (como luz, água,
esgoto, banheiro, etc.), as mesmas discrepâncias econômicas, ou seja, um menor
número de pessoas possui residência mais equipadas, em condições habitacionais
superiores. Isso tanto para domicílios familiares quanto para os coletivos.
Com referência aos dados obtidos, pode-se compreender que a maioria dos
brasileiros vivia em situações que iam de encontro aos ideais higienistas. Assim, o
trabalho realizado nas escolas, referentes às informações presentes nesse item, serviam
mais como segregação e menos como educação da saúde, a menos que, conforme
suposto por meio dos dados analisadas no quadro I, a população escolar fosse em sua
maioria composta por crianças advindas de famílias abastadas.

Tabela 3 - Censo demográfico da população brasileira referente as características gerais de aplicação das
unidades prediais e domiciliais e de ocupação dos respectivos domicílios, segundo a situação e natureza da
construção. Fonte: Recenseamento geral do Brasil, 1940
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A análise dessa tabela tem como finalidade confrontar a incoerência apresentada
em relação aos ensinamentos contidos no livro sobre a melhor forma de guardar
alimentos, indicação de metragem para ladrilhar as paredes das casas, indicação de
luminosidade, entre outras prescrições presentes em Higiene e Educação da Saúde.
Embora não seja errado apresentar à população diferentes formas de habitação, uma vez
que o objetivo era proporcionar melhores condições de saúde à população por meio da
educação, o caminho mais rápido a ser tomado seria ensinar hábitos de saúde com base
na realidade econômica dos alunos. Os ensinamentos contidos no livro tinham boa
chance de não se efetivar, pois ignoravam a realidade da época.
Sem discriminação de residências urbanas, suburbanas ou rurais, a tabela do
Censo de 1940 mostra uma diferença considerável entre os tipos de habitação. Em um
total de 9.098.792 residências abarcadas pelo censo, 2.962.807 eram de alvenaria,
enquanto 5.933.173 eram de madeira e 258.811 de outros materiais.
A concepção romântica de que a escola seria capaz de salvar a população de
todas as mazelas da sociedade impede por vezes de se atentar para práticas que, não
raro, pareciam fugir ao controle da própria escola. Essa critica não se dá às inúmeras
contribuições oferecidas pela medicina, principalmente no que tange à redução da
mortalidade infantil e à melhora da saúde da população. Nos casos apresentados nesse
item são ignorados os fatores causadores dessa aparente falta de higiene – fatores que
fugiam do controle não só da escola, mas também da medicina:
frente às condições precárias de saúde, em que os índices de
mortalidade infantil eram altos, e junto à necessidade de mão-de-obra
para o trabalho, fica perfeitamente aceitável a atuação dos médicos,
sem a consideração devida às condições de moradia, de trabalho, de
saneamento básico em que viviam as famílias e, por conseguinte, as
crianças. Contestava-se a situação, mas não era admitido colocar o
dedo na ferida: a estrutura social e econômica que permanecia
inquestionável. (HORA, s/d, p. 15)

Nessas condições, a escola se caracteriza, ao menos no que tange a esses fatores,
por um depósito de discursos, por vezes avesso à realidade, mas que pertencia a uma
necessidade de ludibriar a população. Produzir discursos tidos como verdadeiros apesar
de qualquer condição adversa a ele.
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CAPITULO IV - TUDO CABE À ESCOLA ENSINAR – PRECEITOS
HIGIENISTAS PRESENTES NO LIVRO HIGIENE E EDUCAÇÃO DA SAÚDE

