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RESUMO

Esta investigação relaciona as medidas de higiene escolar propostas pelo
médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima, em “Hygiene Mental e Educação”
(1927b), com a legislação educacional norte-rio-grandense do período de 1889 a
1930. Para tanto, desenvolvemos a tese de que o discurso de higiene apresentado
por Luiz Antonio, voltado para a higienização das mentes dos escolares, apresenta
um caráter inovador quando relacionado às medidas de higiene presentes no
aparato educacional legal do período destacado, ainda voltadas para o asseio do
corpo e a limpeza da estrutura dos prédios escolares. Trata-se de uma pesquisa
documental-bibliográfica que faz uso da tese de doutoramento “Hygiene Mental e
Educação”, publicada em 1927, e de leis, decretos, mensagens governamentais,
reformas escolares e relatórios de diretores gerais da instrução pública, datados de
1889 a 1930, no que concerne à higiene escolar. Para análise e interpretação das
fontes, fazemos uso do enfoque analítico das postulações foucaultianas, as quais
nos ajudam a compreender que os documentos analisados se baseavam num saber
médico-científico e produziram um discurso de verdade que visava controlar, corrigir
e normalizar os corpos infantis. Além disso, embasamo-nos no pensamento de
Canguilhem para a compreensão de como o saber médico passou a arbitrar os
padrões que seriam normais e anormais para a vida, fazendo a Medicina deixar de
ser a arte da cura para se tornar a ciência das doenças. Percebemos que a tese de
doutoramento e a legislação educacional de 1889 a 1930 destacam a necessidade
da formação completa – física, intelectual e moral – da criança, estando essa
formação diretamente condicionada às medidas de higiene que seriam
implementadas no ambiente da escola. As medidas de higiene analisadas nas fontes
dessa pesquisa se complementam no sentido de trazerem diferentes caminhos para
se atingir um mesmo anseio educacional e de mostrarem os lados de um mesmo
discurso que tinha como base a influência da Medicina na Educação. Acreditamos
que a concepção de higiene escolar defendida por Luiz Antonio dos Santos Lima
apresentou um caráter inovador frente à legislação educacional na medida em que
se debruçou no aspecto mental apresentado por cada cada criança em idade
escolar. O potiguar explica detalhadamente como a prática educativa deveria
prevenir, corrigir e controlar os desvios mentais apresentados pelos indivíduos.
Assim, percebemos o pensamento educacional de Luiz Antonio dos Santos Lima
como um marco novo para o movimento de higiene defendido no estado do Rio
Grande do Norte.
Palavras-chave: Medidas de higiene. Corpo. Mente. Educação escolar.
	
  

ABSTRACT

This research relates the school hygiene measures proposed by Luiz Antonio
dos Santos Lima, a Brazilian educator and physician, in “Mental Hygiene and
Education” (1927b), to the Rio Grande do Norte’s educational law of 1889-1930. For
this, we developed the thesis that the hygiene discourse defended by Luiz Antonio,
aimed at mental hygiene of schoolchild, shows an innovative aspect when related to
the hygiene measures present in educational law of that period, still focused on the
bodies cleanliness and structure of school buildings. It is a documentary and
bibliographic research that studies “Mental Hygiene and Education”, a doctoral thesis
published in 1927, and law, decrees, government messages, school reforms and
director of public education’s reports, dated from 1889 to 1930, with regard to school
hygiene policy. For analysis and interpretation of the sources, we use the
Foucauldian discourse analysis, which help us to understand that the documents we
analysed were based on a medical-scientific knowledge and produced a discourse of
truth which aimed to control, correct and monitor the bodies of schoolchildren. In
addition, we are based on Canguilhem’s theory to understand how medical
knowledge imposed the normal and abnormal patterns of life, with Medicine ceasing
to be the art of healing to become the science of disease. We realized that the
doctoral thesis and the educational law from 1889 to 1930 emphasize the need for
complete education – physical, intellectual and moral – of the child, whose formation
would be directly conditioned to the hygiene measures to be implemented in school
environment. The hygiene measures analyzed in the research sources are
complementary as they bring different paths to achieve the same educational desire
and to show the sides of a same coin that was based on the influence of Medicine in
Education. We believe the concept of hygiene defended by Luiz Antonio dos Santos
Lima presented an innovative aspect when it emphasizes the mental characteristics
of each schoolchild. The Brazilian educator explains in detail how educational
practice should prevent, correct and control every schoolchild mental deviation. Thus,
we can conclude that Luiz Antonio dos Santos Lima’s educational thought was a new
milestone for the social hygiene movement defended in Rio Grande do Norte state.
Keywords: Hygiene measures. Body. Mind. Schooling.
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INTRODUÇÃO
Neste estudo, damos continuidade à investigação feita durante o mestrado que
foi publicada com o título “A concepção de ensino sob medida na obra ‘Hygiene
Mental e Educação’ (1927b), de Luiz Antonio dos Santos Lima1” (SILVA, 2013).
Naquela ocasião, investigamos que Luiz Antonio dos Santos Lima foi um
pensador potiguar que, formado nas áreas da Educação e da Medicina, assumiu
cargos profissionais de referência na cidade do Natal. Tendo sido professor, médico,
farmacêutico, fundador e diretor de hospital, como também membro de agremiações
(tais como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e a Academia
Potiguar de Letras), pôde pertencer a uma intelectualidade que tinha como foco a
prevenção e a cura de doenças.
O momento histórico em que viveu o fez perceber que os problemas sociais
enfrentados pelas cidades brasileiras (em especial, pela capital do seu estado) eram
diretamente relacionados à higiene. Por isso, aliando as áreas da sua formação,
pensou um discurso médico-educacional que possibilitasse à nação seguir as
demandas de um país republicano.
Na referida pesquisa do mestrado, analisamos a proposta de ensino escolar
defendida pelo pensador potiguar, no início do século XX, e descobrimos que a sua
concepção de ensino estava relacionada ao que na época se identificava como
anormalidades de caráter mental que as crianças pudessem apresentar. Tendo em
vista a prevenção dessas anormalidades mentais, Luiz Antonio dos Santos Lima
propôs um ensino que estivesse de acordo com os níveis intelectual e
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Luiz Antonio Ferreira Souto dos Santos Lima nasceu em Assú/RN, no ano de 1890 e faleceu no ano
de 1961. Formado professor, em 1910, pela Escola Normal de Natal, lecionou no Grupo Escolar
Augusto Severo, no Atheneu norte-rio-grandense, como também na escola onde se formou. A
militância em prol do ensino permitiu que ele fosse um dos fundadores da Associação de
Professores do Rio Grande do Norte, a qual também presidiu. Em 1919, já farmacêutico, tornou-se
diretor da Escola de Farmácia de Natal. Em 1921, decidiu estudar Medicina no Rio de Janeiro,
momento em que entrou em contato com os ideais de higiene mental; concluiu o curso em 1926. No
ano seguinte, defendeu a sua tese de doutoramento, “Hygiene Mental e Educação”, na qual aliou os
conhecimentos obtidos nas áreas da Educação e da Medicina para propor a higienização das
mentes das crianças em idade escolar do Rio Grande do Norte. Ademais, preocupado com a
situação dos cancerosos, dedicou-se à oncologia e criou a Liga Norte-rio-grandense Contra o
Câncer. Foi Luiz Antonio o fundador e o pioneiro da radioterapia no estado – fato esse que o tornou
mais conhecido no âmbito da Medicina. Trabalhou também como chefe dos serviços clínicos dos
pacientes indigentes no Hospital de Caridade Juvino Barreto (atual Hospital Universitário Onofre
Lopes), dirigido por Januário Cicco. Ao seu currículo, juntam-se também os cargos de diretor do
Departamento de Educação e do Hospital Evandro Chagas, de sócio-fundador da Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte e de membro da Loja Maçônica da Sociedade Filhos da
Fé, da Academia Potiguar de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte
(CARDOSO, 2000; CASCUDO, 1955, 1999 1997; COSTA E MORAIS, 2010; SILVA, 2013).
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comportamental de cada criança. Para cada nível, propunha ele, seriam sugeridas
medidas de higienização para a prevenção e correção dos desvios mentais dos
escolares.
Figura 1 – Luiz Antonio dos Santos Lima, s/d

