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Re su mo

Este ar ti go apre sen ta uma aná li se e re fle xão so bre a pro du ção
da idéia da in fân cia no Bra sil. Re li gião, ciên cia, pro gres so, in -
dús tria, co mér cio e ci vi li za ção são al guns dos sig nos que têm
par ti ci pa do da con fi gu ra ção e cons tru ção des se con ce i to no
con tex to bra si le i ro.
Di an te da com ple xi da de da ques tão e da pro li fe ra ção dos dis -
cur sos so bre a in fân cia, exa mi na-se aqui um de les, bas tan te ex -
pres si vo no sé cu lo XIX, que in ci de na com bi na tó ria en tre
re ge ne rar e ci vi li zar. Esta fór mu la, cuja le gi ti mi da de foi for ja da
no in te ri or da or dem mé di ca, de ter mi nou que o tra ba lho vi es se
a fo ca li zar a Fa cul da de de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro (FMRJ),
um dos lu ga res em que o tema da in fân cia es te ve pre sen te re -
gu lar men te ao lon go do sé cu lo XIX.
Com a pers pec ti va de ana li sar as re pre sen ta ções que a res pe i to
da in fân cia fo ram pro du zi das, tra ba lhou-se com par te da pro -
du ção da FMRJ, so bre tu do com as te ses de fen di das pe los alu -
nos ao fi nal do cur so para a ob ten ção do tí tu lo de dou tor. Além
dis to, fez-se in cur sões pre ci sas nas atas do I Con gres so Bra si le i -
ro de Pro tec ção á Infân cia e no con jun to das te ses da I Con fe -
rên cia Na ci o nal de Edu ca ção, na ten ta ti va de in di car a
per ma nên cia da in fân cia na or dem do dis cur so mé di co, a ên fa -
se na ne ces si da de de sua hi gi e ni za ção e cer tos des lo ca men tos
das re pre sen ta ções.

Pa la vras-chave

His tó ria da edu ca ção – Infân cia – Hi gi e ne – Edu ca ção es co lar.
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So wing the fu tu re : hygi e ne and child ho od in the 19th cen tury

José G. Gon dra
Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro

Abstract

This paper presents a reflection and analysis of the
construction of the idea of childhood in Brazil. Religion,
science, progress, industry, commerce and civilization are
some of the signs that have been part of the shaping and
construction of this concept within the Brazilian context.
In face of the complexity of the issue, and of the proliferation
of discourses about childhood, only one of them is examined
here, a considerably influential discourse in the 19 th  century
that rests upon an alliance between regenerating and
civilizing. That formula, whose legitimacy was built inside
the medical profession, determined that this work should
focus the Medical School of Rio de Janeiro (FMRJ), one of the
places where the issue of childhood was present throughout
the 19 th  century.
With a view to analyze the representations made about
childhood, part of the academic production of the Medical
School of Rio de Janeiro was examined, specially the doctoral
theses. Apart from that, judicious use was made of the
proceedings of the First Brazilian Congress on the Protection
of Childhood, and of the ensemble of theses from the First
National Conference on Education, in an attempt to indicate
the continuity of childhood as a theme in the medical
discourse, the emphasis on the need of its hygiene, and certain 
displacements of representations.
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O ho mem bra si le i ro nada tem de in fe ri or ao de
ou tras ter ras, ao con tra rio, em mu i tas co i sas lhe

é su pe ri or; o que lhe fal ta é ins truc ção, edu ca -

ção hygi e ni ca, pro tec ção sa ni ta ria des de o ven -

tre ma ter no. Dr. Gou ve ia, 1922

O so nho de um mun do me lhor e a ne ces -
si da de de or ga ni zá-lo cons ti tuem-se em um
dis cur so re cor ren te ao lon go da his tó ria da
Huma ni da de. Atin gir tal fi na li da de vem sen do
as so ci a da, de di fe ren tes mo dos e, por ve zes,
com bi na da men te, ao ape go à re li gião, à ciên -
cia, ao pro gres so, à in dús tria, à ci vi li za ção e
tam bém à con cep ção e ao tra ta men to que se
dis pen sam à in fân cia, por exem plo. Nes se tra -
ba lho, tra to des se úl ti mo as pec to, pro cu ran do
re fle tir acer ca da pró pria pro du ção da idéia da
in fân cia no Bra sil, das es tra té gi as ima gi na das
para co lo cá-la na agen da das pre o cu pa ções dos 
ho mens e das me di das pen sa das para bem con -
for má-la.1 Nes sa di re ção, exa mi nei um dos lu -
ga res em que o tema da in fân cia com pa re cia
re gu lar men te ao lon go do sé cu lo XIX, de modo
a ana li sar qua is as re pre sen ta ções que aí fo ram
pro du zi das. Assim sen do, tra ba lhei com par te
da pro du ção da Fa cul da de de Me di ci na do Rio
de Ja ne i ro (FMRJ), so bre tu do com as te ses de -
fen di das pe los alu nos ao fi nal do cur so, de
modo a ob ter o tí tu lo de Dou tor. Em uma ten -
ta ti va de in di car a per ma nên cia da in fân cia na
or dem do dis cur so mé di co, a ên fa se na ne ces si -
da de de sua hi gi e ni za ção e des lo ca men tos das
re pre sen ta ções so bre essa ques tão, fiz in cur -
sões pre ci sas nas atas do I Con gres so Bra si le i ro
de Pro tec ção á Infân cia2 e no con jun to das te -
ses da I Con fe rên cia Na ci o nal de Edu ca ção. 3

Um pri me i ro as pec to ob ser va do nes se es -
tu do re fe re-se à su bor di na ção da in fân cia a uma
das áre as do cur so mé di co: a de hi gi e ne. Nes se
caso, a hi gi e ne é re pre sen ta da como ciên -
cia-matriz, apon tan do para uma hi e rar quia a ser
se gui da no in te ri or da or dem mé di ca, as sim como 
em seu ex te ri or. Hi e rar qui za ção que su põe a  hi -
giene como dis cur so ma tri ci al, o que fica evi den -
ci a do em um con jun to de te ses sus ten ta das na

FMRJ ao lon go do sé cu lo XIX. Dr. Cou ti nho, em
1857, ao in tro du zir o pon to de sua tese em que
tra ta da ques tão es co lar, enal te ce a hi gi e ne, cri -
a da, se gun do ele, pela Hu ma ni da de em sua luta
con tí nua con tra a des tru i ção. Para esse mé di co,
des de os tem pos re mo tos até os nos sos dias, a
con ser va ção e o aper fe i ço a men to da es pé cie
hu ma na eram con si de ra dos uma ne ces si da de
in dis pen sá vel, seja nos “es plen do res da ci vi li sa -
ção ac tu al, nos de ser tos da Ara bia, no cen tro da 
Gre cia bel li co sa, seja no tem po das gran de zas
da Roma an ti ga”. Embo ra uma se re ves tis se do
es pí ri to re li gi o so, ou tra se os ten tas se no pa tri o -
tis mo es par ta no e ou tra to mas se a for ma de
prin cí pio hu ma ni tá rio, era sem pre “a hygi e ne
dic tan do os pre ce i tos para a con ser va ção e o
aper fe i ço a men to das for ças hu ma nas”, in de -
pen den te men te do es pa ço, do tem po e do prin -
cí pio or ga ni za dor das cul tu ras. 4 Ao re fe rir-se ao
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1. Esse trabalho tem origem em minha tese de doutoramento,
intitulada Artes de Civilizar: Medicina, Higiene e Educação Escolar  na
Corte Imperial.
2. Ocorrido no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de agosto e 5 de
setembro de 1922, organizado pelo Departamento da Creança no
Brasil, contou com a inscrição de 2632 participantes, entre médicos,
parlamentares, professores, representantes da delegações oficiais e de
instituições públicas e privadas, advogados, religiosos, fazendeiros,
comerciantes e engenheiros, dentre outros. Esse evento foi organizado
em torno de cinco seções: 1- Sociologia e Legislação; 2- Assistência, 3- 
Pedagogia, 4- Medicina Infantil e 5- Higiene.
3. Evento organizado pela Associação Brasileira de Educação, com
apoio do governo do Estado do Paraná, ocorrido em Curitiba, tendo sido
aberto em 19 de dezembro de 1927. A I Conferência Nacional de
Educação foi estruturada em torno de 5 comissões: duas do Ensino
Primário, 1 do Ensino Secundário, 1 de Educação Higiênica e 1 do
Ensino Superior. No total foram apresentadas 128 teses, distribuídas
pelas comissões. No entanto, só foi possível recuperar 112 das teses e
14 pareceres referentes às não localizadas, sendo que em relação a
duas, não foi possível localizar nem a própria tese, nem seu parecer (cf,
INEP, 1997)
4.  Aqui encontra-se presente o aspecto do uso “pedagógico” do
passado para justificar o papel de saber-mestre que deveria ser
atribuído à higiene. Deste modo, parece haver uma compreensão de
história tal qual enunciada por Spencer (1886), isto é, só tem valor fazer
e conhecer a história se ela tiver um uso prático, se puder funcionar
como um guia para ação: “O que nos importa conhecer é a história
natural da sociedade. Precisamos saber toda a ordem de factos que nos 
podem ajudar a comprehender como se engrandeceu e se organisou
uma nação” (p.53). Com isso, menos vale a distinção das sociedades
trazidas como exemplo do que a incorporação por parte das mesmas de 
práticas higiênicas, causa do vigor dos homens e das sociedades. A
respeito da concepção da história magister  vitae , cf. Koselleck, s/d.



seu tem po, o mé di co fez ques tão de re a fir mar o
va lor des sa ciên cia: 

O se cu lo XIX deve dar a hygi e ne o lu gar que ella

oc cu pa en tre as sci en ci as, os pro gres sos da chi -

mi ca, da physi ca, da physi o lo gia, as ob ser va ções 

me te o ro lo gi cas pres tão-lhe o con tin gen te de

suas leis, que se con ver tem em prin ci pi os hygi e -

ni cos evi tan do e at te nu an do a ac ção dos agen -
tes ex ter nos, e cor ri gin do a sua in flu en cia so bre

as func ções do or ga nis mo. Os Srs. Lon de, Ros -

tan, Tar di eu, Levy e ou tros são os re pre sen tan -

tes da hygi e ne ac tu al, a qual se ain da não

che gou ao seu ma i or gráo de per fe i ção, mar ca

com tu do uma pa gi na bri lhan te na sci en cia que

en si na a con ser var o or ga nis mo em seu per fe i to
es ta do func ci o nal. (1857)

Evi tar, ate nu ar, cor ri gir e con ser var são
cons ti tu í dos em ações di re ta men te vin cu la das
à Hi gi e ne, re co brin do-a de uma pers pec ti va an -
te ci pa tó ria, pre di ti va e pre ven ti va. Mar cas que,
de sua par te, tam bém pro du zem uma es pé cie
de re li gi o si da de com que essa ciên cia se faz re -
pre sen tar. Mar cas que pro cu ram des lo car a ên -
fa se na cura para a ên fa se na pre ven ção,
pro ces so cu jos efe i tos tam bém são as si na la dos
pelo Dr. Cou ti nho:

A hygi e ne com seus pro gres sos tem sido de in -
flu en cia in con tes ta vel men te be ne fi ca, a hu ma -

ni da de tem ga nho por toda a par te, em que sua

ac ção se faz sen tir, como se pro va com o aug -

men to da vida me dia, e o de sa pa re ci men to de

en fer mi da des en de mi cas em cer tas lo ca li da des,

mas tal vez que não seja pos si vel á sci en cia hu -

ma na obs tar o ap pa re ci men to de epi de mi as que

ca mi nhan do do Ori en te se pro pa gão ás po pu la -
ções do Occi den te, zom ban do das me lho res

con di ções de lo ca li da de, de cli ma, de es ta ção e

de as se io, como vi mos no cho le ra-morbus, cuja

mar cha des tru i do ra se es ten dia nos val les, gal -

ga va as col li nas, e não res pe i ta va nem con di ção

so ci al, nem sexo, nem ida de. (1857)

Ao re co nhe cer e di vul gar as con tri bu i -
ções da hi gi e ne, no sen ti do de aper fe i ço ar e
fa zer pro gre dir a Hu ma ni da de, esse mé di co
vai cons tru in do um ar gu men to que pro cu ra
pro du zir a le gi ti ma ção do dis cur so hi giê ni co,
em cujo in te ri or a in fân cia e sua edu ca ção de -
ve ri am ser abri ga das. Co e ren te com esse  ra -
ciocínio, in vo cou exem plos e mo de los de boas 
prá ti cas hi giê ni cas. Se gun do ele, a Eu ro pa,
es pe ci al men te a Fran ça e a Ale ma nha, “não
po di am ser in dif fe ren tes á hygi e ne das  pri -
meiras ida des”. 5 Nes tes pa í ses, por ele con si -
de ra dos como cul tos, “é a in fan cia cer ca da de
cu i da dos e só a de sam pa ra quan do adul ta se
con fun de na mas sa com mum da po pu la ção”.
Lem bra, ain da, os aus pí ci os re ce bi dos pe las
mães po bres mais pró xi mas de da rem à luz ao
pro du to da con cep ção, a exis tên cia de cre ches 
que re ce bi am os me ni nos du ran te o pe río do
em que seus pa ren tes se ocu pa vam nos tra ba -
lhos di ur nos, as ca sas de ex pos tos, as leis se -
ve ras con tra o in fan ti cí dio, as di fe ren tes
ins ti tu i ções ca ri do sas vol ta das para a in fân -
cia, para os sur dos-mudos e os ce gos, que re -
ce bi am apo io e pro te ção dos ho mens de
co ra ção (sem o que, tan tas vi das se con su mi -
ri am inú te is a si e à so ci e da de) e, do mes mo
modo, a pre o cu pa ção em for mar os pro fes so -
res que cur sa vam au las es pe ci a is. De acor do
com Dr. Cou ti nho, tudo isto se ob ser va va e se
pra ti ca va na Eu ro pa. 6 Ao se re fe rir ao cri té rio
que in di ca va a qua li da de dos  estabeleci -
mentos es co la res, afir ma va que o cré di to ob -
ti do pe los co lé gi os, na Fran ça, de pen dia do
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5.  Sobre a variação no conceito de infância, cf. Kuhlmann Jr, 2000,
Leite, 1997, Marcílio, 1997 e 1998 e Priori, 1999. Nesse caso, também
vale lembrar o clássico estudo de Ariès, 1981. 
6.  Teses médicas sustentadas em Paris e Montpellier permitem
problematizar uma representação muito recorrente no Brasil
oitocentista; a de que os problemas de higiene no chamado mundo
civilizado já se encontravam solucionados no século XIX. Nessa lista de
teses é possível perceber que o tema da higiene, de forma mais ampla,
e o da higiene escolar, mais particularmente, ainda se constituíam em
objeto de estudo dos médicos franceses, indicando, assim, que, pelo
menos, uma fração da intelectualidade médica francesa não dava como 
resolvidos os problemas de higiene com os quais se deparava.



nú me ro de alu nos pre mi a dos nos exa mes
 gerais, os qua is eram fe i tos em co mum e isen -
tos do char la ta nis mo tão fre qüen te em nos sos
co lé gi os, fi na li zando em tom de de nún cia.

Hi gi e ni zar os exclu í dos 

Após a apre sen ta ção dos mo de los de uma 
edu ca ção hi giê ni ca, Dr. Cou ti nho (1857)
 apresentava uma pro pos ta para os co lé gi os da
Cor te, que de mons tra va tão bem co nhe cer, par -
tin do do prin cí pio de que não era so men te a
edu ca ção ci en tí fi ca que me re ce ria cu i da do, já
que a edu ca ção fí si ca era con ve ni en te men te di -
ri gi da, na Fran ça e no res tan te da Eu ro pa, e a
gi nás ti ca e as be las ar tes fa zi am par te im por -
tan te da edu ca ção, de sen vol ven do o cor po e
cor ri gin do as na tu re zas ás pe ras. Com isto, o
sen ti men to do belo, do jus to e do ho nes to era
ino cu la do na mo ci da de por in ter mé dio dos di -
fe ren tes ra mos de en si no. Aqui, se gun do ele, ao 
con trá rio, não po de ria “de i xar de men ci o nar o
fac to re pug nan te, e que se re pro duz qua si quo -
ti di a na men te no Rio de Ja ne i ro; − fal la mos do
ap pa re ci men to de no ti ci as que dão as fo lhas
pu bli cas de re cem-nascidos es pos tos nas pra -
ças e pra i as da ci da de”, la men tan do ain da “a
com ple ta in dif fe ren ça que exis te a esse res pe i to 
que, se gun do a ex pres são de um mu i to il lus tra -
do Len te da Esco la, pa re ce que o in fan ti ci dio é
um cri me tão fóra da in do le de nos so povo que
as au to ri da des po li ci a es se per su a dem que es -
tas ex po si ções tem sem pre por ca u sa a mi se ria
dos pa ren tes, que im pos si bi li ta dos de en ter rar
os fi lhos, os lan çam á ca ri da de pu bli ca, e nun ca 
se hou ve um cri me afim de le va rem os cri mi no -
sos aos tri bu na es com pe ten tes.”7

Dois anos an tes, a tese do Dr. Gon çal ves
(1855) ex plo ra va o tema dos en je i ta dos e, a par
das duas dou tri nas opos tas so bre este tema,
não os ci la em as so ci ar-se àque la que con ju ga o 
es pí ri to cris tão como o es pí ri to da ciên cia mé -
di ca. Nes te sen ti do, este mé di co re je i ta a po si -
ção que, se gun do ele, era sus ten ta da pelo Sr.
Du cha tel e por Lord Broug ham, a qual não

pre via qual quer as sis tên cia aos en je i ta dos já
que, nes ta li nha de ra ci o cí nio, esta me di da fa -
ria a po pu la ção cres cer sem li mi te e, como
con se qüên cia, a pró pria mi sé ria. Em po si ção
di a me tral men te opos ta, apóia-se em Isa ías e
São Mat he us para afir mar que os ver da de i ros
ca tó li cos, ten do por nor ma os dois pre ce i tos
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7.  O tema do infanticídio é tratado em um significativo número de
teses apresentadas à FMRJ ao longo do século XIX. Este tema
preocupava, sobretudo, pelo elevado índice de mortalidade infantil
provocado por um conjunto de práticas, dentre as quais a Revista do
IHGB (tomo 89, nº 143) destaca a ação das parteiras e do comércio de
leite: “Cruz preta no portal de uma casa, indicava, nos tempos antigos, a 
residência de parteira. Disseminadas aqui e alli, pelos beccos e villas do 
Rio de Janeiro, não tinham mãos a medir. Sem leis coercitivas exerciam 
com plena liberdade os difficeis encargos da profissão. Depositarias de
varios segredos, conhecedoras de muitas vergonhas e escandalos,
gosavam de grande respeito e dispunham de grandes amisades.
Dividiam-se em duas classes: a primeira, a mais numerosa,
comprehendia as simples curiosas, aparadeiras, vulgarmente
conhecidas pelo nome de comadres. Da segunda faziam parte as que
tinham carta de approvação. O exame era prestado perante os
commissarios do proto-medicato, e em tempos posteriores na presença 
do cirurgião-mór ou de seus delegados. No numero destas ultimas
havia também escravas. É bem de ver que os proventos da profissão
iam encher as algibeiras do feliz senhor, que tinha a felicidade de contar 
entre seus captivos uma mulata ou negra ladina, entendida em parto.
Nos archivos de nossa Municipalidade devem existir ainda os registros
dessas curiosas cartas de approvação. Ainda depois da Independencia
custavam ellas: de feitios tres mil e duzentos, de assignatura mil e
duzentos, e de impressão seis mil e quatrocentos réis. As curiosas por
serem mais baratas, eram em geral encarregadas de levar á roda os
recem-nascidos escravos, cujos senhores não queriam ter os
incommodos da criação. Prestados os socorros á parturiente, voltava á
noite a aparadeira e, mediante modica retribuição, recebia o fardo
arrancado ás caricias da pobre mãe e o ia depositar na portinhola da
Casa dos Expostos. Envolvidas na clássica mantilha, não eram poucos
os sustos que soffriam: evitar as vistas dos transeuntes e as indagações 
dos quadrilheiros da policia do Vidigal famoso. Passados os dias de
resguardo, constituia-se a parturiente captiva, lucrativa fonte de renda.
O escravocrata logo a annunciava como perfeita ama de leite, sadia,
muito carinhosa, que não era dada as bebidas, nem fujona. E a ganancia 
chegava a tal ponto que com o leite de um só parto houve escravas que
faziam a criação successivamente de duas e tres crianças” (1924,
p.413-414). A transformação desse tema em objeto de estudo dos
médicos confirma a denúncia presente no discurso do Dr. Coutinho, em
1857. É possível pensar que a defesa do aleitamento materno defendido 
pelos médicos seria também uma estratégia para combater o comércio
mercenário do leite e a exploração gananciosa que os senhores faziam
de suas escravas, seja na qualidade de parteira, seja na de ama e, com
isso, também constituíam a moda e o luxo feminino em práticas a
serem erradicadas. Pode-se, ainda, associar ao tema do infanticídio as
teses que tratam do aborto, gravidez, parto e do funcionamento das
Casas dos Expostos. Um exemplo de tese que trata deste último ponto é
a de Gonçalves (1855).



da re li gião, de amar a Deus e ao pró xi mo, não
po de ri am ad mi tir o aban do no dos “en ge i ta -
dos”, sus ten tan do que:

Para nós a cri an ça, quer seja fi lha de união  le -

gítima, quer de uniões que a lei pro hi be, tem

igual di re i to ao in te res se da so ci e da de; já nos sas 

leis sa bi a men te dis pos tas, re co nhe cem este

prin ci pio outr’ora des pre za do, em tem pos de ig -
no ran cia e bar ba ris mo; sua be ne fi ca ac ção não

pode ain da in fe liz men te mo di fi car a opi nião pu -

bli ca que qua se in fle xi vel leva sua in to le ran cia;

é pois bem tris te que essa que não pôde re sis tir á 

lin gua gem dos sen ti dos, e da se duc ção, seja a

úni ca vic ti ma da cen su ra, e do des pre zo da

 opinião pu bli ca, ao pas so que seu pró prio se -
duc tor pas sa im pu ne por seus cri mes, zom ban do 

mu i tas ve zes da mi se ria a que le vou a in fe liz.

