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RESUMO
 
Este artigo tem como objetivo geral discutir a Cadeira de Higiene Geral e Escolar na Escola Normal e Primária de
Sergipe entre os anos de 1879 – 1930. Nesta perspectiva da História da Educação busca-se refletir sobre o conteúdo da
disciplina de higiene geral e escolar nos cursos de formação de professores, assim identificar as práticas
médico-higiênicas prescritas e administradas no cotidiano das escolas primárias, sob a ótica da educação, se deva a
estratégia de promoção da saúde e prevenção de doenças. Metodologicamente nos valemos da interpretação
documental, entendendo estes documentos como monumentos, segundo apregoado por Le Goff, (1994). Nesse
contexto ressalta-se a contribuição social e cultural da disciplina de higiene como um dos principais meios de
conscientização da população para com as ideias de saúde pública. Como aportes teórico-metodológicos, Chervel
(1990), Le Goff (1994), Gondra (2003), Burke (2005), Valença (2006), Tanuri (2006), Larocca (2009).
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ABSTRACT
 
This article has as main objective to analyze the hygiene chair on the Normal School of Sergipe between the years 1879 -
1930. From this perspective the History Culture Education seeks to reflect on the curriculum of the discipline of general
and school hygiene in teacher training courses through education measures and lesson plans in order to identify the
medical and hygienic practices prescribed and administered in the daily life of primary schools under the perspective of
education, promotion and health prevention. Methodologically we appropriated the interpretation documentary,
understanding these documents as monuments, by Lee Goff (1994). That context emphasizes the social and cultural
contribution the discipline the hygiene like the is  awarenss means towards public health ideas. Like theoretical
contribution methodological, Chervel (1990), Le Goff (1994), Gondra (2003), Burke (2005), Valença (2006), Tanuri
(2006), Larocca (2009). 
Keywords:  Civilization; Pedagogical Practice; Hygiene.
 

INTRODUÇÃO
 
No contexto da historiografia da educação no Brasil, tem sido crescente o número de estudos que buscam compreender
como determinados saberes se tornaram propriamente escolares. Considerando o campo de estudos das Disciplinas
Escolares, [...] é possível investigar a influência e abrangência de uma determinada disciplina no contexto sócio cultural
como instrumento transformador de uma sociedade (TANURI, 2006).
Este estudo pretende promover uma reflexão sobre a disciplina de higiene como instrumento educador em Sergipe na
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passagem do século XIX para o século XX. Para tanto, é imprescindível identificar as influências que se fizeram
presentes no contexto sociocultural daquela época. Assim compreender como esta disciplina influenciou no processo da
construção da salubridade e como estes conceitos eram incutidos e absorvidos pelos sujeitos da ação educativa.
O progresso exigia da sociedade sergipana à adesão de novas praticas com vistas à alterar o curso da história no que
se refere a precariedade das condições de salubridade da época. Neste contexto, as necessidades emergiam diante da
precariedade estabelecida naquela sociedade, este discurso fica evidenciado no relatório do governo de província de
1877, onde o Presidente da Província de Sergipe descreveu a carência de ações de higiênicas coletivas;
[...] aglomeração de indivíduos em casa baixas, humidas, mal ventiladas, sem luz bastante e sem aceio necessário; rua
edificadas fôra das condições exigidas pela sciencia ; lamaçal, imundice nas praças publicas ,nas ruas ,nos quintaes;
charco por toda a parte, temporais uns, outros permanentes ;animais a pastar dia e noite pelas praças; animais
immundos, recolhidos aos quintais ou soltos pelas ruas . O Aracaju, a florescente capital da província, reune todas as
condições de má hygienicas que apontei (SERGIPE, 1877, p. 10).
 