Fonte: acervo da família
No

sentido

de

complementar

esse

estudo,

julgamos

ser

pertinente

continuarmos debruçados sobre essa proposta de ensino, que está fundamentada
no aspecto da higiene escolar. E, de modo a contribuir para o enriquecimento da
historiografia educacional norte-rio-grandense no que se refere ao discurso de
higiene que orientou a prática pedagógica da sociedade do início do século XX,
pensamos esta tese de doutorado como um desdobramento do trabalho
desenvolvido no mestrado.
Continuamos, portanto, concentrados na temática do higienismo, tendo como
foco de análises o âmbito da higiene destinada ao ambiente da escola. E definimos
como objetivo principal deste estudo compreender o caráter inovador da concepção
de higiene escolar defendida pelo médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima,
em “Hygiene Mental e Educação” (1927b), a partir da relação da proposta de
higienização presente na tese de doutoramento com a legislação educacional norterio-grandense do período de 1889 a 1930. Com isso, delimitamos como objeto da
investigação as medidas de higiene presentes tanto na tese de doutoramento quanto
na legislação do estado.
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Para atingirmos esse objetivo, estabelecemos como objetivos específicos: 1) a
análise do contexto sócio-histórico brasileiro que permitiu a emergência de um
discurso de higiene, voltado para os corpos e as mentes das crianças em idade
escolar; 2) a análise da concepção de ensino escolar proposta por Luiz Antonio dos
Santos Lima na tese de doutoramento que escreveu; 3) a análise das medidas de
higiene presentes na tese de doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927b),
de Luiz Antonio dos Santos Lima; e 4) a análise das medidas de higiene presentes
na legislação educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930.
Partindo do pressuposto de que os documentos analisados trazem medidas de
higienização distintas, desenvolvemos a tese de que a concepção de higiene
defendida por Luiz Antonio dos Santos Lima, em sua obra “Hygiene Mental e
Educação” (1927b), apresenta um caráter inovador quando comparada à legislação
educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930. A concepção de higiene trazida
por Luiz Antonio, mais focada no âmbito da mente de cada escolar, enfatiza a
importância do cuidado com o comportamento e com a inteligência das crianças; já a
legislação educacional do Rio Grande do Norte do período delimitado se mostra
direcionada ao aspecto da higiene do corpo.
Percebemos que tanto na tese de doutoramento quanto na legislação
educacional, a formação completa – física, moral e intelectual – das crianças está
condicionada às medidas de higiene a serem aplicadas no ambiente escolar. As
propostas de ensino que essas fontes trazem se complementam, considerando que
têm um mesmo anseio educacional: focavam nos cuidados com o corpo e com a
mente, representando a concretização da educação física, moral e intelectual das
crianças.
Diante disso, definimos como questão problema orientadora da pesquisa a
seguinte indagação: em que medida a concepção de higiene escolar defendida por
Luiz Antonio dos Santos Lima, na obra “Hygiene Mental e Educação” (1927b),
apresentou um caráter inovador frente à legislação educacional norte-rio-grandense
de 1889 a 1930?
Para responder a essa problematização, escolhemos a obra “Hygiene Mental e
Educação” (1927b)2 como fonte primária de pesquisa pelo fato de ter sido escrita por
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Dentre as obras escritas por Luiz Antonio dos Santos Lima, é em “Hygiene Mental e Educação”
(1927b) que encontramos o legado para o campo educacional e a possibilidade de estudá-lo. O
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um intelectual imbuído dos conhecimentos médicos e educacionais da transição do
século XIX para o XX. Enquanto profissional da saúde e da educação, Luiz Antonio
reuniu, na sua tese de doutoramento, conhecimentos de áreas distintas para tecer
considerações sobre a prática educativa e sobre as medidas de higiene que
deveriam ser implementadas no ambiente escolar. O discurso de higiene escolar
que defendeu é fundamentado nas práticas de prevenção e controle dos desvios
mentais das crianças em idade escolar.
Figura 2 – tese de doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927)

