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RESUMO

Nesse estudo, têm-se como objetivo refletir a formação das professoras como educadoras em saúde; discutir sobre os
primeiros passos da educação em saúde no início do século XX. Para alcançar algumas respostas tomou-se por
fontes acervos públicos e particulares no Estado de Sergipe, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Para construção
metodológica dialoga-se com Gondra (2004); Le Goff (1984); Chervel (1990). Ressalta-se que as visitadoras sanitárias
eram enfermeiras em sua maioria formadas incialmente como professoras pelas escolas normais. Estas profissionais
exerceram relevantes ações na construção dos serviços sanitários do Brasil.

Palavras-Chave: Educação. Higiene. Saúde.

ABSTRACT

In this study, the objective is to reflect the formation of teachers as health educators; Discuss the first steps of health
education in the early twentieth century. In order to reach some answers, public and private collections were taken from
sources in the State of Sergipe, São Paulo, Paraná and Rio de Janeiro. For methodological construction dialogues with
Gondra (2004); Le Goff (1984); Chervel (1990). It is noteworthy that the sanitary visitors were nurses mostly formed
initially as teachers by normal schools. These professionals exercised relevant actions in the construction of sanitary
services in Brazil.

Keywords: Education. Hygiene. Health.

INTRODUÇÃO

O cenário educacional brasileiro datado de 1902 estava marcado pelo emblema republicano “Educar, civilizar e
higienizar”. O então presidente Rodrigues Alves, priorizou os projetos de saneamento, que foram iniciados com
reforma urbana das cidades. Para essa tarefa incialmente, convidou o engenheiro Pereira Passos e o médico
higienista Oswaldo Cruz para a Diretoria Geral de Saúde Pública, o que iria inaugurar a nova era para a “higiene
nacional” (BARROS, 2016).

No entanto, as consequências dos gastos com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) elevou o custo de vida da
população brasileira, momento em que as ações sanitárias deixaram de ser prioritárias. Tal realidade restringiu
durante algum tempo, as ações higienistas inicialmente propostas. De modo especial, na então, capital Rio de Janeiro
e o Estado de São Paulo, por serem mais populosas, abrigavam também grandes mazelas, onde as condições
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insalubres determinavam a disseminação de grandes epidemias.

Segundo Santos (et. al, 1985), “a insatisfação popular se manifestava por atos públicos como greves e passeatas
contra a fome e o desemprego”, cobrava-se dos governantes ações que melhorassem as questões econômicas,
sociais, que necessariamente exigiam adequadas condições sanitárias daquela época.

Nesses moldes, a questão social começou a ser sistematicamente discutida, de modo que, as “ideias do social”
passaram circular em meio á sociedade e serem defendidas como necessidade prioritária.

A partir, da realidade insalubre encontrada nas metrópoles, várias providências começaram a esboçar-se, apontando
para a transformação e redefinição no papel do Estado ao promover saúde. Fruto das intervenções exigidas pela
população, várias medidas tornaram possível á efetividade de ações que viessem contribuir para higienização dos
espaços e corpos, dentre elas a capacitação de profissionais que promovessem a educação em saúde da população.

No primeiro momento, era atribuía-se aos médicos a responsabilidade para decidir sobre a vida dos indivíduos e não
somente intervir sobre as doenças, para tanto, deveriam tratar “o ar, a água, as habitações, a sujeira, a pobreza, tudo
poderia causá-la”. Essa “condição permitia que os higienistas atuassem como tradutores dos mais diversos
interesses” (FINKELMAN, 2002. p. 39).

Esse estudo tem como objetivo refletir a seleção das normalistas para serem capacitadas em visitadoras em saúde;
discutir sobre os primeiros passos da educação em saúde início do século XX.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo histórico a partir de fontes documentais da educação e saúde. Para construção
metodológica dialoga-se com Gondra (2004); Le Goff (1984); Chervel (1990). Para alcançar algumas respostas
também tomou-se por fontes, acervos públicos e particulares no Estado de Sergipe, São Paulo, Paraná e Rio de
Janeiro. O recorte temporal eleito foi entre os anos 1900 a 1930, momento as ideias de higiene e saúde passaram ser
o foco da atenção da sociedade e seus governantes.

Saúde pelas vias da educação

O médico sanitarista Carlos Chagas, que sucedeu Osvaldo Cruz junto ao projeto de saneamento do país, determinou
a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, no mesmo momento em que foi criado o Ministério da Higiene
e Saúde Pública e o Departamento Nacional de Saúde Pública.

Carlos Chagas iniciou suas atividades com a ampliação das atividades do Instituto Soroterápico Federal, passou
também a dedicar-se a pesquisas e qualificação de profissionais. Para que esse projeto fosse desenvolvido, novos
profissionais precisariam ser incorporados na difusão das ideias sanitarista. Nesse sentido, em 1921, solicitou a
Fundação Rockfeller à organização de um serviço de enfermeiras no DNSP (FIOCRUZ, 1995).