(1855)

Ao re pre sen tar a mu lher como ví ti ma dos
“se du to res”, aju da a cons truí-la como ob je to e
não como res pon sá vel pela gra vi dez, ca rac te ri -
za ção que, por sua vez, jus ti fi ca ria o “per dão” e 
a pro te ção da mu lher e da cri an ça sob o man to
da re li gião e da me di ci na, in sa tis fe i tas com os
ín di ces de mor ta li da de in fan til, so bre tu do
 junto à po pu la ção po bre. É com base nes tas
po si ções que ele sus ten ta a ne ces si da de de cri a -
ção dos “hos pi ci os dos en ge i ta dos”, ale gan do
que se ria mais van ta jo so so cor rer os me ni nos
po bres re u ni dos em uma casa co mum, a qual
ga ran ti ria a mo ra li da de das cri an ças e das
mães, bem como a pro te ção des tas úl ti mas. Em
se gui da, Dr. Gon çal ves acres cen ta va que, ao se
ad mi ti rem os “hos pí ci os”, es ta ri am sen do
 salvas as vi das de “mu i tos in fe li zes” que, caso
con trá rio, po de ri am ser ob je to de abor to, de in -
fan ti cí dio ou de uma ex po si ção ine vi tá vel. No
en tan to, a casa dos ex pos tos de ve ria ser or ga -
ni za da se gun do os pre ce i tos da hi gi e ne, sob
pena de se ver man ti do o alar man te ín di ce de
mor ta li da de, o qual, de acor do com a es ta tís ti -
ca des te mé di co, atin gia 82% na Casa dos
Expos tos do Rio de Ja ne i ro. Uma ex cep ci o na li -

da de, com pa ra da com o que ocor ria em ca sas
as se me lha das em ou tras ci da des do Bra sil e do 
ex te ri or, como ele apre sen ta no mapa re pro -
du zi do no Qu a dro 1.

Ao apre sen tar esta ta be la, Dr. Gon çal ves 
des ta ca o ele va do ín di ce de mor ta li da de do
Rio de Ja ne i ro, após o que pro cu ra apon tar as
ca u sas que, se gun do ele, mais po de ro sa men te 
con cor ri am para a gran de “des tru i ção de
 infelizes aban do na dos por seus pais, que,
pro cu ran do no hos pi cio a pro tec ção, e am pa -
ro de sua vida”, só en con tra vam “um ca mi nho 
mais cur to para a se pul tu ra”. Isto ocor ria em
vir tu de do es ta do da Casa dos Expos tos do Rio 
de Ja ne i ro: pou cas aco mo da ções para o
 número de cri an ças re ce bi das, fal ta de
 vigilância ne ces sá ria, sur tos epi dê mi cos de
of tal mi as, de sin te ri as, tu bér cu los me sen té ri -
cos, sa ram pões e be xi gas, con ta to en tre os
do en tes, ale i ta men to co le ti vo, des pre zo às
 regras de as se io e fal ta de equi pa men tos ne -
ces sá ri os à re a li za ção de al gu mas ati vi da des
clí ni cas. 8

Adi ci o na, como ca u sa, a pró pria ida de:
por ser a cri an ça mais frá gil, mais fa cil men te
su cum bia às do en ças e mor ria, além dis so o
pró prio es ta do com que as cri an ças eram lan -
ça das na “roda” (vin das de mu i to lon ge, so -
fren do pri va ções de toda a sor te, aba los
con si de rá ve is, ex pos tas ao frio da no i te ou ao
ca lor do dia, por ve zes de po is de de mo ra das
ho ras nas por tas das igre jas ou nas es ca das
dos edi fí ci os, ou en tão já qua se a mor rer) e,
 finalmente, a qua li da de das amas. Tudo isto,
com bi na do, ex pli ca va o ele va do ín di ce de
mor ta li da de in fan til. Ao tra çar o mapa das
 causas, tor na-se pos sí vel per ce ber as pres cri -
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8. Sobre a continuidade das Casas dos Expostos até meados do
século XX, no Brasil, cf. Marcilio, 1997. Segundo essa autora, as Casas
dos Expostos do Brasil foram as últimas do gênero existentes em todo o
mundo ocidental. O fim dessas organizações coincidiu com o
aparecimento de outras organizações voltadas para a infância. Sobre as 
Casas de Asilo em Portugal, cf. Fernandes, 2000, e sobre as creches e
outras medidas de proteção e cuidado da infância no Brasil, cf.
Kuhlmann Jr., 2000.



ções ex tra í das do guia da hi gi e ne no que diz
res pe i to à ma nu ten ção da in fân cia po bre e
aban do na da. Guia da hi gi e ne que, como o pró -
prio Dr. Gon çal ves afir ma, en con tra va-se em
pro fun da sin to nia com os pre ce i tos da fé cris tã. 
Guia, por tan to, da ra zão e da fé, que pou co dis -
cu te as ca u sas da po bre za, mas sim os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos para cu i dar dos
de ser da dos, dos in fe li zes, dos en je i ta dos. Nes te 
sen ti do, tra ta-se de uma re pre sen ta ção em tor -
no da po bre za que es tra nha aqui lo que iden ti -
fi ca como prá ti cas da bar bá rie (o aban do no dos 
en je i ta dos), na tu ra li zan do, con tu do, a pró pria
po bre za.

No “1º Con gres so de Pro te ção á Infân cia” 
(1922), esse tema man te ve-se pre sen te, am pli -
an do-se, con tu do, o le que dos ar gu men tos em
fa vor da hi gi e ni za ção da in fân cia. Uma fle xão,
ob ser vá vel nes se mo men to, ar ti cu la os ar gu -
men tos mé di co-religiosos ao eco nô mi co. Com

esse des lo ca men to, o cu i da do com a in fân cia
pas sa a ser re pre sen ta do como in ves ti men to,
ten do em vis ta ge rar/pro du zir su je i tos que
pu des sem ser in te gra dos pro du ti va men te ao
mun do do tra ba lho. Nes se mo vi men to, a pro -
te ção à in fân cia en con tra va ou tro mo tor.

Ao di ri gir-se aos pre sen tes na ses são de
aber tu ra des se even to, Dr. Fer nan do Ma ga -
lhães9 re co lo ca va a pre o cu pa ção em tor no da
in fân cia, tra zen do para o de ba te o as pec to
eco nô mi co des sa ques tão. Para ele, o apro ve i -
ta men to e avi go ra men to da cri an ça re pre sen -
ta vam a eco no mia, o acrés ci mo das for ças
vi vas da na ci o na li da de. E in da ga va ao seu au -
di tó rio: “De que va lem sa cri fi ci os para tra zer
ao Bra sil im mi gran tes quan do de i xa mos
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Anos Exis ti am Entra ram To tal Fa le ce ram Mor ta li da de

Rio de Ja ne i ro

1852-53 70 560 630 515 82%

1853-54 53 552 605 462 76%

1854-55 76 528 604 275 45%

Cam pos 1853-54 224 65 289 33 12%

Por to Alegre 1853-54 186 72 258 45 14%

Bahia 1853-54 74 75 149 40 27%

Pernambuco 1853-54 274 119 393 79 21%

Por tu gal
1851-52 33.010 14.957 47.967 9.468 19%

1852-53 33.832 15.358 49.190 9.899 20%

Lis boa 1853-54 — — 1.843 347 19%

Co im bra
1853 833 470 1.303 152 11%

1854 962 600 1.562 181 12%

Ma de i ra 1853 978 212 1.190 125 10%

França 1845 96.788 25.239 122.027 12.592 11%

Paris 1852 14.039 3.303 17.342 2.006 11,5%

Ma dri 1854 4.957 1.860 6.817 1.596 23,5%

Qu a dro 1.  Mapa da Mor te nas Ca sas dos Expos tos

9. Membro da Comissão Executiva desse evento, médico da FMRJ,
diretor da “Pro Matre”. Esse discurso foi pronunciado em nome dos
delegados oficiais dos Estados do Brasil.



emi gra rem para a eter ni da de as cre an ci nhas
por fal ta de cu i da dos?”10 Em se gui da, co men ta
e po si ci o na-se: “O pro ble ma da cre a ção dos
me ni nos de i xou de ser uma ques tão de or dem
pu ra men te fa mi li ar para abran ger mul ti plos in -
te res ses de or dem so ci al.” Nes sa li nha, ele afir -
ma: “Uma cre an ça que se per de, ma te ri al ou
mo ral men te, não sig ni fi ca só men te uma sa u da -
de para a fa mi lia, uma ver go nha para os paes;
é, mais do isto, uma for ça que se per de para a
so ci e da de” (1924, p.132). Nes ses ter mos, a in -
fân cia é man ti da em dis cur so, ins ta lan do-a na
con di ção de “ma xi mo pro ble ma so ci al”, man -
ten do-se igual men te a fór mu la ar ti cu la da em
nome da hi gi e ne de modo a re sol vê-la, a qual
en con tra-se ins cri ta e ex pres sa na gra má ti ca do 
gui ar, aju dar, cor ri gir e subs ti tu ir.

Para Dr. Ma ga lhães (op. cit.), di fe ren tes
ins ti tu i ções de ve ri am con ju gar tal gra má ti ca.
Se gun do ele:

No lar, na es co la, nas of fi ci nas di ver sas, a cre an -

ça não per ten ce só men te á fa mi lia, não cabe a

esta cu i dar de que ella viva, cres ça, se de sen vol -
va, se aper fe i çoe; á so ci e da de, aos go ver nos

cabe ve ri fi car, fis ca li zar, as sis tir, de fen der no

me ni no os seus pro pri os in te res ses, im pe din do

que elle seja mal ou in suf fi ci en te men te nu tri do,

que se lhe exi jam tra ba lhos in tel lec tu a es ou

physi cos in com pa ti ve is com as suas for ças ou

com a sua eda de, que se lhe ne gue o pão do es -
pi ri to ou se lhes cres tem as flô res da vir tu de e do 

co ra ção, que se veja elle ex pos to ao con ta gio

das mo les ti as e dos vi ci os. (1924, p.133) 11

Com bi nan do e con ju gan do es for ços, ob -
ter-se-ia uma in fân cia pro te gi da, higi e ni za da.
Em con se quên cia, ob ter-se-ia a pró pria de fe sa
da so ci e da de12 , pois para o pro fes sor da FMRJ:

Sur pre sas ad mi ra ve is são com met ti das por cri -

mi no sos pro fis si o na es, re bel des a to das as in -

junc ções das leis e da mo ral, in sen si ve is á

ver go nha d ape na, pre gui ço sos e de bo cha dos,

cyni cos e cu pi dos, vi ven do fóra da so ci e da de e á

sua cus ta, por que sua in fan cia foi mal ou não
foi ab so lu ta men te pro te gi da. Por ou tro lado a

so ci e da de ar ras ta com si go um enor me peso

mor to de in di vi du a li da des inu te is, por que cre -

an ças não fo ram adap ta das á col lec ti vi da de.