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte
A contribuição para a área educacional que Luiz Antonio traz está voltada para
a manutenção da saúde; mais em específico, para a manutenção da saúde mental
das crianças em idade escolar. E é na sua tese de doutoramento que o discurso de
higienização das mentes aparece, sendo esse documento um reflexo do
pensamento de renovação social defendido pelos pensadores brasileiros do período.
Nesse sentido, por constituir o legado de Luiz Antonio para o campo educacional, a

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
médico e educador norte-rio-grandense escreveu também, em 1927, a obra “Educação Sexual”,
porém não encontramos registros de onde ela pode ser encontrada.
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obra “Hygiene Mental e Educação” (1927b) 3 foi escolhida por nós como fonte
primária para orientar essa investigação.
Ainda na perspectiva de selecionar e justificar as fontes de pesquisa
escolhidas, ressaltamos também que o uso da legislação educacional nos permitirá
o conhecimento do aspecto regulador naquilo que se refere à higiene escolar. Pois,
situada num recorte espaço-temporal predefinido, a legislação oficial de 1889 a 1930
do estado do Rio Grande do Norte é constituída por leis, decretos, mensagens
governamentais, reformas escolares e relatórios de diretores gerais da instrução
pública que dissertam sobre os principais aspectos do ensino escolar.
Disponíveis nos arquivos públicos do estado e nos arquivos digitais da
Universidade de Chicago, a legislação educacional norte-rio-grandense será
analisada sob o aspecto da higiene escolar. Esse enfoque dado a tudo o que estiver
relacionado ao cuidado com o corpo/mente do aluno orientará a nossa pesquisa,
pois nos permitirá entender a concepção de higiene postulada juridicamente no
estado.
Importante se faz, também, justificar o recorte temporal escolhido, o qual
compreende o período de 1889 a 1930. Essa periodização representa os marcos
inicial e final da denominada Primeira República (ou República Velha), no Brasil.
Durante esse período, a educação do povo seria o caminho para a consolidação do
regime republicano e para a construção de um país moderno e civilizado, capaz de
acompanhar o almejado ritmo de desenvolvimento econômico e social das nações
de primeiro mundo.
É a partir dessa delimitação temporal e política que podemos justificar a
interface do discurso de higiene e educação, pois foi nesse momento histórico que
as idéias de caráter higienista alcançaram amadurecimento em âmbito nacional e
sofreram tentativas de serem postas como práticas sociais no ambiente da escola.
Essa periodização envolve o momento em que as práticas de higienização física e
mental dos indivíduos foram tidas como medida política emergente capaz de
impulsionar o progresso do país via higiene do corpo e do pensamento de cada um.
Esse período representa o momento em que as primeiras políticas sociais de
saúde foram implementadas no Brasil. Durante esse momento histórico,
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A tese de doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927b) encontra-se disponível no acervo do
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN).
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Os discursos médicos sobre a saúde revelaram ser tanto
modelos de conhecimento sobre a estrutura das doenças e suas
causas, como propostas de práticas de intervenção saneadora e
reorganizadora do espaço físico das cidades brasileiras [...] e na vida
das populações, no sentido de higienizá-las, discipliná-las e
organizá-las para o tipo de relações sociais ascendentes na
formação social brasileira. (LUZ, 1982, p. 16-17).

Enquanto esse movimento de asserção do discurso de higiene se desenrolava
em nível nacional, o estado do Rio Grande do Norte tentava acompanhar os ideais
de modernidade escolar divulgados com a República. Durante esse período,
empreendeu

algumas

reformas

educacionais

representativas,

as

quais

estabeleceram novas normas de higiene escolar, permitindo ao ensino uma nova
feição (ARAÚJO; PAIVA, 2012). E, conforme veremos no capítulo seguinte, essas
novas normas escolares e a nova feição do ensino serão, de modo considerável,
definidas a partir do ideário do movimento higienista.
Com a legislação educacional de 1889 a 1930, é possível compreender o
discurso de higiene presente no âmbito jurídico do Rio Grande do Norte. Isso
porque, por normatizar a prática pedagógica tendo como base o ideário de
progresso e civilidade pregado pelo movimento higienista, a legislação desse
período vai impor as normas escolares conforme os padrões de higiene
determinados pelo saber médico.
Diante da importância desse período histórico para a implementação do
discurso de higiene escolar e a sua afirmação enquanto discurso de verdade, capaz
de solucionar os problemas sociais do país, julgamos ser pertinente o trabalho que
nos propomos a fazer. Acreditamos que a análise da concepção de higiene escolar,
proposta pelo médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima, em paralelo à
análise da legislação educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930, nos permitirá
ampliar o conhecimento adquirido sobre a influência da Medicina na Educação. Para
nós, o entendimento acerca do higienismo implementado no âmbito da escola nos
permitiu perceber a utilização dos conhecimentos médicos e educacionais do
período no sentido de melhorar física e mentalmente as futuras gerações brasileiras.
Com isso, acreditamos que a análise do discurso inovador proposto por Luiz Antonio
dos Santos Lima contribuirá para o enriquecimento das páginas da História da
Educação Brasileira, e principalmente da Educação norte-rio-grandense, ao enfatizar
as práticas escolares que impuseram novos modos de agir e pensar.
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No sentido de organizar didaticamente o trabalho, essa tese está estruturada
em cinco capítulos.
No primeiro, intitulado “Aspectos teórico-metodológicos: os documentos sob o
viés foucaultiano de análise”, destacamos o instrumental de análise que utilizamos
para a leitura da obra “Hygiene Mental e Educação” (1927b) e da legislação
educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930. Por meio do referencial teóricometodológico de análise do discurso proposto por Michel Foucault, entendemos o
sistema de relações nos acontecimentos sociais que envolviam o discurso de
higiene e que permitiram à Medicina invadir os campos da Educação na transição
dos séculos XIX e XX. Assim, entendemos que a tese de doutoramento e a
legislação escolhida se baseavam num saber médico-científico e produziram um
discurso de verdade que visava controlar, corrigir e normalizar os corpos infantis.
Aqui também enfatizamos a problematização trazida por Georges Canguilhem sobre
o momento em que o saber médico passou a arbitrar os padrões que seriam
normais e anormais para a vida, fazendo com que a Medicina deixasse de ser a arte
da cura