Em atendimento a solicitação do medico brasileiro, o Conselho Sanitário Internacional da Fundação Rockfeller enviou
ao Brasil uma enfermeira norte-americana, Ethel Parsons[1], para fazer um diagnóstico da situação, com vistas
organização de uma escola ou de cursos de treinamento de enfermeiras, e organizar um serviço de enfermeiras de
saúde pública no Distrito Federal.

Em sua avaliação preliminar a enfermeira americana afirmou que a enfermagem era exercida por pessoas ignorantes
de ambos os sexos e não poderia alcançar os altos padrões da enfermagem norte-americana. Como incumbência de
criar um serviço e formação de excelência para enfermeiras Ethel Parsons em 1922, tornou-se Superintendente Geral
do Serviço de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (BRASIL, 1923).

Segundo verificado nos Relatórios Anuais 1923 a 1927 da Escola Ana Nery direcionados a Fundação Rockfeller o
curso da Escola de Enfermeiras do DNSP, inaugurado formalmente em 19 de fevereiro de 1923. No mesmo sentido
Peres; Padilha (2014) destacam que oficialmente no Brasil a Escola de Ana Nery, foi a primeira instituição de ensino
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superior para formação de enfermeiros, sua base metodológica assumiu os princípios Ninghtingaleanos, em
homenagem a precursora da enfermagem Florence Nightingale[2] (1820 - 1910).

Assim, os critérios para seleção das candidatas a primeira faculdade de Enfermeiras no Brasil em 1923 eram, ser do
sexo feminino, idade entre 20 e 35 anos; curso normal completo; apresentar boa saúde atestada por um médico;
apresentar boas referências morais e intelectuais e ser solteira ou legalmente separada (OGUISSO; MOREIRA 2011,
p. 72). Nesse aspecto infere-se a relevância dada a formação das normalistas, tratava-se de um curso rigoroso tal
qual a formação das futuras enfermeiras, de modo a reconhece-las com a competências e habilidades necessárias a
uma nova formação profissional.

Segundo Oliveira (2004), o discurso das teorias eugênicas[3], através das práticas pedagógicas educativas poderia
atender os objetivos civilizatórios da população. Tais mudanças tiveram que ser incutidas na sociedade, sendo neste
caso, a educação adaptada em seu cotidiano e novos profissionais que passaram a contribuir com normatização de
hábitos ditos civilizatórios e higiênicos.

Tal qual ser professora, as enfermeiras, também deviam atender a requisitos que exigia delas dedicação e doação de
suas vidas, por suas escolhas aceitavam muitas vezes a imposição de valores morais da época. Sob a égide da
higiene, a formação de novas categorias – educadoras e enfermeiras – seguiu um modelo de profissionalização
baseado na “feminização” da atenção ao paciente e às famílias (FARIA, 2006, p.175).

Sobre as possibilidades de conquista profissional para mulheres no início do século XX, Freitas (2003, p. 76), afirma;
“as normalistas que não sentem inclinação ao curso primário, conseguiram propensão para as seguintes profissões
enumeradas por ordem de reincidência nas respostas: magistério secundário, enfermagem, assistência social,
odontologia e advocacia”. Instrumentalizadas na disciplina de higiene, as professoras assumiram nobre missão
confiada a escola, cumprindo seu papel de transformar os saberes em conquistas de melhorias para a vida das
sociedades.

É notório que a higiene escolar contribuiu para o nascimento da ação interdisciplinar no contexto social da higiene, na
qual se completaram várias áreas do campo do saber, médicos, professores, engenheiros, advogados, jornalistas, o
poder público, nessa ação conjunta obedecia-se a medicina como norteadores de medidas profiláticas e assim se
desenvolveram ações em benefício da sociedade, embasadas por discursos médicos científicos.

Os médicos higienistas tentavam mostrar que a medicina era essencial à saúde da sociedade e que esta poderia
contribuir para o progresso da pátria. Disso fizeram nascer uma especialidade, profissionais de outras áreas surgiram
trazendo suas contribuições, novos discursos voltados à higiene para a promoção do sanitarismo nos espaços
públicos coletivos, termo que após os anos 1930 passou dominar publicações e projetos de progresso da nação.

A educação teria o papel redentor da sociedade, contudo, o pensamento eugênico atribuía aos acometidos pelas
injúrias, ou seja, aos degenerados, a culpabilidade das próprias misérias sofridas, “não havendo por parte do Estado o
entendimento de outros fatores causadores das doenças” (LIMA, 1985, p. 22). Neste sentido, permite-se considerar o
entendimento que tal abordagem médica aos alunos, proporcionava um momento impar, uma vez que não havia um
sistema de saúde pública profilática acessível e disponível a população da época, sendo, portanto, uma possibilidade
de detecção precoce de patologias potencialmente contagiosas, o que estabelecia oportunidade de tratamento e
resposta terapêutica viável as crianças da época.