Por este relato entendemos que havia a necessidade de educar aquela sociedade inserido-se praticas que visavam “[...]
educar, esclarecer, civilizar” (LIMA, 1985), sendo possível estabelecer propostas educativas e higiênicas que
atendessem aos anseios da sociedade sergipana. Nesse sentido, a esperança viria da adoção de ações educadoras
para a mudança de hábitos e comportamentos dos indivíduos, reconfigurando e moldando a história e cultura de um
povo, ao se estabelecerem práticas que contribuíram na educação e prevenção de doenças.
Sendo possível evidenciar estes aspectos por meio de documentos que retratavam o cotidiano educacional daquela
época. Em meio a organização da educação Sergipana, percebe-se que a normatização dos conteúdos à  serem
ensinados nas escolas normal e primárias, neste cumprimento, houve a criação dos Programas das cadeiras da Escola
Normal e do Curso Complementar do Estado de Sergipe e também o Programa para o Ensino Primário Especialmente
aos Grupos Escolares do Estado de Sergipe. 
Portanto, cabe reconhecer a instituição escolar como essencial à organização de uma sociedade.  Os vários atores
anônimos que foram de capazes de produzir e interagir de forma a suscitar hábitos salubres à luz da pedagogia e
torna-los cultura a ser perpetuada. Neste ínterim, as normalistas apropriadas dos preceitos higienistas tornaram-se
disseminadoras das ideias que civilizadoras da sociedade. 
A história da educação e a medicina mantiveram seus caminhos em paralelo e suas influências convergiam dentro de
um mesmo interesse, na difusão do conceito de Higiene. Essa medida foi sendo introduzida nos espaços escolares
brasileiros utilizando-se principalmente dos cursos pedagógicos ofertados nas escolas normais, bem como das
recém-formadas professoras que ao ingressarem no magistério já passavam a dissimular a nova medida. Aquela
direcionada a [...] promoção de saúde e sua construção social como objeto de conhecimento na sociedade sergipana.
(LE GOFF, 1994).
A DISCIPLINA DE HIGIENE NA ESCOLA NORMAL
A construção dos saberes apoia-se nas disciplinas escolares, resultando no complexo processo de ensino e
aprendizagem. Ao surgir, portanto, a necessidade de mediar tensões que envolviam a diversidade sociocultural em que
se insere, sendo esta, a função impar do professor, as ideias higienistas eram compartilhadas por intelectuais e
formadores de opinião da sociedade sergipana do final do século XIX e início do XX. Sob este respaldo as medidas que
foram ensinadas e praticadas, tiveram como referencial os manuais específicos escritos para formação de professoras
na Escola Normal, e consequentemente nas escolas primárias.
A Escola Normal Feminina de Sergipe[1] foi criada em 1877, diante de uma demanda não suprida de homens para o
curso causada por vários fatores, entre eles, a não atratividade salarial do magistério. Funcionou de início no Asilo
Nossa Senhora da Pureza e era descrita pelo presidente João Ferreira d’Araújo Pinheiro como “um viveiro de
professores, ali se transmite a instrução, se põe à prova a vocação, do que se destina ao magistério a eschola Normal é
uma fonte de conhecimentos theóricos e práticos” (SERGIPE, 1917).
Compreendendo o espaço escolar como meio de transposição dos saberes, consequentemente houve a replicação das
ideias naqueles ambientes sociais que os jovens alunos conviviam. Os conceitos de higiene, antes praticados apenas no
espaço escolar, foram adaptados à cultura familiar. Aliando-se as ações do poder público, que determinavam práticas de
salubridade, com ações educativas de prevenção e promoção da saúde, acabaram por refletir no controle de epidemias
que contrariavam o desenvolvimento sócio econômico.
A disciplina de higiene passou a ser obrigatória ainda durante o império, após a Reforma Leôncio de Carvalho, com o
Decreto nº 7.247, de 19 de Abril de 1879 que definiu alterações no ensino primário, secundário e o superior em todo o
Império.  Assim toda a instrução pública e privada foi convocada a fazer parte dessa busca civilizatória e sob o manto do
movimento higienista, que se apropriaram das prerrogativas pedagógicas disciplinadoras. Neste mesmo ano “foi criado o
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primeiro serviço de higiene escolar em São Paulo, visando combater epidemias” (TANURI, 2000).
Para André Chervel, a especificidade do campo das disciplinas escolares reside na investigação dos ensinos da idade
escolar, pois o seu elemento central é a história dos conteúdos. Nesse campo, é possível investigar a relação entre o
que foi estabelecido como finalidade para os conteúdos de ensino e o que foi efetivamente ensinado/aprendido. A escola
pretendia passar aos jovens a crença na ciência, esperando que fossem capazes de realizar uma transposição para
suas famílias, ainda imersas nos saberes e crenças tradicionais.
Para atender a determinação imperial em Sergipe, somente após três anos da reforma Leôncio Carvalho em 1882, foi
contratado o médico e lente Daniel Campos (1855-1922) para a cadeira de Elementos de Sciencias Physicas e
Naturaes. (ALVES, 2006).
 
Quadro I- Lentes no final dos oitocentos e início dos novecentos na escola normal de Sergipe.
ANO FORMAÇÃONOME INSTITUIÇÃO NOSSA IMPRESSÃO

1882 Médico Daniel Campos
(1855-1922). Atheneu Sergipense

Foi o primeiro docente da
que ensinou sobre os  
Hygiene no estado de
Sergipe.