Após a realização de uma investigação acerca da consolidação dos campos da
educação e da medicina, tendo feito também uma investigação sobre as leis que
resguardaram a função de ambos os campos e, ainda, analisado o objeto utilizado neste
trabalho como eixo centralizador dos discursos que envolvem medicina, educação e
sociedade – o livro Higiene e Educação da Saúde – foi possível perceber como as
escolas receberam e provavelmente ainda recebem diferentes demandas de trabalhos.
Os temas são os mais variados. Frente ao menor sinal da necessidade de ajustar
determinado comportamento na sociedade, a primeira encarregada de cumprir esse
papel é a escola. Campanhas sobre doenças transmissíveis, vacinações, sentimentos
patrióticos, dentre inúmeras outras coisas que se fazem urgentes aos olhos de uma elite
intelectual ou econômica passam pela escola, que se tornou um ambiente em que tudo
cabe e nada é questionado.
Este capítulo tem como objetivo identificar o papel da escola e do professor por
meio da análise do discurso, apoiada em Foucault, presente em Higiene e Educação da
Saúde. Nessa perspectiva, serão analisados os próprios discursos enquanto prática.
Assim, o discurso será tratado como monumento, ou seja, será tratado aqui o discurso
em seu volume próprio, na qualidade de monumento, e não como um documento, como
signo de outra coisa, como algo opaco, que está por trás e que precisa ser interpretado
(FOUCAULT, 2008, p. 157). Para tanto, serão trazidos à tona trechos do material.
O livro como um monumento traz em sua materialidade um discurso
esperançoso e, ao mesmo tempo perigoso, ao depositar na escola tamanhas
responsabilidades. É aparente que Carlos Sá acreditava no poder da escola em persuadir
a sociedade em certos contextos. Ela utiliza diversas estratégias para conseguir se
legitimar na sociedade, “torna os começos solenes, cerca-os de um círculo de atenção e
silêncio, e lhes impõe formas ritualizadas, como para sinalizá-los à distancia.”
(FOUCAULT, 2013, p. 6-7). Assim, faz uso do poder de difusora/produtora de
verdades, “essa vontade de verdade (...) é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por
todo um compacto conjunto de práticas” (FOUCAULT, 2013, p. 17) que quase sempre
são impostas por outros campos.
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Esses campos criam teorias a serem aplicadas na população, e como “nenhuma
teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para
atravessar o muro.” (FOUCAULT, 1984a, p.41), cabe então à escola exercer essa
dualidade: desenvolver a teoria dentro de um “muro” e, ao mesmo tempo, estimular a
prática para que essa teoria “atravesse o muro” e se transforme em hábitos a serem
estendidos às famílias.
Ainda que a medicina por vezes sobressaia no que diz respeito às interferências
aplicadas na educação, não se pode esquecer de que o poder só funciona em redes; não é
uma força de dominação maciça (FOUCAULT, 1999). Por mais que as palavras, por
vezes, denunciem uma dominação da medicina, descartar a hipótese de que o poder
significaria colocar a educação em um campo inerte, que não resiste ou não desenvolve
seus próprios discursos.
Por outro lado, ao realizar a análise dos discursos presentes no livro, o que se vê,
talvez por ter sido ele escrito por um médico, é uma pedagogia submissa e silenciada.

O que víamos antes era uma pedagogização da higiene, quando ela
utilizava referências da educação para construir suas práticas. Agora,
poderíamos falar de uma higienização da pedagogia, quando o
discurso dos higienistas preconiza o inverso: tomar as referências do
campo da higiene para aplicá-las à pedagogia. (HORA, s/d, p. 20).

Nesse momento, é a medicina que age sobre a educação, embora não como
possuidora total do poder. Porém, o que o discurso apresenta, agora, é justamente a
higienização da escola, dos professores e do discurso pedagógico. Cabe à escola e aos
professores se adaptarem a essa demanda. Para Carlos Sá,

Sem dúvida, é a escola primária o terreno mais próprio para a
educação da saúde, pelo número de crianças que aí se reúnem, pela
fase da vida em que mais facilmente se adquirem hábitos e atitudes,
pela influencia decisiva da professora, pela repercussão sobre o lar e
sobre a própria sociedade. (SÁ, 1943, p. 146).

O livro de Carlos Sá deixa explícito, em inúmeras passagens, o principal
objetivo da escola, que para ele é “o meio próprio, por excelência para a manutenção e o
revigoramento da saúde” (SÁ, 1943, p. 140). Segundo o médico, “... a saúde é vida a ser
vivida em todas as situações escolares, tanto as que sucedem dia a dia, ou hora a hora,
quanto as que se improvisam para sua prática dentro e mesmo fora da escola.” (SÁ,

86
1943, p. 156).
Todas as considerações apresentadas ao longo desta dissertação sobre a atuação
da escola na educação da higiene e saúde são agora reforçadas pelas falas do médico
Carlos Sá, que resume o pensamento, circulante na época, de que “a escola deve a seus
alunos, em primeiro lugar, saúde, depois educação e, por fim, instrução. (SÁ, 1943,
p.140)

28

. Sá faz referência a Turner sobre o sentido de educação da saúde, que seria

“tudo o que educa quem quer que seja em matéria de saúde”. Para Turner, a educação da
saúde poderia ser definida em três modalidades: “despertar o interesse pela saúde,
fornecer conhecimentos sobre a saúde e promover, pela ação a prática da saúde.”
(TURNER, apud SÁ, 1943, p. 137). E ainda “criar hábitos, determinar atitudes e
ministrar conhecimentos necessários à saúde”. (SÁ, 1943, p. 141). E para tal aplicação,
as professoras não seriam meras transmissoras do conhecimento, pois deveriam ser o
próprio modelo de higiene e saúde a ser seguido pelos alunos.
Fazendo uma contextualização dos discursos proferidos por Carlos Sá no
momento em que o livro foi lançado, é possível perceber que a obra obedecia aos ideais
propostos na época. No governo de Getúlio Vargas, a escola era a principal formadora
do cidadão ideal, e esse era o seu papel, principalmente no que diz respeito às crianças,
ou seja, era nessa faixa etária que se depositava todo sentimento de esperança, além de
ser considerada a idade ideal para “moldar” um indivíduo. Desse modo, a escola deveria
atender a tais necessidades.
Como foi mencionado no Capítulo III, em 1937, no regime Varguista, o
“Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública” (BRASIL, 1930) se mudou
para “Ministério da Educação e Saúde” (BRASIL, 1937). A esse ministério foi dado o
cargo de realizar, na esfera federal, “a administração das actividades relativas: a) á
educação escolar e á educação extra-escolar; b) á saúde pública e á assistência médicosocial.” (BRASIL, 1937b). Com tanta expectativa na educação, essa nova lei
determinava um serviço de Radiodifusão Educativa que obrigava as estações rádio
difusoras a transmitirem diariamente, em todo o país, textos educativos elaborados pelo
Ministério da Educação e Saúde. Pelo menos metade do tempo deveria ser em
transmissão noturna (BRASIL, 1937b). Essa lei estabelecia ainda:
promover o desenvolvimento da cultura sanitaria do povo, pela
divulgação de conhecimentos de hygiene individual e de saude
publica, inclusive os relativos á criança, haverá o Serviço de
28