Confirmando-se a importância da professora como observadora capacitada a identificar precocemente sinais e
sintomas mais prevalentes nas doenças conhecidas na época, com base no que aprendiam com disciplina de Higiene.
Legitimando-se a disciplina de Higiene como o primeiro instrumento de educação coletiva de saúde. A educação teria
o papel redentor da sociedade, contudo, o pensamento eugênico atribuía aos acometidos pelas injúrias, ou seja, aos
degenerados, a culpabilidade das próprias misérias sofridas, “não havendo por parte do Estado o entendimento de
outros fatores causadores das doenças” (LIMA, 1985, p. 22).

Em São Paulo nos meados do século XX, foi criado do Curso de Educação Sanitária, com requisitos menos exigentes
de formação. Esse curso teria duração de um ano e seis meses e ofereceria experiência teórica e prática às
visitadoras (FARIA, 2006, p.181). Para essa função, as professoras também eram as candidatas mais elegíveis, pois a
pedagogia naturalmente já lhes conferia ás habilidades necessárias à educação das ideias sanitaristas a população.
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Para Medeiros (1924), a visitadora era uma professora de higiene. Sua função era ser disseminadora de saúde. Por
meio de suas instruções simples, ela seria um elemento decisivo para as mudanças de comportamento e hábitos de
higiene.

Segundo os ensinamentos de Chartier (1990, p. 36): “[...] as maneiras de pensar dependem dos instrumentos
materiais ou conceituais disponíveis para que elas se tornem possíveis”. Consideramos a disciplina de Higiene,
aplicada na Escola Normal como instrumento formador e promotor de saúde, sendo o conceito de higiene relacionado
a saúde, refletindo o processo de civilização de uma época, meio de transformação de condutas intrinsecamente, a
escola o agente propagador e a professora o sujeito difusor (BARROS, 2016, p.105).

De acorda com Rocha (2002, p. 2), na busca de produzir sujeitos higienizados eram criadas regras de representações
construídas acerca do corpo físico dos alunos e alunas: “Os manuais escritos por médicos, com a finalidade de guiar
as aulas de higiene nos cursos de formação de professores, bem como as práticas médico-higiênicas que deveriam
ser adotadas no cotidiano das escolas”, ou mais precisamente nos Grupos Escolares.

O médico Carlos Sá, percebia a potencialidade das professoras como educaras em saúde e sobre isso afirmou;

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 (SÁ, 1926, p. 816).

Portanto, constatava-se a importância da professora como profissional, capacitada a identificar precocemente sinais e
sintomas mais prevalentes nas doenças conhecidas na época, com base no que aprendiam com Disciplina de
Higiene. Sobre a aplicabilidade das noções de higiene no ensino aprendizagem dos grupos escolares, vale destacar
as escolas como instrumento social que exerceu a função de também cultivar nos alunos os princípios higiênicos.

Desse modo, as professoras respaldadas pelos ensinamentos higienistas se determinavam em “apurar os sentidos e
os modos das crianças”. Tornando-se protagonistas “da educação do corpo pela via da higiene, era sobre tudo,
romper com os costumes ditos impróprios, vindos de casa” (PYKOSZ, 2009, p. 139).

No que se refere ao tema das disciplinas escolares André Chervel (1990, p. 187), afirma que “a especificidade desse
campo de estudos 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.

O termo disciplina, no sentido de conteúdos de ensino passou a ser utilizado nas primeiras décadas do século XX,
sendo até o fim do século XIX contextualizada como indicativo de vigilância dos estabelecimentos em relação às
condutas dos indivíduos que ali conviviam, sendo estas de caráter representativo à ordem da instituição, podendo se
identificar a atitudes repressivas ou ainda fazendo o entendimento de disciplinar por via de regras estabelecidas e
disciplinarmente seguidas.

Assim, ao abordar a disciplina de higiene no sentido dos conteúdos de ensino segundo Chervel, afirma que:

[...] disciplina é igualmente, em qualquer campo que se a encontre [...], quer dizer de lhe
dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do
conhecimento e da arte. As disciplinas são o preço que a sociedade deve pagar à sua
cultura para poder transmiti-la no contexto da escola ou do colégio. (CHERVEL, 1988 p. 5 -
55).

Nessa, perspectiva as disciplinas exigidas para formação do medico, cita algumas como: epidemiologia, ciências da
conduta, administração de serviços de saúde, bioestatística descreve:

E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado
até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era
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duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por
sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. (CHERVEL, 1990, p.
184).