Qu an do re co lhe mos um pe que no ser ati ra do

só zi nho nas tu mul tu o sas ma rê tas dos re fo lhos

so ci a es, vic ti mas de paes in dig nos ou de ta ras

pro fun das, não é elle que nós pro te ge mos, são
as pes so as ho nes tas que de fen de mos; quan do

ten ta mos cha mar ou fa zer vol tar á sa u de

physi ca ou mo ral se res de ca den tes e fra cos,

ame a ça dos pela con ta mi na ção do cri me, é a

pró pria so ci e da de que de fen de mos con tra

 aggressões, das qua es para ella mes ma, o

aban do no das cre an ças cons ti tue uma ame a ça
ou um pres sa gio. (1924, p.133)

A ma nu ten ção da in fân cia em dis cur so
ocor re, por tan to, com a agre ga ção de no vos
ele men tos. Ao lado da eco no mia, a de fe sa da
so ci e da de, mais do que a de fe sa das in di vi du a -
li da des das cri an ças, é ele i ta como ra zão para
a pro te ção da in fân cia. Ame a ça ou pres sá gio
ad je ti vam os ex clu í dos, as pec tos que fun da -
men tam a in ter ven ção do Esta do, qua li fi can -
do o pro ble ma da in fân cia ora como ques tão
do Esta do, ora como “mag no pro ble ma
 social”. Ao ad mi tir que a de fe sa da in fân cia
im pli ca va a de fe sa da so ci e da de, Dr.
 Magalhães pro põe que tal ques tão tam bém
pu des se ser per ce bi da na ór bi ta do “di re i to
pe nal”,  redimensionando mais uma vez o pro -
ble ma. Antes de fi na li zar seu dis cur so na
aber tu ra do re fe ri do even to, esse mé di co re -
lem bra uma afir ma ti va co mu men te ou vi da: a
de que “já não te mos ho mens” e de que tudo
se en con tra va di mi nu í do, de ge ne ra do e des -
mo ra li za do, em vir tu de do que ex cla ma va:
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10. De acordo com observação da ata, essa indagação foi objeto de
“Applausos”.
11. Trecho objeto de “Muittos applausos”, de acordo com as atas do
Congresso.
12. Uma reflexão instigante acerca dos procedimentos adotados em
defesa da sociedade encontra-se em Foucault, 1999.



“so mos um pais de per di dos!”. Ele, en tão,
 dirige-se ao pú bli co: “Acha es as sim? Jul ga es
des te modo? De quem a cul pa? O que fa ze mos
por proph yla xia? Não re a gi re mos? De i xa re mos
que a in fec ção se ge ne ra li ze no or ga nis mo
 social?” Ao co men tar o ques ti o ná rio que apre -
sen ta ra ao pú bli co, ele as se gu ra que se não
“ temos ho mens foi por que não fo ram bem
apro ve i ta dos e di ri gi dos os me ni nos de hon -
tem.”, re-indagando seus ou vin tes (e fu tu ros
le i to res): “Como cru zar os bra ços e não agir no
sen ti do de for mar ho mens?”

Ao de ba ter essa úl ti ma in ter ro ga ção, pro -
cu ra con ven cer e en vol ver seu au di tó rio na luta
em fa vor das idéi as de fen di das e do pro gra ma
pro pos to, re a fir man do a tese da cri an ça como
“se men te i ra do por vir”, ra zão que o le va va a
con cla mar to dos a se apli ca rem, com afin co,
pa i xão e ca ri nho, ao tra ba lho me ri tó rio de for -
mar em cada cri an ça um ho mem dig no de
ama nhã.

Na I Con fe rên cia Na ci o nal de Edu ca ção
(1927) a in fân cia per ma ne ce em dis cur so, o que
pode ser evi den ci a do na quan ti da de de te ses em
que esse tema é tra ta do, cen tral ou la te ral men -
te. Dr. Be li sa rio Pen na, pre si den te da Co mis são
de Edu ca ção Hi giê ni ca des se even to, em sua
tese, ana li sa a ne ces si da de da edu ca ção hi giê ni -
ca. Apo i an do-se em um “no tá vel eu ge nis ta” es -
pa nhol 13 , che ga a afir mar que “o pro ble ma
hu ma no é um pro ble ma de hi gi e ne, re sol vi do o
qual, de sa pa re ce rão as ca u sas da mi sé ria hu ma -
na” (p.32). No caso do Bra sil, o pro ble ma de hi -
gi e ne, para o Dr. Pen na, atin gia mais de 90% da
po pu la ção que “não sa bem ou não têm su fi ci en -
te men te edu ca das a in te li gên cia e a von ta de
para de fen der e me lho rar in ces san te men te a
pró pria vida”. Sen do as sim, con ti nua, era evi -
den te que não con tri bu íam para a de fe sa e me -
lho ra men to da vida da fa mí lia, da so ci e da de e da 
es pé cie. Ao con trá rio, afir ma, o con cur so de in -
do len tes, de de po si tá ri os e pro pa ga do res de
 doenças e ta ras pa to ló gi cas é o de con tí nua e
pro gres si va de ge ne ra ção da fa mí lia, da  socie -
dade e da es pé cie.

Não bas tas se esse qua dro, o mes mo en -
con tra va-se agra va do pois, se gun do Dr.
 Penna, dos pou cos bra si le i ros que sa bem de -
fen der e me lho rar a pró pria vida, in sig ni fi can -
te fra ção pre o cu pa va-se com a de fe sa e
me lho ra men to da so ci e da de, con tan do-se pe -
los de dos os que co gi ta vam o  aperfeiçoa -
mento da es pé cie. Aqui, Dr. Pen na de i xa
pis tas para se com pre en der uma nova in ter -
ven ção jun to à in fân cia. Lado a lado com o ar -
gu men to eco nô mi co (me lho rar a so ci e da de) e
o ju rí di co (a de fe sa da so ci e da de), esse mé di -
co aco pla a ra zão eu gê ni ca (aper fe i ço ar a es -
pé cie), ad ver tin do que de pen de do po der e
von ta de do ho mem “apu rar as qua li da des,
cor ri gir ou eli mi nar os de fe i tos”, su pe ran -
do-se “no pro du to, ser vin do-se no jar dim do
ma tri mô nio com a von ta de fir me de cri ar fi -
lhos e que es tes se jam me lho res do que os que 
o ge ra ram” (1997, p.33). A inob ser vân cia dos
“de ve res” so ci a is, mo ra is e ra ci a is con du zi ria
ao se guin te qua dro:

A inob ser vân cia des ses de ve res é que acar re ta
ma les pro fun dos e gra ves pe ri gos para os po -

vos que os es que cem ou des pre zam. São eles: a 

in do lên cia, a do en ça. O des ca so pela hi gi e ne

fí si ca, men tal e mo ral, as in to xi ca ções eu fo rís -

ti cas vo lun tá ri as, o su i cí dio, os aten ta dos con -

tra os bens e di re i tos do pró xi mo, o ho mi cí dio,

o ego ís mo, a fal sa con cep ção do ca sa men to, a
de ge ne ra ção da raça, o luxo, a con cu pis cên cia, 

a pros ti tu i ção, o jogo, a imo ra li da de, o la tro cí -

nio, a mor ta li da de in fan til, a ir re li gi o si da de, o

an ti pa tri o tis mo, a cor rup ção, o su bor no, a ti -

ra nia, o pa vor à li ber da de e à ver da de e o pre -

do mí nio da for ça so bre a jus ti ça e o di re i to.

(1997, p.32)

No am plo rol dos efe i tos da não obe -
diên cia aos pre ce i tos da hi gi e ne e da eu ge nia,
o mé di co pre nun cia um qua dro de so la dor de
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modo a aglu ti nar to dos em tor no do pro je to em 
que acre di ta e com o qual en con tra-se com pro -
me ti do, in di vi du al e cor po ra ti va men te, pois en -
ten do que o que enun cia está au to ri za do pela
or dem do dis cur so da qual faz par te, isto é, esse 
tipo de enun ci a ção en con tra va cre den ci a do
pela or dem mé di ca. Nes se ex ten so con jun to,
evi den cia-se igual men te uma com ple xa com bi -
na tó ria das ra zões para hi gi e ni zar. No dis cur so
do Dr. Pen na in ci dem os ar gu men tos re li gi o sos, 
hi giê ni cos, eco nô mi cos, ju rí di cos e eu gê ni cos,
con ver gin do to dos para uma in fân cia a ser mo -
de la da exem plar men te. Nes sa ta re fa, agên ci as
dis tin tas de ve ri am cum prir ta re fas es pe cí fi cas e 
con sor ci a das: a casa, o asi lo e a es co la.  Agên -
cias já re fe ri das ao lon go do sé cu lo XIX. No
 entanto, o cen tro des se tra ba lho foi cons ti tu í -
do em tor no da re fle xão acer ca da re la ção en tre 
o dis cur so da hi gi e ne, in fân cia e edu ca ção
es co lar.

No que se re fe re aos co lé gi os, des ti no de
uma in fân cia mais afor tu na da, Dr. Cou ti nho
(1857), para al te rar o qua dro de in sen si bi li da de 
e im pu ni da de que per ce bia, exor ta va as au to ri -
da des para que se pro ce des se à ado ção dos pre -
ce i tos hi giê ni cos, pois os cu i da dos que se
de vi am pres tar à in fân cia eram “qua si des co -
nhe ci dos en tre nós; no que é re la ti vo á edu ca -
ção, a hygi e ne ain da não pres tou o seu apo io, e
seus pre ce i tos ou são ig no ra dos, ou des pre za -
dos em nos sos col le gi os.” O tom, mar ca da men -
te de de nún cia, pa re ce acen tu ar-se quan do se
di ri ge a uma su pos ta re tó ri ca, exis ten te à épo -
ca, que apre go a va cu i da dos hi giê ni cos ao mes -
mo tem po em que não cri a va con di ções para
que os mes mos fos sem efe ti va dos: “Em nos so
paiz, em que o char la ta nis mo e a es pe cu la ção
tem to ma do pro por ções gi gan tes cas.” Com re -
la ção ao char la ta nis mo, afir ma va: “a edu ca ção
não foi es que ci da pe los fli bus te i ros que abun -
dão no paiz; en gen drou-se o pro gra ma  colle -
gial com todo o cor te jo de pro mes sas nun ca
re a li sa das.” Com re la ção à es pe cu la ção, de nun -
ci a va: “atra he-se a con cur ren cia de alum nos
com pom po sos an nun ci os, as sci en ci as, a

lit te ra tu ra, e as bel las-artes são ga ran ti das á
mo ci da de: pro met tem tudo e nada cum -
prem.” Aqui, tam bém, é pos sí vel per ce ber, no
re co nhe ci men to da qui lo que não se re a li za va, 
a pre sen ça do de ba te acer ca da hi gi e ne nos
co lé gi os, em bo ra, se gun do Dr. Cou ti nho, o
que se ve ri fi ca va era uma dis cre pân cia en tre
as pro pos tas hi giê ni cas e os atos efe ti vos.