1897 Farmacêutico
Guilhermino
Amâncio Bezerra
(1847-1909)

Atheneu Sergipense  

1899 Médico
Jose Moreira
Magalhães
(1857- 1913).

Atheneu Sergipense  

1911 Médico
Aristides da
Silveira Fontes
(1881 1954).

Atheneu Sergipense  

1912 Médico
Helvécio
Andrade 
(1864-1940) .

Escola Normal Conforme ofício da
secretária de governo do estado de
Sergipe, no dia 28 de setembro de
1912, para a cadeira de Sciencias
Physicas e Naturaes e Hygiene.

Primeiro escrever um manual
descritivo  para formação
docente de  1911 a 1935.

Fonte: Atas da Congregação do Atheneu Sergipense (1871-1916), ALVES, (2005, p.115) e Secretaria do Governo de
Sergipe, 1912.
 
Vale ressaltar que na época citada, os professores do Colégio Atheneu, também ensinavam na Escola Normal. Assim
acredita-se que os profissionais acima foram docentes da disciplina de Higiene Geral e Escolar.
Um jovem médico marcou particularmente a história sergipana com os conceitos higienistas, o Dr. Helvécio de Andrade,
conhecido como “Dr. da higiene”. Ao retornar ao solo sergipano em 1900 trouxe em sua bagagem, a militância da
propagação da higiene.
O médico Balthazar Vieira de Mello[1], atuou como médico inspetor sanitário junto ao Serviço Sanitário de São Paulo,
sendo grande  incentivador  das práticas voltadas à higiene. Em nossa concepção foi o precursor das ideias sobre
higiene escolar no Brasil. O médico Helvécio de Andrade teve a oportunidade trabalhar em Santos junto ao também
conterrâneo Dr. Balthazar , quando aprofundou seus conhecimentos sobre higiene escolar.
Em 1909, Helvecio foi convidado a assumir o cargo de Delegado Fiscal do Governo Federal junto ao Atheneu.  Em 1912
foi convocado como lente da cadeira de História Natural e Hygiene e Escolar quando passou ser o professor catedrático
de Higiene e História Natural da Escola Normal, o precursor da disciplina de Hygiene e da educação preventiva de
saúde em Sergipe (VALENÇA, 2009).
A ordem, limpeza e disciplina passaram fazer parte de um conjunto de dispositivos que tinham por pedagogia, questões
que  além da saúde, também a contenção dos gestos, dos instintos e das emoções. [...] representações em torno da
higiene escolar contribuíram para reforçar valores morais relacionados a padrões de comportamento considerados
civilizados (SOUZA, 1998).
Neste momento, a valorização da higiene seria a representação da civilização, bem como o enlace que a escola
mantinha com a saúde, no qual, esta era subdividida em mente e corpo, não bastava apenas ter corpo higienizado, a
conduta moral, também eram vistos como elementos de higiene.
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PEDAGOGIA DA HIGIENE UMA DIDÁTICA A SER MULTIPLICADA.
 
O médico Helvécio Andrade, muito contribuiu para a construção o programa de ensino para instrução da escola normal.
Neste sentido lançou em 1913 o livro intitulado, Lições Práticas e Elementares de Psychologia, Pedologia, Methodologia
e Hygiene Escolar Professadas na Escola Normal de Aracaju, que tornou-se leitura obrigatória naquela instituição.
(ANDRADE, 1913).
As lições, que ora vos apresento, reunidas em volume são o resultado da leitura meditada das excelentes obras de
Welch, Faria de Vasconcellos, Montovani, lalois et Picavet, Comparayre, Felisberto de Carvalho, Yvert, Vieira de Mello, e
da REVISTA DO ENSINO, de S. Paulo, publicação trimestral, rica de ensinamento práticos do maior valor, e transmitidas
ás alunnas do curso normal do 3º e 4º annos, no período de setembro de 1911 a Novembro de 1912 (ANDRADE,1913,
p.1).
Entendendo serem as professoras “recursos” essenciais ao processo e a disciplina de higiene como um dos
instrumentos organizadores dos saberes e indispensáveis à formação dos indivíduos, e de forma estratégica a escola
como o meio de transformação social mais eficaz a difundir as práticas de higiene com vistas à promoção de hábitos que
levariam a prevenção de doenças sob a égide das práticas pedagógicas.
 