para se tornar a ciência das doenças, controlando toda a natureza

biológica.
No segundo capítulo, “O movimento higienista no Brasil e a sua repercussão
no estado do Rio Grande do Norte”, entendemos o higienismo como um saber
empírico, cujas práticas regularam as vidas do indivíduos e das populações, e como
um movimento de âmbito nacional que trouxe para o Rio Grande do Norte a
esperança de que seria possível acompanhar o ideário de ordem e progresso vindo
com a República. Além disso, analisamos a instituição escolar como reprodutora dos
saberes médicos produzidos pelo poder higienista, sendo a principal responsável por
formar sujeitos fortes, saudáveis, inteligentes e moralizados para a nação. Nesse
momento, compreendemos também que a tese de doutoramento e a legislação
educacional

norte-rio-grandense

de

1889

a

1930

foram

instrumentos

na

disseminação do discurso de higiene escolar no estado.
Em “A concepção de ensino escolar proposta por Luiz Antonio dos Santos
Lima em ‘Hygiene Mental e Educação’ (1927b)”, capítulo terceiro, entendemos que
educar integralmente as crianças nos campos da moral, do intelecto e do corpo
físico constituiu a base do pensamento educacional presente na tese de
doutoramento do médico e educador potiguar. Tendo como base os diferentes níveis
de desenvolvimento mental, Luiz Antonio dos Santos Lima desenvolveu uma
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proposta de ensino que considerava as demandas comportamentais e intelectuais
de cada criança.
Nos capítulos quarto e quinto, “Corpo são em mente sã: as medidas de higiene
voltadas para a mente do escolar” e “Mente sã em corpo são: as medidas de higiene
voltadas para o corpo do escolar”, respectivamente, analisamos detalhadamente o
discurso de higiene escolar presente tanto na tese de doutoramento “Hygiene Mental
e Educação” (1927b), quanto na legislação educacional de 1889 a 1930 do Rio
Grande no Norte. As diferentes demandas das crianças em idade escolar seriam
tratadas com as diversas medidas de higiene destinadas ao corpo e à mente –
analisadas por nós neste capítulo.
A partir dessa sistematização e exposição dos conteúdos, acreditamos que
poderemos compreender o caráter inovador da concepção de ensino pensada por
Luiz Antonio dos Santos Lima diante do aparato legal da área educacional do
período temporal delimitado.
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1 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: OS DOCUMENTOS SOB O VIÉS
FOUCAULTIANO DE ANÁLISE

O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação
ideológica da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa
tecnologia específica de poder que se chama “disciplina”.
(FOUCAULT, 2004, p. 161).

Pretendemos privilegiar o discurso de higiene presente na legislação escolar e
na tese de doutoramento como referência para as nossas análises.
No caso específico da análise do aparato legal da educação, embasamo-nos
na perspectiva que Faria Filho (1998) apresenta de legislação como fonte de
pesquisa e entendemos que é preciso ter cuidado na sua utilização isolada, pois ela,
por si só, como fonte de estudo, não é suficiente. Para o autor, a utilização da
legislação como referência de análise “somente é possível se se realiza um imenso
trabalho de cruzamento de fontes” (FARIA FILHO, 1998, p. 123). Desse modo,
constitui nosso objetivo relacionar a legislação vigente entre 1889 a 1930 com o
pensamento de higienização presente em “Hygiene Mental e Educação” (1927b),
haja vista que teremos um intercruzamento de fontes, permitindo um maior
entendimento sobre o que nos propomos a fazer.
Vale salientar que, segundo Barros (2009), as fontes documentais constituem
um material através do qual o historiador examina ou analisa os próprios originais de
uma determinada época; são fontes que têm referência direta com o tema
investigado. E esse é o caso dos documentos escolhidos para esta investigação,
pois tanto a tese de doutoramento quanto a legislação educacional escolhida estão
diretamente relacionadas ao contexto sócio-histórico do período delimitado e, tão
importante quanto, voltadas para a temática da higiene escolar.
Considerando a tese de doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927b) e
a legislação educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930 como documentos, as
caracterizamos de acordo com os escritos de Le Goff (1990) e Foucault (2008)
quando se referem ao documento como monumento. Nessa perspectiva, os
documentos devem ser analisados como significativos para a compreensão da
época ao qual pertenceram, enquanto monumentos de uma determinada sociedade
e não como prova da verdade dos fatos.
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Para Le Goff (1990), todo documento é fruto de escolhas e intenções de quem
o elabora. Segundo o historiador,
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do
passado, é um produto da sociedade que o fabricou, segundo as
relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do
documento enquanto monumento permite à memória coletiva
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno
conhecimento de causa. (LE GOFF, 1990, p. 470).

Complementando esse raciocínio, Foucault (2008, p. 7) defende que
O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria
inerte através da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram
ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela
procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos,
séries, relações.