Essa citação é utilizada em parte do título desta dissertação.
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Propaganda e Educação Sanitaria, que passa a substituir a Secção de
Informações, Propaganda e Educação Sanitaria, da actual Directoria
Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social. (BRASIL, 1937b)

Pode-se identificar a confirmação dos discursos de Carlos Sá pela Lei de número
378, de 13 de janeiro de 1937, confirmando o que Foucault afirma sobre a análise do
discurso: cada momento do discurso deve ser acolhido “em sua irrupção de
acontecimentos, na pontualidade que ele aparece e na dispersão temporal que lhe
permite ser repetido [...]” (FOUCAULT, 2013, p. 91). Essas condições afirmam a ideia
de que Higiene e Educação da Saúde era a reprodução impressa das ideias higienistas
de seu tempo.
Os ideais do governo de Vargas, que clamava por um programa de reconstrução
nacional por meio da educação, foram atendidos pelo Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova. Esse movimento dava respostas para os problemas educacionais do
país. O Manifesto pregava uma relação direta entre educação e democracia, e defendia a
aplicação da ciência, a racionalização da cultura e a democratização das relações pela
crítica ao caráter excludente da escola tradicional (XAVIER, 2003).
O Manifesto dos Pioneiros colheu frutos de seus ideais com a Constituição de
1934, que foi um marco para a democracia do país. Como foi mencionado no Capítulo
II, essa Carta constitucional trouxe grandes avanços para a educação pública brasileira.
No entanto, tais esperanças de restaurar a vida democrática foram interrompidas
pelo Estado Novo (XAVIER, 2003), governado pelo mesmo presidente que as solicitou
aos educadores reunidos na IV Conferencia Nacional de Educação da ABE.

Com o golpe de 1937, as políticas públicas em educação foram
pautadas pelo autoritarismo, pelo nacionalismo e pela formação moral
e cívica. A justificativa para o golpe foi baseada na manutenção da
ordem, e contra as oposições, dessa forma ocorreu também a
centralização do poder. (SOUZA et al., 2010, p. 3).

Durante esse regime autoritário, as políticas públicas educacionais estavam
voltadas a nacionalismo exacerbado, à centralização do poder e à busca para tornar o
sistema homogêneo (SOUZA et al., 2010). As mudanças ocorridas no Brasil – pelo
menos no que versa sua Constituição (1934) –, que outrora representavam um avanço
no que diz respeito à democracia e às novas perspectivas educacionais, agora sofria um
retrocesso.
Mesmo que em tempos diferentes, a educação e a medicina passaram a
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reproduzir o mesmo sistema presente no início do século: uma pedagogia voltada para a
moldagem da população e para a formação do caráter e da moral. A escola novamente
ocupava o status de formadora integral do ser humano. Carlos Sá elencava algumas das
funções dadas à escola:

Tudo há de caber-lhe, desde o exame anotado em ficha mínima, à hora
da matricula, até o encaminhamento aos médicos e dentistas da
localidade, para correções, tratamentos, e imunizações necessárias,
desde a inspeção quotidiana com o registro de hábitos, aos projetos,
dramatizações, pelotões e clubes de saúde; de providencias sobre a
salubridade escolar à medida dos resultados da educação higiênica
realizada, etc. (SÁ, 1943, p. 158).

Contudo, observando a educação brasileira, ao longo dos anos, por meio da
legislação e de artigos que versam sobre o tema, é possível notar que o maior papel da
escola, quase sempre, foi de suprir as necessidades da sociedade, alterando a maneira do
indivíduo pensar e se portar, de forma não reflexiva.
Para tanto, fazia-se necessário educar as professoras para a missão dada a elas.
Segundo Sá, “Na grande maioria das organizações de ensino, pelo menos no Brasil, é
dela, da professora primária, que dependerá o êxito feliz de uma tal educação.” (SÁ,
1943, p. 157). Como se não bastasse toda a crença depositada na escola, como
instituição, essa crença era também estendida às professoras. Destarte, fazia-se urgente
não só a profissionalização da profissão, mas também a especialização necessária para a
realização da educação da saúde.