[...] para formação de hábitos sadios não basta, porém, possuir uma caderneta, em que se inscrevam os actos a repetir
diariamente: é indispensável collocar ao alcance das creanças os meios de executar aquelles actos. Resta-me insistir
para que se confie às professoras a missão de incutir hábitos sadios nas creanças (ANDRADE, 1913, p.1).
Em Sergipe a disciplina de higiene, encontrou no espaço da escola o instrumento multiplicador do conceito de higiene e
saúde, colocando a professora como protagonista da ação social por meio da Higiene “que envolvia a Puericultura
/Paidologia, enfatizava os cuidados com o corpo da criança e por consequência da mulher, família e da comunidade,
incutindo hábitos civilizadores” Freitas (2003).
No quadro abaixo apresentam-se os conteúdos da disciplina de higiene no programa da escola Normal ao tempo em
busca-se aproximar ao conteúdo aos conhecimentos da especificidade médica.
 
Quadro II – Hygiene Geral e Escolar da Escola Normal de Sergipe (1917)
SÉRIE CONTEÚDO Características dos conhecimentos médicos

3º ano Todos os tópicos estão voltados ao
aprendizados da geologia e Botânica.

Não evidencia-se neste período o ensino dos
conceitos de higiene.

4º ano

Tecidos e órgãos Anatomia e Fisiologia
Os homens Estudo do ser humano
Esqueleto do humano Anatomia
Órgãos e funcções  (noções) Fisiologia e Fisiopatologia.
Os sentidos (Visão, audição, Tato, Olfato)
Circulação Fisiologia
Respiração Fisiologia
Absorpção, assimilação e desassimilação,
Eliminação. Fisiologia

Systema nervoso; órgãos dos sentidos. Fisiologia do Sistema Nervoso
Movimentos músculos e articulações.  Fisiologia do movimento.
Classificação geraes dos animaes.
Animais úteis e nocivos. Animais peçonhentos, anafilaxias

Definição, objecto e importância da
Hygiene, Sáude e moléstia; caracteres da
saúde.

Conceitos de saúde e doença.

Circunstanciais geraes e individuaes que
inflenceem na existencia. Comportamento

Heredidariedade. Genética
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Solo, agua, ar atmosférico, climas,
estações. Influencia do clima na saúde humana.

Idade, sexo, temperamentos, profissões. Comportamento humano.

Alimentos, vestimentas, habitações. Condições para boa saúde.
Situação e construção da escola Ambiente adequado e salubre no espaço da escola.
Ventilação e iluminação da escola. Ambiente adequado e salubre no espaço da escola.
Mobília, attitudes e posições. Ergonomia
Molestias que se contraem e propagam na
escola. Risco das doenças infecto contagiosas na escola.

Noções de prophylaxia geral e individual,
Inspecção médica nas escolas. Detecção precoce de doenças.

Fonte: Programa das cadeiras da Escola Normal e do curso complementar do Estado de Sergipe, 1917.
Neste sentido, os conceitos ensinados na escola Normal deveriam ser aprendidos desde a escola primaria e deveriam
preocupar-se com o;
 [...] banho, o asseio do corpo, da roupa, do leite, da casa./b)Os alimentos, as bebidas, a sobriedade./c)O vestiário-
próprio da esatção,folgados,etc.,a casa espaçosa, arejada, iluminada e abrigada./d)O exercício, o trabalho, o estudo, as
artes, os offícios./e). O repouso, o sonno, vantagem de recolher e depertar cedo. A moléstia, a medicina, a vacinna
(SERGIPE, 1912, p.9).
Aliando os conhecimentos médicos à prática pedagógica foi possível estabelecer mecanismos de controle de doenças.
O ato de educar tomou modelo medicalizador e a educação passou a ceder espaço ás novas intervenções
transformadoras da escola e da sociedade.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O trabalho aqui apresentado faz parte da dissertação de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Tiradentes, intitulada “A cadeira sciencias physicas e naturaes como berço da matéria de
hygiene, geral e escolar da escola normal de Sergipe (1911-1930)”.
 Para nossas considerações provisórias, chegamos ao entendimento de que a escola era vista como um espaço propício
à difusão dos conceitos de higiene, sendo as professoras as verdadeiras protagonistas das ideias higienistas. No
entanto as ações pedagógicas permaneceram ocultas, sendo enaltecido apenas as ações médicas. De forma que, pelo
próprio conceito de difusão do conhecimento aqui elencando, não seria possível alcançar os objetivos buscados pela
medicina, não fosse a eficaz e corajosa ação destas anônimas e verdadeiras heroínas, as professoras sergipanas do
inicio do século XX.
 O médico Helvécio Andrade, no contexto da educação sergipana, foi o primeiro que “prescreveu” de forma científica,
sobre a higiene como uma das premissas básicas para saúde pública, e as professoras egressas da escola normal
foram as primeiras difusoras das prescrições médico-higiênicas, sendo por meio de suas praticas pedagógicas
estabelecidas as primeiras ações profiláticas de saúde coletiva no estado de Sergipe.
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