Por isso, a História não deve interpretar o documento, nem determinar se diz a
verdade ou apontar o seu valor expressivo; ela deve considerar primordialmente
trabalhar o documento a partir do seu interior. Elaborando-o, a História “o organiza,
recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é
pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, descreve relações”
(FOUCAULT, 2008, p. 7).
Desse modo, ao recortarmos, selecionarmos, distinguirmos o que é relevante
ou não para a nossa pesquisa e estabelecermos relações entre os documentos,
transformamos em monumentos a tese de doutoramento e a legislação educacional
do período delimitado. E são esses documentos monumentalizados que, estando
conservados, ajudam-nos a compreender a sociedade potiguar do início do século
XX.
Vistas como documentos-monumentos, a tese de doutoramento de Luiz
Antonio e a legislação destacada nos permitem percebê-las como construídas a
partir de um determinado contexto histórico. E, a partir do exercício de relacioná-las
– a fim de compreendermos as concepções de higiene que trazem –, percebemos a
descontinuidade de discurso presente no movimento higienista. Isso porque a
concepção de higiene presente na legislação está voltada para os aspectos
concernentes ao asseio e saúde do corpo físico; ao posto que a concepção de
higiene escolar pensada por Luiz Antonio enfatiza as práticas de higiene voltadas
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para o tratamento das doenças da mente e a manutenção da saúde do espírito.
Essa transformação e mudança do discurso médico-educacional caracteriza uma
ruptura das concepções de higiene escolar, pois o pensador potiguar vai além
daquilo que determina a legislação e ressalta que tão importante quanto o cuidado
com o corpo está o cuidado com a mente.
Sob essa perpectiva, com os nossos documentos-monumentos, percebemos
uma ruptura entre aquilo que a legislação normatiza e o que o médico e educador
Luiz Antonio dos Santos Lima defende. O caráter inovador da concepção de higiene
que a tese de doutoramento traz está relacionado à essa ruptura. Sendo por isso
que, quando relacionado à legislação norte-rio-grandense de 1889 a 1930, o
pensamento educacional de Luiz Antonio representa um marco novo para o
movimento de higiene defendido nessa localidade. Tal mudança de foco – do corpo
para a mente – evidencia essa descontinuidade na concepção de higiene escolar na
medida em que propicia essa ruptura que implica em novas e diferentes medidas de
higiene.
Tendo a nossa pesquisa esse caráter documental, consideramos relevante
explicar que iremos entender a História em sua descontinuidade, de acordo com o
pensamento de Foucault (2008). Nós entendemos que voltar à História significa
olhar para o passado como o lugar do acontecimento, como o lugar da emergência
de determinados enunciados, os quais exibem os fatos que os fizeram aparecer em
certo

momento

histórico.

Assim

entendida,

a

noção

de

História

como

descontinuidade nos faz olhar para as páginas do início do século XX da História da
Educação brasileira e perceber o passado como o lugar da emergência de
enunciados sobre a higiene da criança escolar, como o lugar do acontecimento e da
implementação do discurso higienista.
Nas palavras de Foucault (1996, p. 56),
Certamente a história há muito tempo não procura mais
compreender os acontecimentos por um jogo de causas e efeitos na
unidade informe de um grande devir, vagamente homogêneo ou
rigidamente hierarquizado; mas não é para reencontrar estruturas
anteriores, estranhas, hostis ao acontecimento. É para estabelecer
as séries diversas, entrecruzadas, divergentes muitas vezes, mas
não autônomas, que permitem “circunscrever” o lugar do
acontecimento, as margens da sua contingência, as condições de
sua aparição.
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Entendida na sua descontinuidade, a História não nos permite buscar um ponto
originário e saber onde o discurso higienista começou. A nossa intenção não é fazer
uma interpretação cronológica, e nem situar os elementos e fatos históricos a partir
de uma sequencialidade. Mais importante do que isso, desejamos que os espaços
geográficos e temporais que fixamos sejam referências ligadas à produção do
discurso higienista, que se enuncia diferente e que é outro a depender do lugar e do
tempo onde emerge.
A partir da descontinuidade, entendemos que
O historiador, cuja missão era tapar buracos, obturar rupturas
para reconstituir continuidades, agora atribui valor heurístico a essas
descontinuidades, que constituem uma operação voluntária para
definir o nível de análise. A descontinuidade [...] permite construir
uma História que se define como o espaço de uma dispersão”.
(DOSSE, 2001, p. 213).

Nesse ponto de vista, os documentos são trabalhados numa perspectiva em
que a História é percebida como uma coleção de fatos que vão constituindo a
"identidade" das sociedades e de seus indivíduos. Trata-se não apenas de uma
história, mas da interpretação dos registros e fatos históricos para o entendimento
das nuances que permitiram a emergência de determinados discursos, os quais
constituíam determinadas sociedades.
No caso da nossa tese de doutorado, a descontinuidade histórica se mostra
evidente quando percebemos a impossibilidade de pensar o discurso higienista
numa sequencialidade temporal. Podemos compreender os aspectos sociais,
econômicos, políticos, médicos, educacionais, entre outros, que possibilitaram a
emergência desse ideário de higiene. Podemos compreender também

as

circunstâncias que permitiram ao saber médico adentrar o ambiente escolar. Porém,
não conseguiremos definir o dia e o espaço geográfico exatos, por exemplo, em que
o discurso de higiene surgiu na sociedade brasileira e se fez presente na instituição
escolar. Pois analisá-lo sob a perspectiva de uma História descontínua implica
romper com qualquer busca das origens ou de um sistema de causalidade. No
entanto, percebemos que as publicações das faculdades de Medicina e a legislação
educacional, tanto estadual quanto nacional, enfatizaram o discurso de higiene com
maior destaque a partir do início da República.
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Para Foucault (2008), é preciso considerar as condições históricas do
aparecimento de um objeto discursivo, as quais o permitem “dizer alguma coisa” e
se relacionar com outros objetos. Tendo em vista esse pensamento, consideramos
que o discurso não possui apenas um sentido ou uma verdade; ele possui, acima de
tudo, uma história.
Por isso, sob o viés da análise histórica que as lentes foucaultianas nos
propõem, intentamos investigar o discurso de higiene buscando estabelecer um
sistema de relações nos acontecimentos sociais que permitiram à Medicina invadir
os campos da Educação na transição dos séculos XIX e XX. Também
compreendemos o discurso de higiene escolar por meio dos vieses econômicos,
sociais, médicos, educacionais, entre outros, que o perpassavam; sem nos
esquecermos de situar Luiz Antonio dos Santos Lima e a legislação educacional
norte-rio-grandense nesse contexto de emergência de um discurso de higiene
escolar. Daí a nossa leitura descontínua da história.
Quando falamos de discurso, não o reduzimos a um mero conjunto de signos
ou significantes que se referem a determinados conteúdos, carregando tal ou qual
significado. A partir de Foucault, conseguimos compreender o discurso como prática
social. Conforme diz o próprio pensador:
Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita
superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma
língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria
de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os
próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente
tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto
de regras, próprias da prática discursiva. [...] Não mais tratar os
discursos como conjunto de signos (elementos significantes que
remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os
discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar
esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna
irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso
fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 2008, p. 5455, grifos do autor)

Sobre o conceito de discurso em Foucault, Rosa Maria Fischer (2001, p. 200)
explica que:
O discurso ultrapassa a simples referência a “coisas”, existe
para além da mera utilização de letras, palavras e frases, não pode
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ser entendido como um fenômeno de mera “expressão” de algo:
apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é
possível definir uma rede conceitual que lhe é própria. É a esse
“mais” que o autor se refere, sugerindo que seja descrito e apanhado
a partir do próprio discurso, até porque as regras de formação dos
conceitos [...] não residem na mentalidade nem na consciência dos
indivíduos; pelo contrário, elas estão no próprio discurso e se
impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um
determinado campo discursivo.