Do pon to de vis ta dos atos, ao fi na li zar
sua pre ga ção em fa vor da hi gi e ne, ciên cia
agre ga do ra dos as pec tos fí si cos, in te lec tu a is e 
mo ra is da edu ca ção es co lar, in sis tiu no tom
de de nún cia ao se re fe rir à per ple xi da de dos
pais no mo men to de en vi ar seus fi lhos aos co -
lé gi os, fos se pelo ca rá ter es pe cu la ti vo e pe ri -
go so das ca sas de edu ca ção, fos se pela
qua li da de dos di re to res dos es ta be le ci men tos
es co la res, bem como a de seus pro fes so res:

Aquel les que não ig no rão o es ta do de nos sos

col le gi os fi cão per ple xos quan do tem de

 enviarem seus fi lhos á ins truc ção se cun da ria; e 

com ra zão, por que ex cep tu an do pou cos dig -

nos col le gi os que co nhe ce mos, os ou tros não
são mais do que ca sas de es pe cu la ção im mo ral

e pe ri go sa.

Os exa mes pu bli cos a que fo rão obri ga dos os

di rec to res e pro fes so res mos trá rão a sua ig no -

ran cia, e não é para ad mi rar que mu i tos can di -

da tos não con se guem com os exa mes ac tu a es

se ma tri cu la rem nas aca de mi as do Impe rio;
isto em re la ção á ins truc ção lit te ra ria. A edu -

ca ção mo ral e re li gi o sa é des gra ça da men te

nul la; a in cre du li da de vai se ge ne ra li san do em

nos sa mo ci da de com to das as suas con se quen -

ci as fa ta es; o de sa ni mo pe ne tra nos co ra ções

jo vens, cria ra i zes per ni ci o sas, e é o ca mi nho

se gu ro para o scep ti cis mo que mata a cren ça,

que bra os la ços que unem os in di vi du os en tre
si, des vir tua as for ças da in tel li gen cia e an ni -

qui la as ten den ci as hu ma ni ta ri as. (1857)

De pos se dos mo de los bem su ce di dos
no em pre go dos pre ce i tos hi giê ni cos, Dr. Cou -
ti nho clas si fi ca va o que via no Rio de Ja ne i ro
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como algo a ser su pe ra do pela obe diên cia à
dou tri na do hi gi e nis mo, isto é, ao sa ber mé di -
co, cujo raio de ação pro cu ra va atin gir o ser hu -
ma no nas suas di men sões fí si ca, mo ral e
in te lec tu al, cons ti tu i dor de uma trin da de pe da -
gó gi ca, fun da da, am pa ra da e le gi ti ma da pela
or dem mé di ca. Assim, gui a da pela or dem mé di -
ca, es tar-se-ia pro ce den do a uma ope ra ção
com um du plo efe i to: hi gi e ni zar as “ca sas de
edu ca ção” e dar à hi gi e ne o lu gar de pro e mi -
nên cia en tre as de ma is ciên ci as que flo res ci am
(quí mi ca, fí si ca, fi si o lo gia e me te o ro lo gia).

A hi gi e ne como ciên cia da
in fân cia

Dr. Gu i ma rães, em 1858, re to ma a de fe sa
da hi gi e ne ala van can do-a à con di ção de “Ciên -
cia da Infân cia”. Ao dis cu tir as com pe tên ci as na 
edu ca ção dos fi lhos, afir ma va ha ver três gran -
des agen tes que de ve ri am par ti ci par des ta ta re -
fa: as mães, os pais e a hi gi e ne. O ex ten so
dis cur so so bre a “Ciên cia da Infân cia” é bas tan -
te ex pres si vo do modo como os mé di cos re pre -
sen ta vam a edu ca ção es co lar, im pon do a esta
os prin cí pi os, mé to dos e pro ce di men tos ori un -
dos da que la. So bre os agen tes, de fen de rá uma
edu ca ção pú bli ca que sub tra ís se a cri an ça da
in fluên cia úni ca e ex clu si va do am bi en te fa mi -
li ar, pos to que o Esta do que ria mar car seu
 filhos, edu can do-os. O Impé rio de se ja va cons -
ti tu ir seus sú di tos, não mais ca ben do, por tan -
to, uma edu ca ção ex clu si va men te do més ti ca,
em que as mães cu i dassem da for ma ção mo ral e 
os pais, da for ma ção in te lec tu al. De fen dia,
con tra esse for ma to, uma edu ca ção em que a
fa mí lia se cons ti tu ís se em tor no da cri an ça, não 
ca ben do, por tan to, a se pa ra ção de  competên -
cias en tre o pai e a mãe; o que al te ra ria o pró -
prio con ce i to de fa mí lia e o lu gar da edu ca ção
no seu in te ri or. 14  De fen de, do mes mo modo,
que a edu ca ção não se es go tas se nes se novo
mo de lo de fun ci o na men to fa mi li ar, sus ten tan -
do a ne ces si da de de uma edu ca ção pú bli ca a
ser de sen vol vi da sob os aus pí ci os da hi gi e ne: 

Não ad mi ti mos como quer Mr. A. Mar tin, que
se jão as mãis as uni cas en car re ga das da

 direcção mo ral de seos fi lhos, fi can do  reser -

vado aos pais o cu i da do da ins truc ção pu ra -

men te. Com ef fe i to pela pro pria lei da

na tu re za a mãi de ve rá ter uma gran de par te na 

edu ca ção dos pri me i ros an nos tan to mo ral

como de ou tra es pe cie, mas pre ten der ne gar

ao pai uma par te n’esta doce e su bli me ta re fa
se ria cru el, pre ju di ci al e até mes mo im pos si vel. 

A har mo nia, que deve sub sis tir en tre o pái e o

fi lho se rom pe ria fi can do aquel le ex tra nho á

for ma ção do co ra ção d’este; um de sa cor do

con tí nuo re i na ria en tre o es po so e a es po sa in -

ter vin do aquel le mu i tas ve ses de uma ma ne i ra

con trá ria á esta nas re la ções sen ti men ta es de
seos fi lhos.

Aos pais por tan to, como te mos vis to, per ten ce

uma par te d’esta du pla ta ré fa e à hygi e ne,

como ve re mos é re ser va da ou tra. A hygi e ne, o

mais im por tan te dos ra mos da Me di ci na, como 

diz o nos so dis tinc to me di co o Sr. Dr. Tho maz

Go mes dos San tos, virá for ne cer os me i os de

pro lon gar es tas exis ten ci as va cil lan tes e de
com ba ter vic to ri o sa men te sua fra que za

 nativa.

Esta sci en cia da in fan cia virá mos trar ás fa mi -

li as e aos di rec to res dos es ta be le ci men tos pu -

bli cos e par ti cu la res a im por tan cia que de vem

li gar á cons ti tu i ção, tem pe ra men to, fra que za e 

dis po si ções mor bi das da in fan cia, e en si -
nar-lhes a ob vi ar es tes in co ve ni en tes op pon -

do-lhes uma ali men ta ção va ri a da e es co lhi da,

ar, agua, lo gar, cli ma ade qua do, uma gymnas -

ti ca pro por ci o na da e até mes mo agen tes me di -

ca men to sos. (1858)
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14. Sobre a confluência entre o modelo familiar nuclear e o modelo
escolar moderno, o estudo de Ariès (1981) constitui-se em referência
obrigatória. No discurso do Dr. Guimarães é possível entrever a
articulação, presente em sua defesa, entre uma “educação pública” e o
reconhecimento das famílias, redefinindo e alterando, assim, as
competências de pais, mães e as do próprio Estado. Para o caso
brasileiro, o estudo de Costa (1989) indica, com um bom nível de
precisão, como o processo de constituição da família conjugal foi
representado pela ordem médica que, deste modo, procurou
constituí-la.



Como se pode ve ri fi car, o bra do des te
mé di co em fa vor da hi gi e ne, ele van do-a à con -
di ção de gran de ciên cia da in fân cia, pro duz
uma re pre sen ta ção que a trans for ma em mol de
dos mo dos fa mi li a res, par ti cu la res e es ta ta is de
edu car e for mar o bom ho mem so ci al. Ciên cia
esta que, para atin gir seus fins re ge ne ra ti vos −
cu i dar e ele var os dé be is − po de ria, in clu si ve,
fa zer uso da arte de for mu lar, isto é, dos as pec -
tos me di ca men to sos, o que su ge re uma re pre -
sen ta ção am pli fi ca da des te ramo da me di ci na,
que, nes se dis cur so, se en con tra ele va do ao lu -
gar “mais no bre e im por tan te”.

Nes te sen ti do, não é de se es tra nhar que
este tra ço tam bém es te ja pre sen te na tese sus -
ten ta da pelo Dr. Armon de em 1874. No pre fá cio, 
logo no pri me i ro pa rá gra fo, su ma ria a apre sen -
ta ção pes so al e o seu in te res se pelo “pon to”
es co lhi do:

Eis-nos, jo vem ti mi do, in tel li gen cia po bre de

 illustração, es pi ri to pou co af fe i to ás li das que

oc cu pão os ani mos su pe ri o res e con sum ma dos

pen sa do res, en ce tan do um es crip to pu bli co so -
bre o as sump to do mais pal pi tan te in te res se, a

synthe se de to dos os pro ble mas so ci a es - a edu -

ca ção.