4.1 - A PROFESSORA E A EDUCAÇÃO DA SAÚDE

Para Foucault (2013), só entra na ordem do discurso o indivíduo que, atendendo
a certas exigências, torna-se qualificado para fazê-lo (FOUCAULT, 2013). Cabe agora
analisar quais eram as formações dadas às professoras para que elas pudessem
desempenhar o papel de educadoras da saúde. Cabem, em meio a isso, as seguintes
indagações: Qual seria o papel da professora nesse modelo de educação? A professora
teria algum tipo de formação especial para atuar na empreitada de higienização da
população?
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Segundo Carlos Sá, o professor, pelo menos em tese, deveria passar por um
programa especializado para que pudesse se tornar apto a transmitir tais preceitos.
“Catalisado por um discurso científico e racional, o papel dos professores primários dos
‘novos tempos’ se expressava por um olhar mais investigativo sobre aqueles que tinham
sob sua tutela.” (PAIVA, 2013, p.38).
Carlos Sá, não contrário às ideias em circulação, acreditava que “a educação da
saúde deveria ser feita pela professora primária” (SÁ, 1943, p. 156), pois, segundo ele, a
professora não só estabelecia um elo entre o presente e o futuro dos alunos como
também os influenciava com seus hábitos, atitudes e conhecimento. Por manter um
contato direto e contínuo com os alunos, a professora se tornava a pessoa mais indicada
do serviço público para tal função. “Daí sua natural indicação29 para a tarefa de
proteger-lhes e aperfeiçoar-lhes a saúde.” (SÁ, 1943, p. 156; grifos nossos).
Segundo Sá, mesmo que a professora não pudesse conhecer sempre a situação
exata de cada um de seus alunos, “ninguém estava melhor preparado para esse
conhecimento, adquirido numa convivência de quatro a cinco horas, durante cinco dias
na semana.” (SÁ, 1943, p. 156).
Em 1932, o diretor Geral de Instrucção Publica, Anisio Spinola Teixeira, lançou
um texto, juntamente ao decreto 3.810, de 19 de Março, que dava a reorganização do
ensino normal e sua transposição para o plano universitário. Nesse discurso, Anísio
Teixeira discorria sobre o valor da educação:

Em uma verdadeira democracia o valor da educação só é igualado
pela da saúde physica. O nosso povo, máu grado a sua pequena
experiência democratica, tem desse facto uma intuição profunda e
singular. E é isso que o faz querer a escola como o instrumento
supremo das suas legitimas reivindicações.
Por intermédio da escola, pressente o nosso povo que se lhe deve dar o
Certificado de saúde, de intelligencia e de caracter, imprescindivel
para o seu concurso á vida moderna. (TEIXEIRA, Anísio, 1932; grifos
nossos).

Com a repercussão das ideias de uma escola nova, liderada por Anísio Teixeira,
o magistério ganhou um estímulo para sua profissionalização. As ideias escolanovistas
eram a favor do magistério superior, independentemente da série em que o professor
fosse atuar.30

29
30

Sá acreditava no magistério para a vida, no magistério vocação.
Embora Anisio Teixeira tivesse representado os Pioneiros da Educação Nova, que, como foi visto,
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Para que esse programa desse certo, a professora não poderia ser apenas uma
disseminadora de conhecimentos; teria de ser, ela mesmo, exemplo de saúde. Sá
defendia em seu livro a formação a nível superior das professoras primárias. Para ele, o
exemplo de Anísio Teixeira deveria ser seguido, e por isso mencionava sua importância
em criar, em 19 de março de 1932, o Instituto de Educação no Distrito Federal. Segundo
Carlos Sá, a professora era selecionada pelo seu quociente intelectual, por um exame de
saúde e provas de aprendizagem elementar, que correspondiam às disciplinas de
português, aritmética, rudimento de ciências, geografia e história do Brasil.
O Instituto, que teve a direção de Lourenço Filho, permaneceu em atividade
até1937. Nesse mesmo ano, nasceu o Inep, ainda como Instituto Nacional de Pedagogia,
resultante do projeto do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, com a
colaboração de Lourenço Filho. Em 1938, passou a denominar Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos. Destinava-se a desenvolver inquéritos, estudos e pesquisas, além
de sistematizar e divulgar os trabalhos realizados por instituições pedagógicas no país,
mediante programas de rádio e publicações (VIDAL, 1996).
Dayse Martins Hora, em seu trabalho Medicalização, Escola Nova e
Modernização da Nação: 1930-1945, investiga a medicalização social no campo da
educação em relação às submissões à normalização médica, que tornava os indivíduos
passíveis de serem regulados pelo discurso médico. Em seu artigo, Hora descreve a
aflição das potenciais professoras para se adequarem às normas estabelecidas para o
exercício de sua profissão. Segundo Hora,

A preocupação eugênica bania os candidatos à Escola Normal fora dos
padrões de peso (inferior a dez quilogramas ou superior a quinze
quilogramas em comparação ao peso considerado normal de acordo
com sexo, idade e altura). Há relato de uma professora que durante o
período anterior ao exame comia 200 gramas de manteiga diariamente
para ganhar peso; outras contam os artifícios realizados como o de
colocar pesos na barra das roupas íntimas. (Cf. ACCÁCIO, 1993, p.
176 e NUNES, 1996, p.186, apud HORA, s/d, p.14).