Foucault (1996, p. 22, grifo do autor) considera os textos jurídicos e os
científicos como discursos que
[...] estão na origem de certo número de atos novos de fala
que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, [...]
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são
ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer.

Em suas reflexões, Foucault (2008, p. 132) conceitua o discurso como “[...] um
conjunto de enunciados que se apoiam numa mesma formação discursiva”. O
enunciado, por sua vez, sendo a parte constituinte do discurso, é “sempre um
acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”
(FOUCAULT, 2008, p. 31); é preciso entendê-lo, pois, como um acontecimento que
surgiu em determinados tempo e lugar.
Os enunciados não podem ser neutros, pois sempre fazem parte de um
conjunto e se apoiam ou se distinguem de outros enunciados. E, sendo sempre
históricos, para analisá-los, precisamos entender as suas condições de emergência.
Por isso, ao definirmos como objetivo dessa pesquisa a análise da concepção de
higiene escolar pensada por Luiz Antonio em relação à legislação, precisamos
entender como se instaurou, no Brasil, o discurso médico-educacional.
Nessa lógica, compreendemos as concepções de higiene escolar do pensador
norte-rio-grandense

e

da

legislação

desse

recorte

espaço-temporal

como

enunciados de um discurso médico-educacional, os quais se inscrevem nas
formações discursivas da Medicina Social. Mais especificamente: na configuração
interdiscursiva desse campo da Medicina, surge o discurso da higiene escolar, que é
composto por enunciações heterogêneas. Assim, mesmo pertencentes a um só
campo discursivo, cuja finalidade seria o controle dos corpos e da vida social, os
enunciados sobre higiene escolar de Luiz Antonio dos Santos Lima e da legislação
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educacional da transição dos séculos XIX e XX remetem a diferentes formações
discursivas.
E, chegando ao conceito de formação discursiva ou sistema de formação,
temos que se trata de:
Um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele
prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva,
para que esta se refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou
qual enunciação, para que utilize tal conceito, para que organize tal
ou qual estratégia. Definir em sua individualidade singular um
sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um grupo
de enunciados pela regularidade de uma prática. (FOUCAULT, 2008,
p. 82).

Com isso, entendemos que as formações discursivas de Luiz Antonio dos
Santos Lima e da legislação são justificadas por modalidades enunciativas
diferentes: a primeira é centrada na higiene das funções mentais dos indivíduos; a
segunda, tem como foco o caráter do asseio físico e das funções motoras do corpo.
E por terem modalidades enunciativas diferentes, as nossas fontes de pesquisa
estabelecem campos enunciativos também diferentes, fazendo com que se
relacionem e se apoiem noutros enunciados. A título de exemplo, percebemos que a
tese de doutoramento se fundamenta nas disciplinas da psique humana, com elas
estabelecendo um jogo enunciativo; a legislação educacional, por sua vez, tece a
sua rede de enunciados com as disciplinas da fisiologia.
Ao percebermos as concepções de higiene escolar de Luiz Antonio e da
legislação como enunciados do discurso médico-educacional do período que
apresentam diferentes formações discursivas, apontamos a perspectiva de
descontinuidade existente entre os dois enunciados. Isso porque trazem concepções
de higiene escolar que seriam fundamentadas em diferentes medidas de
higienização; medidas de higiene essas que estabelecem jogos enunciativos com
distintos campos do saber e permitem a descontinuidade histórica das concepções
de higiene escolar aqui analisadas.
Nesse sentido, além de situarmos os nossos documentos-monumentos na
descontinuidade histórica do período, iremos compreender o discurso de higiene
escolar que eles trazem em sua dispersão. Pois, sabendo que Luiz Antonio dos
Santos Lima e a legislação educacional apresentam uma mesma finalidade, haja
vista que ambos defendem a educação física, moral e mental da criança, os
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caminhos que eles irão sugerir para a higienização da sociedade brasileira são
distintos. Essa distinção se justifica porque, enquanto a legislação traz aspectos
referentes ao asseio do corpo, Luiz Antonio enfatiza a importância da higiene da
mente. Foucault (2008) justifica essa dispersão pelo fato dos discursos – no nosso
caso, o discurso de higiene escolar – serem compostos por diferentes enunciados.
No livro “A Ordem do Discurso” (1996), Foucault procura mostrar que os
discursos – e os enunciados – que permeiam a sociedade são controlados,
perpassados por formas de poder. Ele acredita que em toda a sociedade a
“produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus
poderes, dominar seu conhecimento aleatório” (FOUCAULT, 1996, p. 8-9). Foucault
defende que os discursos são constituídos a partir de regras sociais, institucionais e
detentoras de saber que, por sua vez, garantem aos discursos o poder de serem
aceitos como verdadeiros.
A tese de doutoramento e a legislação