O mé di co, ao se en vol ver no de sa fio de
pro du zir um es cri to pú bli co em que pas sa ao pa -
pel “apou ca das re fle xões” e a “ob ser va ção de al -
gu mas cou sas re la ti vas á edu ca ção na Côr te”
toma para si um ob je to que, se gun do ele, era a
sín te se de to dos os pro ble mas so ci a is. Esta
 escolha não se cons ti tui em uma es co lha es tri ta -
men te in di vi du al, mas pro fun da men te con tro la -
da pe los dis cur sos que a cor po ra ção mé di ca
ele ge como pri o ri tá ri os ao lon go da for ma ção,
na con clu são do cur so e tam bém no exer cí cio
pro fis si o nal. Após ex pli ci tar o va lor do tema tra -
ba lha do, ca rac te ri za, em se gui da, o que en ten de 
como “Ciên cia da Infân cia”. No pon to es co lhi do
e de sen vol vi do pelo Dr. Armon de, ele pro cu ra,
nes ta pers pec ti va, va lo ri zar a área de hi gi e ne no
in te ri or do cam po mé di co:

A Hygi e ne é a pri me i ra das sci en ci as. Re a li za o
ul ti mo de si de ra tum de Hypo cra tes, é a as pi ra -

ção prin ci pal do ho mem, dan do-lhe a fe li ci da -

de pos si vel na vida; a hygi e ne é o suc co doce

de to dos os fruc tos co lhi dos pe los cul ti va do res 

dos di ver sos e nu me ro sos ra mos da gran de ar -

vo re das Sci en ci as Me di cas. 

Como uma mãi ex tre mo sa para a hu ma ni da de,

ella afas ta de nós, e mi nu ci o sa men te, to dos os
obs tá cu los que pos são im pe dir ou per tur bar a

nos sa vida. Mais pi e do sa que a pro pria The ra -

pe u ti ca, evi ta as mo les ti as, que a esta só é

dado cu rar. (1874)

A dis ser ta ção do Dr. Armon de for ta le ce
a cren ça do po der da hi gi e ne, pos to que esta
“mãe ex tre mo sa” era a res pon sá vel por pro vo -
car um des lo ca men to no fun ci o na men to da
me di ci na, cu jas pre o cu pa ções, con for me os
prin cí pi os da hi gi e ne, de ve ri am mi grar da
“cura” para a “pre ven ção”. É, pois, com o en -
ten di men to de que as in ter ven ções edu ca ci o -
na is en con tra vam-se mar ca das por um ca rá ter 
pre ven ti vo que o au tor de sen vol ve a sua dis -
ser ta ção, do que tam bém de cor ria o seu in te -
res se (e o da me di ci na) pela edu ca ção. Ain da
no pre fá cio, o Dr. Armon de si na li za para o
tra ta men to que da ria aos di fe ren tes as pec tos
con ti dos em seu pon to. Assim, ele enun cia
seu pro to co lo de le i tu ra:

Á me di da que dis cor rer mos, fal la re mos das re -

la ções exis ten tes en tre esse es ta do e a sa ú de

dos ha bi tan tes, pro cu ran do mos trar que mo les -

ti as ha en tre nós, cujo de sen vol vi men to é de vi -

do á im per fe i ta edu ca ção; con clu in do que, com 

o aper fe i ço a men to des ta, mu i to ga nha rão o

nos so es ta do sa ni ta rio e a nos sa ci vi li sa ção, a

nos sa fu tu ra gran de za, seja ma te ri al ou mo ral.
A edu ca ção, to dos o sa bem, com pre hen de tres

ra mos: edu ca ção physi ca, mo ral e in tel lec tu al.

Tão in ti mas são as re la ções que en tre si guar da

esta tri pli ce ra mi fi ca ção, que mu i tas ques tões

não po dem ser com ple ta men te clas si fi ca das em 

um ramo, por se li ga rem igual men te aos ou tros. 
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Tra tan do de uma ques tão de edu ca ção physi ca,
por exem plo, nada mais na tu ral do que pas sar-se

in sen si vel men te para uma ques tão de edu ca ção

mo ral ou in tel lec tu al. Uma das dif fi cul da des do

nos so pon to está, pois, pre ci sa men te nes sa in ti -

ma cor re la ção, nes sa qua se in se pa ra bi li da de das

ques tões. (1874)

Dr. Armon de ex pli ci ta, por tan to, em seu
pro to co lo o in te res se pela “im per fe i ta edu ca -
ção” na sua “trí pli ce ra mi fi ca ção” (fí si ca, in te -
lec tu al e mo ral), a qual ca re cia de aper fe i ço a -
men to e que, se efe ti va da sob os aus pí ci os da
me di ci na, in ter fe ri ria po si ti va men te na pro du -
ção de “nos sa fu tu ra gran de za”. Isto é, o tri un -
fo do Impé rio en con tra va-se su bor di na do a
uma ca de ia de re la ções ca u sa is, que te ria em
sua pon ta ini ci al a hi gi e ne, a qual de ter mi na ria
uma boa edu ca ção que, por sua vez, se ria de ci -
si va na cons tru ção de um bom es ta do sa ni tá rio, 
uma boa ci vi li za ção e, con se qüen te men te, a
gran de za ma te ri al e mo ral do país, es ta be le cen -
do, des te modo, uma hi e rar quia de sa be res e de
po de res. Nes te sen ti do, nas te ses mé di cas da
FMRJ, po de-se per ce ber que, ape sar de po si -
ções di fe ren ci a das acer ca de ques tões es pe cí fi -
cas, tais como o pa pel da igre ja, da edu ca ção
fe mi ni na e da obri ga to ri e da de do en si no, a ên -
fa se anun ci a da na for ma ção da mo ci da de é de -
sen vol vi da se gun do um mo de lo dis cur si vo mar -
ca do pe los ele men tos da mo dés tia, da au to ri -
da de (pela eru di ção e co nhe ci men to do pas sa -
do) e de re le vân cia do tema es tu da do, bem
como pela de fe sa de uma rede hi e rár qui ca de
po der, em cuja ori gem e pon to su pe ri or lo ca li -
za va-se a “Ciên cia da Infân cia”.

A hi gi e ne no dis cur so pro fes so ral

O dis cur so da hi gi e ne, no en tan to, não se
cons ti tu ía em uma par ti cu la ri da de dos con clu -
in tes do cur so de me di ci na. Tam bém era le gi ti -
ma do jun to ao cor po do cen te da fa cul da de. O
mé di co-professor Car los Ro dri gues Vas con cel -
los, ao con cor rer ao car go de Len te de Hi gi e ne

da FMRJ, foi obri ga do, pe los dis po si ti vos es -
ta tu tá ri os, a es cre ver e de fen der uma tese so -
bre esse tema, in ti tu la da “Hygi e ne Esco lar”.
Essa tese, con tu do, dis tin gue-se das de ma is
pelo fato de pre ten der abor dar um úni co pon -
to, a hi gi e ne es co lar, e en con trar-se ma te ri al -
men te es tru tu ra da de modo dis tin to, já que
pos sui capa e da dos ins ti tu ci o na is ime di a ta -
men te se gui dos pelo tex to pro pri a men te dito. 
Não en con tra mos, por tan to, nem a se ção de
agra de ci men tos, nem a nota ava li a ti va, tam -
pou co os afo ris mos de Hi pó cra tes. Re gis tro
uma ou tra dis tin ção, que se re fe re à pre sen ça
de ima gens grá fi cas no cor po do tra ba lho,
dis pos tas ao fi nal do mes mo, em que o le i tor
tem aces so aos de se nhos de di fe ren tes ti pos
de mo bi liá rio es co lar re fe ri dos pelo au tor em
seu dis cur so, quan do de di ca-se a abor dar essa 
pro ble má ti ca, pro cu ran do com pa rar os mo de -
los exis ten tes no mun do, suas ca rac te rís ti cas
e van ta gens. É man ti da, con tu do, a nota de
que “A Fa cul da de não ap pro va nem re pro va as 
opi niões emit ti das nas the ses que lhes são
apre sen ta das.”

O dis cur so do Dr. Vas con cel los em tor no
da ques tão da hi gi e ne en con tra-se or ga ni za do
em cin co blo cos: Intro du ção, Inter na tos e
Exter na tos, A Esco la, o Alu no e Mo lés ti as
Esco la res. Na in tro du ção, o au tor pro cu rou
res sal tar a re le vân cia do tema a que se de di ca -
va, bem como a abor da gem de sen vol vi da. Para 
ele, a hi gi e ne es co lar cons ti tu ía-se em um as -
sun to que pre o cu pa va o es pí ri to dos hi gi e nis -
tas fa zen do com que os múl ti plos e va ri a dos
ele men tos de aná li se en con tra dos nos es ta be -
le ci men tos es co la res es ti ves sem des per tan do a
ati vi da de de um gru po de tra ba lha do res que
cla ma va “to dos os dias pe las ur gen tes re for -
mas de que ne ces si ta esse ramo da hygi e ne.”
Re for ma esta que, na óti ca des se mé di co, de -
ve ria con ju gar di fe ren tes fa cul da des do ho -
mem, rom pen do com uma tra di ção da
Anti güi da de em que os po vos es me ra vam-se
na edu ca ção fí si ca dos ado les cen tes, mas des -
pre za vam o lado in te lec tu al. Em sua épo ca,
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re gis tra que ocor ria um mo vi men to opos to, isto
é, em vez de gi ná si os onde se for ma vam gran des 
atle tas, “ve mos pre di os e par di e i ros onde as cri -
an ças vão ini ci ar-se no cul to des sas de u sa at tra -
hen tes, dif fi ce is de se mos tra rem − A Sci en cia ou 
a Arte −, mas á cus ta do de sen vol vi men to physi -
co, á cus ta da sa u de.” Ao con clu ir o di ag nós ti co
da edu ca ção de seu tem po, afir ma que os ado -
les cen tes são ví ti mas “im mo la das em hon ra da
edu ca ção pela tu ber cu lo se, es crop hu lo se, ra chi -
tis mo, etc., ou de i xan do im pres sos os ca rac te res
dos vi ci os de con for ma ção ad qui ri dos nes se
meio ain da tão des cu ra do en tre nós”. Para sus -
ten tar sua po si ção, re cor reu a um hi gi e nis ta ita -
li a no 15  que con fir ma va a ne ces si da de im pe ri o sa
de se de di car aten ção à es co la e de re for má-la a
par tir dos pos tu la dos hi gi e nis tas: “La scu o la é il
sa cro Pa la dio ove é ri pos to l’avvenire del la na zi -
o ne.” Des cri ta como sa gra do pa lá cio, a es co la
de ve ria ser or de na da pe los prin cí pi os, mé to dos e 
pres cri ções da hi gi e ne, de modo a po der for mar
su je i tos for tes, sa u dá ve is, in te li gen tes e mo ra li -
za dos que, com es sas ca rac te rís ti cas, ali cer ça ri -
am a na ção, cons ti tu in do-se em base se gu ra
para um fu tu ro ide a li za do como gran di o so.