Hora oferece maiores detalhes sobre as exigências feitas às futuras normalistas.
Segundo ela,

defendia uma educação democrática, voltada para o cientificismo, seu discurso não estava distante de
preceitos de saúde e moral.
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O exame de saúde era a expressão maior do rigor. Exigia-se quase
perfeição física, uma perfeição que possuía grau máximo de
seletividade, já que os candidatos reprovados não chegavam a prestar
as demais provas. Pretendia-se que o exame de saúde fosse de caráter
multiplicador das idéias de ser o Instituto de Educação um centro
irradiador de educação higiênica e sanitária, não somente para as
famílias dos candidatos, mas para toda a sociedade, pois os aprovados
deveriam ter as condições de saúde que preconizariam como futuros
profissionais. Afinal, na década de 30 se expande e se consolida a
concepção do professor como educador sanitário. (HORA, s/d, p. 13).

Após passarem por tamanho rigor na seleção para o ingresso no curso de
normalistas, no curso normal elas aprendiam sobre “anatomia descritiva, histologia,
bioquímica, fisiologia, noções de embriologia, nutrição baseada na química
bromatológica, higiene mental, bio-estatistica, bacteriologia geral e aplicada à higiene,
saneamento urbano, epidemiologia, administração de saúde publica e assistência social”
(SÁ, 1943, p. 158). O curso, ao menos o do Instituto de Educação do Rio de Janeiro,
que comunga com as descrições feitas por Carlos Sá em seu livro, tem a duração de dois
anos: o primeiro trimestre constituído por cursos gerais e de introdução, comum a todos
os programas, e os quatro trimestres subsequentes com os cursos de especialização,
segundo o nível e objetivo do ensino escolhido. O sexto e trimestre seria composto de
cursos mais gerais de educação (TEIXEIRA, 1993).
O professor de saúde será o promotor da aquisição de hábitos higiênicos do
aluno que levaria os conhecimentos de higiene até o ambiente da residência familiar da
criança, e não apenas um instrutor de higiene na escola primária (TEIXEIRA, 1932).
Segundo Carlos Sá, o professor

deve compreender quanto vale a própria saúde para a aprendizagem e
para a vida , fazendo tudo para defendê-la e revigorá-la. Nem um
defeito físico pode ser deixado sem correção, nenhuma imunidade
contra doenças transmissíveis sem ser assegurada. Os hábitos sadios,
as atitudes físicas e mentais corretas serão adquiridos pelo esforço
diuturno, pela prática em todas as oportunidades, para o cuidado da
própria e da saúde das companheiras normalistas, cooperação no
planejamento e na execução de projetos, nas organizações escolares,
em campanhas sanitárias. (SÁ, 1943, p. 151).

Tamanho rigor não era cobrado apenas das professoras. Elas, como exemplo de
saúde, deveriam, além do próprio exemplo, fiscalizar os escolares. Cabia-lhes verificar
logo na entrada se os alunos estavam com os cabelos penteados, rostos e mãos limpos,
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roupas asseadas, unhas cortadas, e, na hora da merenda, verificar os que haviam levado
leite, queijo ou fruta. (SÁ, 1943, p.150). Tais verificações seriam anotadas nas fichas
individuais dos alunos. Tal procedimento faz lembrar a dissertação de Carvalho (2012),
anteriormente citada, de que “a escola só recebe alunos limpos”, mesmo que em outros
tempos.
Além das averiguações citadas, deveria ser hábito das professoras sondar todos
os dias se os alunos haviam cumprido a seguinte lista:

12345-

Na última noite dormi dez horas com as janelas abertas;
Ao acordar, lavei o rosto e escovei os dentes;
Tomei um banho frio de chuveiro;
Evacuei o intestino, lavando depois as mãos com sabão;
Tomei no café, (primeira refeição), um copo de leite ou um prato de
mingau com leite;
6- No almoço comi ovo, carne, verdura de folha, arroz e fruta;
7- Fiquei contente de ajudar hoje meus pais, irmãos e companheiros.
(SÁ, 1943, p. 150).

Além do monitoramento realizado pelas professoras, seria escolhido um aluno
na turma que possuísse hábitos sadios para ajudar na inspeção, aumentando, dessa
forma, os mecanismos de vigilância e controle que são justificados por uma
racionalidade médica.
Sá sintetiza as obrigações dadas às professoras primárias:

ela deve interpretar para os pais o programa de educação da saúde
estabelecido na escola; tomará parte no exame médico higiênico dos
alunos; colaborará na prevenção das doenças transmissíveis; facilitará
o serviço de saúde que trata de corrigir defeitos e curar doenças de
seus alunos; promoverá a salubridade do edifício escolar; pesará e
medirá a as crianças, fiscalizará esse trabalho feito pelas mais
adiantadas; efetuará a inspeção de saúde cotidiana; velará pela
merenda sadia, organizará as pausas do recreio; fiscalizará brinquedos
e jogos determinados pelo serviço de educação física; ministrará
conhecimentos sobre saúde; estimulará atividades especiais de
educação da saúde; relacionará saúde com outros assuntos do
currículo escolar; e oferecerá a seus alunos o exemplo vivo de sua
própria saúde (SÁ, 1943, p.157).