se baseiam num saber médico-

científico e produzem um discurso de verdade que visa controlar, corrigir e
normalizar os corpos infantis. As concepções de higiene que trazem são produtos
das relações de poder da sociedade brasileira do final do século XIX e início do XX,
que via a Medicina como a ciência capaz de dar boas orientações sobre a saúde do
corpo e da mente.
Em síntese, trata-se aqui do discurso higienista como prática social, no qual o
saber científico se articula com o caráter político e econômico de formação de
corpos e mentes saudáveis para uma nação desenvolvida. Na mesma medida em
que, a partir da contribuição de Foucault para uma visão de sujeito constituído,
reproduzido e transformado socialmente, entendemos a constituição do saber em
torno da criança higienizada como um efeito das formações discursivas da Medicina
Social, na vertente da higiene escolar.
O saber científico defendido pelo discurso de higiene primou pela manutenção
da saúde da população, tendo como base um padrão, tido como normal, a ser usado
como referência de saúde orgânica. Com isso, houve uma preocupação por parte
dos higienistas com relação às condições de vida da população; condições essas
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que passaram a ser objeto de medidas e de regulamentos decididos pelo saber
científico e abalizados pelo poder político4.
O discurso de higiene partia da ideia de que existia um padrão de normalidade,
um padrão científico, no qual as práticas médicas se apoiavam. Explica Canguilhem
(2009) que o saber médico passou a arbitrar os padrões que seriam bons e ruins,
saudáveis e não-saudáveis, normais e anormais para a vida. E isso possibilitou ao
saber higienista compreender a doença, seja ela física ou mental, como mais
importante do que a própria dinâmica da vida.
Com o pensamento de Georges Canguilhem5, compreendemos a mudança de
foco da Medicina – da vida para a doença – a partir da racionalidade científica que
ele defende. Segundo ele, na vida não existe inércia ou indiferença biológica, e a
fisiologia, mais do que tentar definir o seu estado normal, deve reconhecer a
normatividade original da vida, sendo capaz de criar e infringir suas próprias normas
devido à sua plasticidade funcional. Ainda de acordo com o autor, o estado
patológico não é uma negação da dimensão da saúde ou ameaça permanente de
falência do organismo ou morte, mas uma dimensão da vida, que pressupõe um
comportamento orgânico qualitativamente diferente do estado normal.
Baseado, então, na epistemologia do vitalismo6, Canguilhem (2009) se opõe ao
mecanicismo clássico, sustentado pela ciência moderna, que tem como fundamento
o controle da natureza. Ele critica a Medicina por ela valorizar a doença, tornando-a
seu objeto de estudo e desconsiderando a perspectiva vitalista da autorregulação da
vida.
Com as contribuições de Canguilhem para a história das ciências, entendemos
que a Medicina deixou de ser a arte da cura para se tornar a ciência das doenças, a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Conforme explica Canguilhem (2005, p. 28), “Medicina e política, então, se encontraram em uma
nova abordagem das doenças, da qual temos uma ilustração convincente na organização e nas
práticas de hospitalização”.
5
Preocupado em levar as ciências da vida à reflexão filosófica, investigando o estatuto
epistemológico de diversos conceitos utilizados nestas ciências (como saúde, doença, normal e
patológico), Georges Canguilhem (1904-1995) foi o primeiro representante da epistemologia
biológica na França. Com ele, a partir da relação entre ciência-vida-filosofia, foi colocado em
destaque qual deveria ser o objeto da ciência, discussão essa que guiou todo o seu pensamento
epistemológico.
6
Ao pensar na normatividade biológica inerente à condição de estar vivo, Canguilhem (2005) acredita
que a própria vida é capaz de se autorregular, o que representa o princípio do vitalismo. Segundo o
autor, “caso o organismo tenha, por ele próprio seus poderes de defesa, confiar nele é, pelo menos
provisoriamente um imperativo hipotético de prudência e de habilidade ao mesmo tempo. Para o
corpo dinâmico, a medicina expectante. O gênio médico seria uma paciência”. Ou ainda: “a arte
médica deve observar, escutar a natureza” (CANGUILHEM, 2005, p. 12-13).
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qual tende a controlar toda a natureza biológica. Isso se justifica pelo fato da vida
não ser mais o objeto da ciência, mas sim a doença.
Conforme explica Vera Portocarrero (2009, p.147),
A medicina moderna torna-se o primeiro tipo de conhecimento
empírico da doença no indivíduo concreto. Torna-se, também, um
dos primeiros saberes a relacionar o homem com o seu corpo e, ao
mesmo tempo, com sua finitude originária – a doença e a morte,
pois, aos olhos da modernidade, o conhecimento da vida do homem
se manifesta, primeiramente, a partir do homem morto, da
localização da morte no corpo do homem.