Pa í ses16 , per so na gens17 , le van ta men tos18 ,
pro ce di men tos19  e es tra té gi as20  in te gram a tra -
ma dis cur si va des se mé di co, cujo ob je ti vo é
con ven cer a to dos de que o in ves ti men to em
edu ca ção cons ti tui-se em um es for ço que po -
de ria ser lar ga men te re com pen sa do quan do se
res ti tu ís se à “so ci e da de as cri an ças que fo ram
en tre gues aos es ta be le ci men tos de edu ca ção,
edu ca das, for tes, ro bus tas e ap tas para pa ga -
rem com usu ra o em pres ti mo que con tra hi ram
com ella in di re ta men te.” Ao en cer rar sua in tro -
du ção, ele bus ca re co nhe cer que seu tra ba lho
não era com ple to, as si na lan do que os pro ble -
mas que abor da va re que re ri am es tu dos  espe -
ciais, o que era in com pa tí vel com as
ca rac te rís ti cas de uma tese. To da via, afir ma
que em sua tese es ta vam in di ca dos “os ver da -
de i ros prin ci pi os em que se de vem ba se ar hygi -
e nis tas e cons truc to res”, e que se sen ti ria
su fi ci en te men te re com pen sa do se ti ves se a

for tu na de ver “at ten di das as nos sas
re cla ma ções”.

Nes te con jun to de ob ser va ções, fica
res sal ta da a pre sen ça de tra ços de um pa drão
dis cur si vo iden ti fi ca do nas te ses mé di cas: hu -
mil da de, eru di ção, au to ri da de, va lo ri za ção do 
ob je to es tu da do e hi e rar qui za ção de sa be res
ten do, como base, a ciên cia da hi gi e ne. No
que se re fe re às re pre sen ta ções des te úl ti mo
mé di co so bre o ob je to edu ca ci o nal pro pri a -
men te dito, ve ri fi ca-se que ele pro põe a re a li -
za ção de uma am pla cru za da mo ra li za do ra,
com ba ten do ve e men te men te o mo de lo es co -
lar dos in ter na tos, sen do este pon to me re ce -
dor de des ta que, pois é pos sí vel, com isto,
per ce ber uma dis pu ta en tre a for ma es co lar
mais iden ti fi ca da com o mo de lo re li gi o so −
dos se mi ná ri os/mos te i ros, de uma vida
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15. Fazio, Tratado de Igiene , de 1886.
16. França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça, Áustria, Itália, e até
mesmo, segundo ele, a “tyrannisada” Rússia; nesta sequência.
17.  Rousseau (Emile ), Montaigne (Essaies , livro I), Locke (Education
des Enfants , 1821) e Brouzet ( Essai sur l’education medicinale des
enfants et sur leurs maladies , 1754)
18. Apresenta dados de um recenseamento da Corte, de 1872, para
provar que o número de crianças freqüentadoras de escolas já era
bastante significativo. De acordo com esse censo, na Corte havia
67.064 crianças e, desse total, 15.923 encontravam-se matriculadas
em uma rede de 192 escolas gratuitas (públicas e subvencionadas) e
pagas. Desse quantitativo de escolas, 94 eram gratuitas, sendo 46
voltada para o ensino masculino e 48 para o público feminino. Neste
censo discrimina-se ainda o público das escolas públicas e particulares
quanto ao gênero, sendo encontrados 4.734 alunos e 4.588 alunas na
rede pública e 3.470 meninos e 3.131 meninas nas escolas da rede
privada.
19.  Segundo ele, as conferências e exposições escolares que
aconteciam eram interessantes, mas pouco práticas do ponto de vista
da higiene escolar, sobretudo porque ainda tratavam as crianças de
modo fragmentado, abandonando o trabalho corporal/físico.
20.  Reconhece que já se dispendia uma grande soma com o ramo
escolar, apesar do atraso em que o mesmo ainda se encontrava, o que
poderia nos levar à conclusão de que o problema era, então, de
gerenciamento dos recursos. Este problema até poderia existir, mas
este médico aponta, também, para a necessidade de elevação dos
recursos a serem gastos com educação, propondo um imposto
pequeno por habitante, a exemplo do que, segundo ele, já era praticado
na maior parte dos países estrangeiros. A inclusão de um “imposto
escolar” também esteve presente no horizonte do poder executivo
central a ponto de, no relatório ministerial de 1879, o Ministro Carlos
Leôncio de Carvalho defendê-lo como alternativa para o problema do
financiamento da educação.



re clu sa − e aque le de fen di do pela hi gi e ne. Nes -
te sen ti do, cabe acom pa nhar o seu po si ci o na -
men to so bre este as pec to da cru za da
mo ra li za do ra que pre ten dia ver de fla gra da.

Hi gi e ne e o com ba te à re clu são

A prin ci pal re cla ma ção do Dr. Vas con cel -
los, em sua tese de 1888, re fe re-se ao des pre zo
pe las re gras de hi gi e ne es co lar, o que ter mi na va 
por ori en tar as de ma is re cla ma ções que apre -
sen ta em seu dis cur so. No item in ti tu la do
“Inter na tos e Exter na tos”, ex pri me uma re cu sa
ve e men te com re la ção aos in ter na tos que, para
ele, se cons ti tu íam em uma das fon tes de  en -
fraquecimento or gâ ni co e de de ca dên cia da es -
pé cie, pois aque le mo de lo de es co la não
pos su ía “in te res se úni co na edu ca ção ge ne ro sa
da mo ci da de e no cum pri men to da mis são sa -
gra da de en tre gar à pá tria ci da dãos ro bus tos e
ap tos para to dos os mis te res”. Ao con trá rio, o
in te res se úni co dos in ter na tos re si di ria, se gun -
do ele, no ma i or ou me nor lu cro que lhes po de -
ria ad vir do en si no. Além des te as pec to,
enu me ra va ou tros que tam bém con de na va
como, por exem plo, o re gi me dis ci pli nar que
apri si o na va as cri an ças, a ali men ta ção qua se
sem pre mal pre pa ra da, mal es co lhi da, mal dis -
tri bu í da e “não ra ras ve zes pou co as se i a da”, a
au sên cia de vi gi lân cia nos dor mi tó ri os, o nú -
me ro ex ces si vo de alu nos e o lon go tem po de
es tu do.

Ao con clu ir sua exor ta ção con tra os in -
ter na tos, o Dr. Vas con cel los re cor reu à
Arnould21  que afir ma va “o in ter na to é de plo rá -
vel a to dos os res pe i tos”, sen do “nul lo para a
edu ca ção e tor na-se odi o so para os pen si o nis -
tas.”  22  O mé di co bra si le i ro re co nhe cia, con tu -
do, a uti li da de dos in ter na tos para os me ni nos
que não pos su ís sem fa mí lia pró xi ma da lo ca li -
da de em que o co lé gio es ti ves se ins ta la do, ou
quan do o me ni no pre ci sas se de “su je i ção”.
Nes ses dois ca sos, con si de ra dos como ex ce ção,
mais do que em qual quer ou tro, os in ter na tos
de ve ri am ser or ga ni za dos sob a égi de da

hi gi e ne e pre si di dos pe los seus câ no nes, de
modo a evi tar des re gra men tos, de sen ca mi -
nha men tos, en tre ga à vida agi ta da das pa i -
xões e aban do no com ple to dos de ve res de
alu no.

Con tra o mo de lo dos in ter na tos, o pro -
fes sor da FMRJ de fen dia a ado ção dos ex ter -
na tos como pa drão que, na pers pec ti va
ado ta da, de ve ri am ser lo ca li za dos, cons tru í -
dos, or ga ni za dos e man ti dos sob to das as re -
gras que a hi gi e ne e a pe da go gia pres cre vi am,
de modo a pre en cher “com ple ta men te a mis -
são” a que se des ti na vam. Com isso, enu me ra -
va as van ta gens des te mo de lo:

Com ef fe i to, ter mi na da a ta re fa es co lar, o
alum no re gres sa para a sua casa, onde, além

dos cu i da dos da fa mí lia, en con tra a li ber da de

do exer ci cio, sem su je i tar-se a de ter mi na das

con ven ções dis ci pli na res.

O exer ci cio que elle faz quan do se di ri ge para a 

es co la, ou quan do d’ahi sae, pro duz a mais be -

ne fi ca in flu en cia so bre o or ga nis mo; o alum no 

de i xa at mosp he ra so bre car re ga da de ex ha la -
ções das sa las dos col le gi os e as pi ra, pelo me -

nos du ran te um cer to tem po (duas a qua tro

ve zes por dia), um ar mais puro e mais li vre.

(1888)

O ex ter na to per mi ti ria às cri an ças uma
es pé cie de li ber da de, ao mes mo tem po em que 
as obri ga va a um exer cí cio fí si co diá rio em vir -
tu de do des lo ca men to que te ri am de re a li zar
en tre a casa e a es co la. Este é, por tan to, o mo -
de lo de es co la apre go a do pelo Dr. Vas con cel -
los, es pe ci al men te por que:

Des gra ça da men te, raro não é o col le gio en tre

nós que pos sue, já não di ze mos bôas, re gu la -
res con di ções de hygi e ne. Em ge ral as sa las
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21. Traitée de Hygiene Publique et Privée , p.1122.
22. Partilha da crítica formulada por Hippeau em seu relatório (1871),
aproximando-se, deste modo, do modelo que segundo o relator francês
encontrava-se em voga nos EUA.



aca nha das, mal ven ti la das, mal il lu mi na das, sem 
a con ve ni en te ori en ta ção, sem es pa ço suf fi ci en -

te para re cre i os, la tri nas, etc.; além dis so, um

nu me ro de alum nos ahi ac cu mu la dos, ex ce den -

do do do bro, do tri plo e além da lo ta ção ma xi -

ma. (1888)

A de fe sa dos ex ter na tos en con tra-se,
por tan to, an co ra da no ar gu men to de que a sa í -
da da cri an ça do pré dio es co lar é po si ti va, vis to
que a ar qui te tu ra do mes mo era con -
tra-indicada, pois não aten dia aos co e fi ci en tes
hi giê ni co-sanitários 23  re co men da dos pe los mé -
di cos, sen do a sa í da dos es pa ços es co la res um
pro ce di men to que fun ci o na ria como li nha de
fuga, pos si bi li tan do ao alu no uma vida mais
sa u dá vel do pon to de vis ta fí si co e mo ral. Na
ten ta ti va de am pli ar a sus ten ta ção de seus ar -
gu men tos, re cor reu a um le van ta men to pro du -
zi do pelo De le ga do de Instru ção da Fre gue sia
de São Cris tó vão, Sr. Sil va San tos. Apo i a do nes -
se le van ta men to, Dr. Vas con cel los con clui:

Ago ra, se con si de rar mos de um lado os gran des
in con ve ni en tes da ag glo me ra ção e de ou tro os

que re sul tam da im pro pri e da de dos pre di os, so -

bre tu do de par ti cu la res, que são uti li za dos para

tão exi gen te ob jec ti vo, bal dos das prin ci pa es

con di ções que a hygi e ne con tem po ra nea pres -

cre ve e ca pa zes de se ri os ris cos pela fal ta de re -

gu lar dis tri bu i ção da luz na tu ral e da re no va ção
met ho di ca e com ple ta do ar res pi ra vel que os

alum nos de vem con su mir du ran te mu i tas ho ras

no de cur so de 300 dias do anno, a ima gi na ção

cer ta men te não at tin ge de pre sen te a enor me

som ma de pre ju i zos physi cos e mo ra es que em

taes es ta be le ci men tos se pre pa ram ou se con -

sum mam em nome da ca ri da de e do pro gres so.