O papel dado à professora no que diz respeito a posturas que determinam certas
mudanças na sociedade não é novidade, e pode ser desta vez, percebido de forma
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explícita entre os ensinamentos contidos no livro Higiene e educação da Saúde. Carlos
Sá se dedica a mostrar claramente quais são as responsabilidades da professora primária
a respeito da Higiene da população, que representa o interesse de controle do Estado
sobre a população.
O Estado Novo, devido à suas características, usava da escola um dispositivo de
controle. Para manter o poder, era necessário obter o controle da população. Segundo
Foucault (1984a), para governar um Estado é necessário “estabelecer a economia ao
nível geral do Estado, isto é, ter em relação aos habitantes, às riquezas, aos
comportamentos individuais e coletivos, uma forma de vigilância, de controle tão atenta
quanto a do pai de família.” (FOUCAULT, 1984a, p.165).
Seria essa a principal função da escola: ser, em sua complexidade, um
dispositivo de controle do Estado, que, por sua vez, poderia interferir em sua
organização e indicar outras pessoas que também o fizessem. Porém, a própria escola,
que nesse período era uma instituição designada a higienizar a população, já foi também
alvo dos médicos higienistas.

4.2 - O PRÉDIO ESCOLAR E O MODELO DE ARQUITETURA HIGIÊNICA
Os grupos escolares começaram a surgir no Brasil em 1890. Nesses
estabelecimentos, poderia acontecer o ensino seriado e simultâneo (LIMA, s/d). Não
obstante, a escola se tornou um ambiente com um número elevado de pessoas e, de certa
forma, propício ao desenvolvimento de doenças. No entanto, era considerado um
ambiente insalubre. Segundo Lima (s/d), essa aglomeração de crianças na mesma sala e
a própria configuração das carteiras e do quadro faziam com que os alunos ficassem
propícios a desenvolver hábitos e posturas consideradas viciosas e imobilizadoras.
Também havia outros problemas de saúde das crianças, como os relacionados à miopia,
doenças cerebrais, hemorragias nasais, vertigens, desvios na coluna, entre outros
(LIMA, s/d, p.5).
Somando mais um problema a ser enfrentado pelos higienistas, a construção dos
prédios escolares deveria seguir diversos preceitos de higiene, como estar bem
localizado e afastado de outras construções urbanas que representassem insalubridade.
Até mesmo a duração dos banhos que as crianças deveriam tomar deveria ser
mensurada (VIVIANI, 2007). Dessa forma, não era apenas a pedagogia, objeto de
adequação ao projeto da modernização, que tinha como objetivo indivíduos saudáveis: a
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escola, em sua complexidade, era, por completa, alvo dos higienistas.
Ana Laura Godinho Lima mostra em seu trabalho orientações de higienistas que,
entre seus livros e manuais, prescreveram a melhor indicação para os prédios escolares.
LIMA analisou os trabalhos de Vieira Mello (1917), Afrânio Peixoto (1921), Aristides
Ricardo (1936), Oscar Clark (1937) e do próprio Carlos Sá (1957). Segundo a autora, as
prescrições eram bastante abrangentes. Para eles, a composição geológica do terreno a
ser construído deveria visar à boa circulação do ar. Deveriam ser escolhidos terrenos
sólidos, e os ambientes da escola deveriam ser construídos de maneira a não prejudicar
a circulação do ar nas salas. Segundo a autora, Oscar Clark, além de defender as aulas
ao ar livre, comparava a submissão dos escolares em salas quentes aos porões dos
navios negreiros (LIMA, s/d).
A luz era tão importante quanto o ar, e, por isso, era indicado que as escolas
fossem construídas de acordo com os pontos cardeais, para que a janela pudesse ser
aberta. As salas deveriam ser construídas em ambientes amplos para que a cada aluno
ficasse reservado, no mínimo, tamanho de 1, 25 metros quadrados de superfície (LIMA,
s/d, p.12).

As janelas, mais para ventilar do que mesmo para iluminar, abrirão na
parede exterior, com o peitoril a um metro e trinta ou um metro e
quarenta centímetros do piso, a verga a trinta ou vinte centímetros do
teto, separadas trinta centímetros uma da outra, com cinqüenta e
sessenta centímetros do fundo da sala e um metro e setenta
centímetros da extremidade onde se encontra a mesa da professora,
sendo que sua área total deve corresponder a um sexto ou décimo da
área do piso. (SÁ, 1957, p. 322).