A estratégia do poder público ao inserir a disciplina de Higiene no plano pedagógico, prescrita por médicos, fez da
professora uma disseminadora da proposta de civilização, que apropriadas das prerrogativas do saber pedagógico
tornaram-se agentes de transformação social. Para Faria Filho (2000, p. 22): “[...] a questão da higiene aproximada do
fazer pedagógico, vai influir na elaboração da necessidade de um espaço próprio para a escola”.

Gondra ao discutir sobre higiene e cultura escolar, menciona que o espaço da escola sofreu inúmeras interferências, e
adequava-se, compreendendo o espaço educacional com as influências que este sofreu ao longo dos tempos,
compreende-se que a instituição escolar como palco de diversos interesses do poder, na maioria das vezes sob o
domínio de outras instituições tais como as “religiosas, militares, jurídicas e médicas” (GONDRA, 2005, p. 1).

A educação cumpriria então, a tarefa de regenerar o povo não só no temperamento, princípios e costumes novos, mas
também sendo capaz de gerar o que o Estado enfraquecido que ansiava por “um espírito novo, o espírito nacional, um
sentimento nacional que faça da pátria não só objeto do nosso amor, mas fonte do nosso orgulho” (VERÍSSIMO,
1985, p. 51).

A influência, das prescrições médicas não se detinha aos cuidados orgânicos e ergonômicos da criança e ou da
estrutura física e higiênica da escola, num caráter absolutista estendiam-se em operar também sobre o método, ideal
para o aprendizado, no que consistia:

[...] averiguar quaes os methodos mais racionais e os processos mais engenhosos faceis e
rápidos para transmitir o pensamento por meio da palavra articulada ou escrpita
obedencendo aos preceitos da pedagogia e da hygiene (MELLO, 1902, p. 29).

Neste sentido, o curso normal no contexto social, fez daquela instituição o meio eficaz para a introdução das condutas
higienistas. Após a ampliação do acesso feminino à educação, restava capacitá-las nos princípios do saber médico
higienista que fundamentaram toda uma mudança manifestada pela mudança de atitudes iniciadas na escola
estendidas ao convívio familiar.

Estabeleceu-se a propedêutica de avaliação que representaria avaliação do processo para fortalecimento da “hygiene”
escolar ser professor de higiene certamente significava uma maior oportunidade na extensão da atuação médica, o
que de forma clara torna esta “especialização em tecnificação das propostas higienistas da época” (LIMA, 1985, p.
121).

Ao habilitar as futuras professoras, depositavam-lhes uma dupla missão, pois, quando contratadas nas diversas
localidades, além de “ensinar as letras e os números” instruíam também sobre os hábitos salubres para a vida,
permitindo que a estratégia de regeneração pela educação se materializasse, [...] prepará-los não só a orientar a
educação dos seus discípulos, como também para formar no professorado um grupo de propagandistas da moderna
hygiene publica. (ARAUJO, 1921. p. 373).

Nesse contexto Gondra ressalta que:

Pela via da normatização dos corpos e adequação dos espaços, respaldados pelo discurso
progressista, entendia-se que para civilizar era necessário disciplinar, instituindo-se novos
hábitos de higiene e a salubridades dos ambientes coletivos e familiares, mesmo que por
força de lei (GONDRA, 2004, p. 544).

As professoras depois de formadas detinham os conhecimentos técnicos necessários, este aprendizado lhes
proporcionou ao novo campo de ação profissional. Pois fazia parte da estratégia nacional formar outros sujeitos que
viessem compor as forças que lutavam contra as mazelas da população.
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A estratégia do Estado tinha na professora aquela que detinha as habilidades em educar intelectualmente, estabelecer
regras comportamentais, assim, poderia também tornar-se multiplicadora da proposta civilizatória. Sob o apelo das
práticas pedagógicas, que no seu maior propósito conduziria promoção de hábitos saudáveis, utilizando das suas
prerrogativas educacionais, atribuídas a uma sociedade que tinha pressa em progredir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estabelecer a formação da professora normalista como colaboradora no processo de civilização da sociedade
brasileira, é possível também estabelecer a relevância social dos conhecimentos adquiridos e propagados nas escolas
nos anos iniciais do século XX. As professoras estabeleciam com a comunidade local um vínculo de reciprocidade
estabelecido por sua capacidade de educar para além das letras e números.

Naquilo que diz respeito especificamente ás ações voltadas à saúde da população, as visitadoras sanitaristas
cumpriram papel fundamental. Mulheres, que no uso dos conhecimentos pedagógicos e salubres adentravam aos
lares e promoviam educação sobre condições básicas de saúde. Tais inciativas foram essenciais para construção das
bases da educação em saúde no Brasil. Cabe ressaltar, que a partir das ações educativas obteve-se o controle de
grandes epidemias.
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