(1888)

É, pois, pre o cu pa do com a for ma ção in -
te lec tu al, mo ral e fí si ca da ju ven tu de mas cu li na 
e fe mi ni na que esse mé di co apre sen ta um con -
jun to de me di das ori en ta do ras da re for ma pro -
fun da a que pre ten dia sub me ter os ex ter na tos,

vol ta dos para toda a po pu la ção, e os in ter na -
tos (ape nas os que fos sem com pro va da men te
ne ces sá ri os). Tais me di das pos su íam como
pon to de ori gem co mum a dou tri na da hi gi e -
ne24 , mãe ex tre mo sa que de ve ria gui ar o modo 
de con ce ber, es tru tu rar, edi fi car e de fun ci o -
nar dos co lé gi os, in ter vin do, des sa ma ne i ra,
na for ma ção da ju ven tu de e, por con se guin te, 
na pró pria cons tru ção do fu tu ro da Cor te
Impe ri al e da pá tria bra si le i ra. Po si ci o nan -
do-se con tra a cla u su ra dos in ter na tos/se mi -
ná ri os, esse mé di co po si ci o na-se, igual men te, 
con tra a es co la uni di men si o nal, isto é, aque la
pre o cu pa da fun da men tal e ex clu si va men te
com a for ma ção in te lec tu al. Assim, com ba -
ten do uma for ma es co lar, com ba tia tam bém
um mo de lo pe da gó gi co.

Ao per cor rer a ques tão do con ce i to de
edu ca ção par ti lha do pe los mé di cos por in ter -
mé dio de uma sé rie do cu men tal cons ti tu í da
por te ses de fen di das, na FMRJ, en tre 1854 e
1888, foi pos sí vel acom pa nhar a ma nu ten ção
do pa drão dis cur si vo e a exis tên cia de al gu -
mas ten sões nes te pe río do. Do que foi pos sí -
vel per ce ber, para efe i to de con clu são da
aná li se do es for ço dos mé di cos em pro du zir
con sen so em tor no do cor po dou tri ná rio da
hi gi e ne, des ta ca ria uma in sis tên cia e uma re -
pe ti ção pre sen tes, seja nas te ses que apre sen -
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23. O autor apresenta dados de um levantamento realizado em 15
colégios que atesta que os coeficientes de iluminação, ventilação e ar
permanente comportariam apenas 1.145 alunos distribuídos em 618
para as escolas de meninas e 597 para os cursos de rapazes, de um
total de 1.633 matriculados. Os dados funcionam para provar que o
excesso de alunos é algo que deveria ser combatido em favor da boa
higiene escolar.
24.  Sobre o amplo arco de competências a ser recoberto pela
higiene, o Dr. Vasconcellos afirma: “Não ha desconhecer-se que a
hygiene escolar joga com todos os elementos da materia da hygiene,
quer individualmente, quer em coletividade; não se póde, pois, exigir os
preceitos de edificação, exposição, disposição, etc., estejam na
dependencia dos preceptores; não, pertence aos hygienistas
estipulal-os, aos governos a sua determinação e aos engenheiros a sua
execução.” Este discurso, além de assinalar a amplitude do arco
higienista, também hierarquiza e ordena posições. No princípio e no
fim, a higiene, na medida em que são os higienistas os formuladores e
seriam, eles também, os fiscalizadores. Produtores e gerentes da
ordem escolar, portanto.



tam um re cor te mais es pe cí fi co pelo tema da
edu ca ção fí si ca, seja nas de ma is. Seja nas que
pro cu ram te ma ti zar de modo mais en fá ti co os
“col le gi os”, seja na que las cu jas pre o cu pa ções
gi ra vam em tor no da pre o cu pa ção com a “for -
ma ção da mo ci da de” ca ri o ca/flu mi nen se. Insis -
tên cia no po der da hi gi e ne. Re pe ti ção na
com pre en são da ne ces si da de de se fa zer uma
in ter ven ção hi giê ni ca que ar ti cu las se, ci men -
tas se e de sen vol ves se, si mul ta ne a men te, as três 
di men sões do ho mem, re co nhe ci das e re fe ri das
pelo dis cur so da “mãi ex tre mo sa”: a mo ral, a fí -
si ca e a in te lec tu al. Insis tin do e cir cu lan do em
tor no des ses prin cí pi os, os mé di cos pro cu ra ram 
ins ti tu ir uma tri pla re pre sen ta ção dos co lé gi os,
que se ma ni fes ta em for ma de com ba te. Com -
ba te à es co la ex clu si va men te do fí si co, à es co la
ex clu si va men te do in te lec to e à es co la ex clu si -
va men te vol ta da para a for ma ção mo ral. Re cu -
sa, pois, à ma nu ten ção da es co la-ginásio, da
es co la-cárcere25  e da es co la-igreja. 26  

Na nova or dem pe da gó gi ca ima gi na da
pela hi gi e ne, não mais ca be ria cul tu ar uma fa -
cul da de do ho mem de modo ex clu si vo e
 mutuamente ex clu den te. Nes se sen ti do, os
 higienistas re cha ça vam a cren ça de um pro gra -
ma de for ma ção ins pi ra do no ab so lu tis mo de
qual quer um dos frag men tos hu ma nos, cons -
tru in do, en tão, a cren ça na trin da de pe da gó gi -
ca, fun di da sob o ca lor dos sa be res da hi gi e ne.
Na or dem mé di co-higiênica, era tem po de in te -
grar as di men sões hu ma nas que, tra di ci o nal -
men te, até o sé cu lo XIX, na Cor te Impe ri al e no
Bra sil, vi nham sen do con ce bi das e tra ta das iso -
la da men te. Era tem po de uma nova re li gi o si da -
de, an co ra da no sa ber-poder da ciên cia. Era
tem po de ins ti tu ir uma nova re pre sen ta ção dos
co lé gi os, das po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a
edu ca ção e, tam bém, de no vas prá ti cas es co la -
res. Era, en fim, che ga do o tem po da trin da de
pe da gó gi ca e da uto pia de in ter vir na for ma ção 
de um ho mem novo. Novo por que bem cons ti -
tu í do fí si ca, mo ral e in te lec tu al men te. Novo
por que ins cri to em uma per cep ção do ho mem e 
da so ci e da de que bus ca va le gi ti mar-se como

nova, em um tem po no qual se di ri gi am ações
rumo à mo der ni za ção da so ci e da de, do tra ba -
lho, da eco no mia e da es co la. Era tem po de
ur ba ni za ção e de abur gue sa men to. Por tan to,
tam bém era tem po de hi gi e ni za ção.

Hi gi e ni za ção es co lar que, re co brin do
di ver sos as pec tos (cir cum fu sa, in ges ta e ap -
pli ca ta, den tre ou tros), des do bra-se tam bém
na par ti lha de con ce i tos re fe ren tes à pro du -
ção de um cor po edu ca do, de fa cul da des in -
te lec tu a is hi gi e ni za das e do pa tro cí nio e
es tí mu lo àqui lo que os pró pri os mé di cos de -
sig nam de “gi nás ti ca da von ta de”, isto é, a
de fi ni ção da pró pria mo ral do ho mem, que
de ve ria pre si dir as prá ti cas es co la res. No in -
te ri or des se com ple xo e des con tí nuo ar ca -
bou ço dis cur si vo, a idéia de in fân cia e de
edu ca ção es co lar são cons ti tu í dos si mul tâ -
nea, so li dá ria e mu tu a men te de pen den tes.
Com isso, ao  representar a in fân cia como o
“por vir do ama nhã”, aci o nan do o ar gu men to 
da re li gião-caridade, da pre ven ção, da eco -
no mia, da eu ge nia ou mes mo do di re i to, tal
es for ço co la bo ra para se cons tru ir a re pre -
sen ta ção da es co la hi giê ni ca – hi gi e ni za da e
hi gi e ni za do ra – como in cu ba do ra de um
“ama nhã” re gi do e con tro la do pela ra ci o na li -
da de com pro me ti da com uma or dem que
pro du zia seus “en ge i ta dos” e “in clu í dos”,
tan to como enun ci a va dis po si ti vos vol ta dos
mais para a re du ção dos efe i tos das de si gual -
da des exis ten tes en tre uns e ou tros do que
pro pri a men te para a er ra di ca ção de suas efe -
ti vas mo ti va ções.

Nes ses ter mos, tor na-se pos sí vel re la ti -
vi zar a re a ção “in dig na da” do Dr. Mon cor vo
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25. Valho-me dessa associação porque os médicos, ao criticarem a
escola do imobilismo e dos longos tempos dedicados ao estudo,
freqüentemente associavam essa modalidade de ensino àquela
preocupada exclusivamente com o desenvolvimento intelectual dos
alunos e, desta forma, para eles, constituíam-se em verdadeiras
prisões para os jovens. 
26. Hippeau (1871) trabalha com associações semelhantes ao
combater os internatos que, segundo ele, eram uma “triste mistura de
claustro e quartel”.



Fi lho (1922) a Gus ta ve Le Bon que, se gun do
ele, “ig no mi ni o sa men te”, “com ig no rân cia de -
plo ra vel” do Bra sil, re pre sen tou-nos como
“um povo de ca den te e ´trop li bé ral pour des
ra ces sans ener gie et sans vo lon té...`” Con tra
essa po si ção, re cu san do esse su pos to tra ço na -
tu ral do povo bra si le i ro, di ri gin do-se à au -
diên cia da ses são de aber tu ra do I Con gres so
Bra si le i ro de Pro tec ção á Infan cia, o mé di co
bra si le i ro afir ma va: “Se nho res, póde ser que
la bo re mos em erro. Esta mos, po rém, con ven -
ci dos de que o nos so tra ba lho, no sen ti do de
con se guir para o nos so Bra sil o me lhor por vir,
de ve rá ser cu i dar des ve la da men te, des sa

ge ra ção que ama nhã bem di rá os nos sos
 esforços, as nos sas luc tas e as nos sas vic to ri -
as.” (1922, p.129). Assim, co lo ca na in ter -
ven ção con ti nu a da jun to às cri an ças toda a
res pon sa bi li da de pelo fu tu ro gran di o so que
ide a li za va e pro me tia, cujo al can ce de pen dia
de uma in fân cia de vi da men te hi gi e ni za da,
mes mo que tal es tra té gia pro du zis se,  le -
gitimasse e ter mi nas se por na tu ra li zar as
 desigualdades da “ge ra ção do ama nhã”, o
que, de sua par te, co la bo ra va para man ter
viva a re pre sen ta ção do eu ge nis ta fran cês
que de i xa va o mé di co bra si le i ro “tão
in dig na do”.
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