Para Carlos Sá, (1943), a escola deveria ser construída em um local central, em
rua tranquila, transversal às avenidas, em terreno seco, com uma pequena elevação em
relação ao nível da rua, cercada de grama, com uma área coberta de, no mínimo,
quinhentos metros quadrados. Sua orientação deveria ser feita de acordo com as
condições topográficas e climáticas, defendo a entrada do sol como algo benéfico à
saúde (SÁ, 1943).
Carlos Sá prescrevia detalhes sobre o prédio escolar. Os bebedouros, um para
cinquenta alunos; lavatórios, um para quinze a vinte alunos; os chuveiros deveriam ser
obrigatórios em escolas rurais, sendo um para cada quinze alunos, e um para cada trinta
alunos em escolas de bairros pobres. O vaso sanitário deveria ser de louça vidrada,
afunilado, com parede posterior mais curva. O piso ladrilhado e o mobiliário deveriam
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obedecer à estatura da criança (SÁ, 1943).
Talvez a influência do discurso médico higienista seja evidente, visto que o país,
por ainda estar colhendo frutos do movimento higienista do início de século, passava
por um período político no qual a escola era priorizada enquanto dispositivo de
controle. Por isso, tal quadro não poderia ser diferente.
Da mesma forma em que a medicina influenciou corpos de seres humanos,
racionais, modificando a maneira de pensar e agir de muitos indivíduos, também
exerceria, com muito mais facilidade, mudanças em imóveis e objetos que pudessem
influenciar diretamente na saúde dos escolares. E ao mesmo tempo um troféu exposto
nas ruas centrais da cidade, dando notoriedade à importância que o Estado atribuía à
educação da população.
Para concluir todo o arcabouço higienista escolar, Sá retomava a importância da
professora como protagonista da educação da saúde:

Desta, porem, a peça mestra, indispensável, é sempre a professora,
profissionalmente bem preparada, vivendo intensamente uma vida
sadia, devota à saúde física, mental e moral das crianças, cheia de
entusiasmo criador. (SÁ, 1943, p. 178).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os discursos médicos higienistas que eclodiram no campo da educação no Brasil
podem ser percebidos por diversas óticas. Um discurso entendido como urgente para o
progresso do país teve vertente voltada para a saúde e qualidade de vida da população,
entendidas como necessárias para uma vida saudável. Entretanto, a presente pesquisa
não teve como intento julgar as contribuições dadas ou não pela medicina na sociedade
por meio da educação. O trabalho se propôs a mostrar as relações de poder e controle
entre os campos da educação e da medicina.
A forma encontrada para mostrar essas relações foi justamente voltar à
institucionalização de ambos os campos e perceber como as duas esferas se permearam,
se institucionalizaram e se legitimaram ao longo dos anos. A institucionalização dos
campos esbarra na afirmação de que o poder está diretamente relacionado com a
produção de verdade. Esses dois campos, ao se institucionalizarem, entravam na ordem
do discurso do poder, visto que “O poder não para de questionar, de nos questionar; não
para

de

inquirir,

de

registrar;

ele

institucionaliza

a busca da verdade, ele a profissionaliza, ele a recompensa.” (FOUCAULT, 1999, p.
29).
O movimento de retroceder a tempos mais remotos proporcionou algumas
indagações acerca dos campos aqui analisados. Embasada nas relações de poder que se
manifestam como redes, a primeira afirmação a ser feita é que a medicina não é o
campo detentor de um poder exclusivo, porém foi investida de um poder dominador,
colocando-se como “relações que não são relações de soberania e sim de dominação.”
(FOUCAULT, 1984a, p. 102). Está aí a diferença entre as relações de poder entre
medicina e educação.
Essa volta ao tempo proporciona ainda indagar a consolidação desses dois
campos. A medicina foi um campo que se consolidou frente a enfrentamentos dos mais
variados. A própria deficiência em pesquisas e a presença de curandeiros foram forças
que geraram tensão sobre sua consolidação. A educação, ao contrario, pelo que se
parece, desde tempos remotos teve uma posição de destaque para promover os
interesses de uma classe dominante.
Embora tivesse o status de reprodutora das necessidades da sociedade, a
educação, ao menos ao que se parece, atua mais como um objeto nas mãos dos
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detentores do poder do que como protagonista das relações que ali circulam. Não é à toa
que até mesmo em dias atuais a sua função é controversa.
Como tudo pode ser visto por vários ângulos, a medicina só medicalizou o social
porque este lhe concedeu essa função. O social propiciou as condições necessárias para
que a medicina o medicalizasse, porque não se pode perder de vista, na análise, a
utilização do instrumental das ciências biomédicas por cientistas sociais em
determinados períodos da história, como, por exemplo, Spencer e Durkheim e, mais
recentemente, Herrnstein (1996). (HORA, s/d).
Essa visão dupla possibilita uma maior aproximação do que significaria a
medicina para a educação e o que representaria a educação para a medicina, ambas com
o objetivo de atuar na sociedade. Por mais que pareça contraditório afirmar que a
medicina era detentora do poder dominador e, logo, afirmar que o social, no caso a
própria educação, fazia uso dos seus conhecimentos para alcançar seus objetivos, algo
pode ser esclarecido. Sim, a educação, de certa forma, permitiu que a medicina a
medicalizasse, o que estabelece mais uma relação de troca do que dominação. Porém,
uma vez permitido, foi a medicina quem passou a atuar, prescrever, conduzir e ditar
regras sobre a educação, e não o contrário.
Uma vez estabelecida essa relação, a medicina atuou principalmente na produção
de verdades que diziam respeito a tudo na escola. À seleção das professoras, ao portar
das professoras, à pedagogia utilizada, aos saberes que deveriam ser proferidos, à
localização, disposição e construção dos prédios escolares, e também às mobilhas, além
do controle dos sujeitos biológicos fora do âmbito escolar – haja vista todo o projeto de
inspeção sanitária realizada nos alunos ao entrarem na escola. “a medicina em tudo
intervém, penetrando em todos os recônditos. [...] Todos os componentes urbanos, todos
os seus lugares, objetos e elementos devem estar sob controle e sob seu controle”
(MACHADO et al.,1978, p. 260).
Uma das formas de persuasão encontradas pelos higienistas no âmbito da
educação foi a criação de uma associação que desse a seu discurso um cunho
salvacionista. Com a criação da ABE, foram realizadas, em todo o país, conferências
que tinham como objetivo homogeneizar o pensamento no Brasil. Outra forma de
persuasão foram os impressos. Compêndios de verdades a serem aceitas e seguidas
materializavam os discursos em circulação.
Ainda que esta dissertação tenha se proposto a debruçar-se sobre Higiene e
Educação da Saúde, foi possível identificar vários outros livros que tinham o mesmo
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objetivo. Tratando especificamente de Higiene e Educação da Saúde, pode-se fazer
uma relação direta entre seus discursos e os que circulavam no auge do movimento
higienista no Brasil e, ao mesmo tempo, caracterizá-lo como um reflexo dos ideais de
seu tempo.
A volta a alguns acontecimentos ocorridos no início do século XX, pode ser a
constatação de que Higiene e Educação da Saúde era um retrato do movimento
higienista. Por outro lado, as investigações acerca da legislação em vigor nos estornos
do Estado Novo mostraram que Higiene e Educação de Saúde era fruto de seu tempo, e
caracterizava os discursos em circulação na instância em que foi produzido.
Ao entender um pouco sobre a realidade das famílias brasileiras no período,
pode-se ter um melhor entendimento no que tange à urgência em livrar a população das
mazelas da sociedade, mas, por outro lado, entender os discursos em sua instância de
acontecimentos, como refere Foucault, possibilita perceber que algumas práticas
consideradas imorais e prejudiciais ao progresso do país não diziam respeito apenas às
condições de educação higiênica da população.
Os discursos médicos higienistas trouxeram benefícios incontáveis à população e
ao progresso do país, mas pode-se correr o risco de considerar que trouxeram, ainda,
uma concepção preconceituosa do que é bom e moral. As concepções sobre o que é
confiável, o que é belo, o que é moral e íntegro, entre inúmeras outras concepções
existentes foram socialmente construídas. Com a forte presença do higienismo, foi
socialmente produzida a ideia de que apenas o limpo e o bonito são dotados de boa
moral e merecedores da confiança alheia, ignorando e desprezando seu contrário. Haja
vista as recorrentes práticas realizadas até hoje por professores para diagnosticar
doenças em alunos. Isso confirma o forte enraizamento do pensamento higienista no
Brasil, onde ainda é possível colher seus frutos.
É possível avançar um pouco mais no que tange às relações de dominação, agora
entre medicina e educação na sociedade. A exclusão de tudo aquilo que era considerado
inapropriado para a moral e a construção de uma pátria auspiciosa incluía a exclusão
dos pobres, e, portanto, criava políticas que não minimizavam as condições precárias
dessa população, mas, sim, as retiravam de perto daqueles que possuíam condições
necessárias para agir de acordo com os preceitos higienistas. Exclusão no sentido de
retirar, de colocar à margem esses sujeitos, de não permitir que fizessem parte do corpo
social. E, ao mesmo tempo, de inclusão, no sentindo de que, uma vez não podendo
realizar, a todo o momento, demolições de cortiços ou ações de eugenia, o poder seria

99
de inclusão na medida em que se aproximaria, de forma sutil, aos indivíduos no sentido
de sujeitá-los às suas normas.
Dessa forma, não só o feio e o sujo foram vítimas de um sistema excludente,
mas também o pobre. Nessa perspectiva, a partir do momento em que os pobres não
tinham condições econômicas de possuir lares apropriados aos ideais higienistas, a
pobreza passou a ser objeto de vigilância e recomendações desse discurso.
Assim, problemas relativos à má distribuição de renda, às condições precárias de
trabalho e moradia e às condições de salubridade negligenciada aos pobres da época
eram convertidos para outra esfera. Dessa forma, mesmo que a medicina tenha utilizado
diversos sistemas de inclusão, no que tange à produção do seu discurso a fim de
aproximar de maneira sutil o poder aos indivíduos (FOUCAULT, 2002), a medicina
como produtora dos discursos e a escola como difusora provocaram uma segregação e
distorção do significado de ser humano.
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