A partir da epistemologia científica de Canguilhem, conseguimos entender as
bases de um discurso médico que, na transição dos séculos XIX e XX, mostrou-se
mais preocupado com a cura da doença, seja ela física ou mental, do que com a
vida propriamente dita. A sua natureza epistemológica, centrada na doença, permitiu
ao movimento higienista entender o processo de regulação natural do ser vivo como
norma de saúde. Consequentemente, os discursos de verdade produzidos a partir
dessa perspectiva se basearam em padrões de normalidade, que categorizavam o
binômio saúde/doença.
No caso dos documentos que permitem essa pesquisa, percebemos que a tese
de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos Lima, ao enfatizar, classificar e propor
medidas de prevenção para os distúrbios mentais que as crianças apresentassem, e
a legislação norte-rio-grandense, ao salientar os aspectos materiais da prevenção
dos males físicos, evidenciam o foco do saber médico no âmbito da doença. Isso
porque as medidas de higiene pensadas por Luiz Antonio e aquelas postuladas na
legislação estavam voltadas para a prevenção dos desvios psíquicos e físiológicos
das crianças em idade escolar. Pensavam os médicos higienistas que, tratando cada
caso de anormalidade na sua especificidade, seria possível atingir o coletivo e livrar
a nação brasileira dos entraves aos desenvimentos social e econômico.
O discurso higienista presente nos documentos pode ser entendido, então,
como uma forma de intervenção social, que visava formar e conformar os corpos e
as mentes dos escolares. Esse controle, vigilância e correção de todo e qualquer
desvio do âmbito fisiológico ou intelectual e moral das crianças configurou um
padrão normalizador que ditou as regras para a educação escolar do início do
século XX no Rio Grande do Norte. A influência da Medicina na área educacional
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permitiu a configuração de uma pedagogia que, sendo médica, se fundamentava
nos conhecimentos sobre as causas e tratamento das anormalidades físicas e
psíquicas da idade infantil.
Essa pedagogia, denominada por nós de pedagogia médica, tinha a finalidade
básica de educar as crianças que sofressem atrasos ou perturbações no seu
desenvolvimento, de modo a possibilitar que elas alcançassem a perfeição e o
desenvolvimento harmônico das suas faculdades e atitudes corporais e psíquicas.
Desenvolvendo esse campo de ação profilático, os médicos higienistas
ditaram os modos de atuação para a equipe escolar – composta por professores,
diretores e supervisores de alunos – e fizeram da escola um espaço de observação
clínica. Nela, as crianças que apresentassem certas deficiências, tanto físicas
(motoras ou sensoriais) como psíquicas (transtornos de comportamentos e défices
na inteligência), receberiam o tratamento médico corretivo.
Para os profissionais médicos, todo e qualquer desvio de intelecto ou de
comportamento representava um risco ao pleno desenvolvimento da criança e a
impedia de se adaptar aos ritmos ou de seguir as normas escolares. Essas
anormalidades foram vistas como problemas de higiene que perpetuariam, nas
futuras gerações, o atraso social da nação caso não fossem contidas.
Concentrada nos riscos que os escolares “anormais” representavam para a
educação dos colegas “normais”, os médicos defenderam que corpos e mentes
fossem normalizados conforme o padrão da norma estabelecida. Normalizar os
corpos e os pensamentos para a ordem e o progresso nacionais era a perspectiva
das concepções de higiene presentes na obra de Luiz Antonio dos Santos Lima e na
legislação educacional do Rio Grande do Norte.
Entendendo a higiene escolar, que normaliza, como um elemento capaz de
impulsionar o progresso, Luiz Antonio e a legislação escolar trouxeram medidas e
soluções para os problemas sociais enfrentados pelo estado do Rio Grande do
Norte. A pedagogia médica que defenderam estava em conformidade com a
normalização do corpo, comportamento e intelecto, imposta pelo saber médicocientífico da época.
Nesses documentos, a pedagogia médica moldaria a personalidade, a
postura e a saúde do corpo de cada escolar. Fosse incutindo bons hábitos,
formando os sentimentos e as emoções, fosse corrigindo a má postura ou asseando
o corpo, o discurso de higiene presente nesses documentos seguia a conveniência
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médica. Isso porque eram os médicos que detinham o conhecimento científico sobre
aquilo que era melhor para a sociedade. Detinham eles o poder de controlar e vigiar
os corpos sociais, o que permitia que ditassem o padrão normalizador apropriado
para conformar as personalidades, comportamentos e inteligências dos escolares.
No caso, por exemplo, da legislação educacional, percebemos o discurso
higienista aplicado na orientação da prática pedagógica nos aspectos que iam desde
a construção do prédio escolar até a correção da postura, do asseio e das doenças
físicas das crianças. A pedagogia médica presente nos documentos oficiais do
estado salientou a importância do saber científico orientar as práticas escolares no
quadro social brasileiro do período. Pois, vista como a solução para o país
socialmente atrasado, a higiene escolar ditou as regras e princípios para a prática
pedagógica a partir de um ponto de vista legal, o qual era juridicamente reconhecido,
tendo como foco principal a necessidade de prevenção das doenças físicas.
Já o médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima, ao longo de toda a
sua tese de doutoramento, dissertou sobre os riscos que as doenças da mente
representavam para a nação brasileira. Trazendo sempre como foco de análise os
desvios do comportamento e da inteligência e suas medidas corretivas e
preventivas, Luiz Antonio seguiu uma matriz de pensamento que defendia a
higienização das mentes das crianças em idade escolar. Isso se justifica pelo fato
dele ter sido profissionalmente constituído pela mesma matriz discursiva que formou
Heitor Carrilho, Afrânio Peixoto, Henrique Roxo, Juliano Moreira, Ernani Lopes,
Leonídio Ribeiro, Miguel Couto, Gustavo Riedel, Miguel Salles, Diógenes Sampaio,
Antônio Austregésilo, Carlos Chagas, Júlio Porto-Carrero 7 , entre outros médicos
importantes para o movimento de higiene mental brasileiro.
As publicações dos trabalhos desses médicos – caracterizadas, basicamente,
como teses que foram apresentadas às faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e
Bahia, visando a obtenção do título de doutor – indicam os referenciais formativos
próximos que embasaram as suas pesquisas (DIAS, 2011). Ligados direta ou
indiretamente às publicações de Juliano Moreira, Ernani Lopes e Gustavo Riedel8,
esses médicos higienistas enveredaram pelas nuanças das doenças mentais e nelas
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Muitos deles citados pelo doutor Luiz Antonio na tese de doutoramento “Hygiene Mental e
Educação” (1927b).
8
O próprio Luiz Antonio (1927b, p. 7) afirma que “no Brasil, [...] os primeiros trabalhos sobre o
assunto [da alienação mental] datam de 1906 e são subscritos pelos psiquiatras Juliano Moreira e
Ernani Lopes”.

	
  

	
  

30	
  

aprofundaram os seus estudos.
Os corpos, comportamentos e inteligências desviantes do padrão, deram
margem à produção de um discurso acerca da normalidade e da anormalidade. Para
Canguilhem, o sentido atribuído a esta última é o desvio da “normalidade”. Explica
ele que:
Normal é o termo pelo qual o século XIX iria designar o
protótipo escolar e o estado de saúde orgânica. […] Tanto a reforma
hospitalar, como a reforma pedagógica exprimem uma exigência de
racionalização que se manifesta também na política, como se
manifesta na economia, sob influência de um maquinismo industrial
nascente que levará, enfim, ao que se chamou, desde então,
normalização […]”. (CANGUILHEM, 2009, p. 108).

Nesse sentido, “normalidade” é uma invenção que estabelece quem são os
anormais, os desviantes do padrão, para os quais as práticas de normalização
deveriam se voltar. A anormalidade passa a ser vista como aquilo que a sociedade
considera como medicamente perigoso, como nocivo, como aquilo que representa o
desvio da média e ameaça às normas (CANGUILHEM, 2009).
Caminhando nas fronteiras da normalidade, os documentos analisados
estabeleceram padrões de corpo, intelecto e comportamento que deveriam ser
atingidos pelas crianças em idade escolar. Padrões esses que constituíram um
discurso de higiene que, por sua vez, encontrou na instituição escolar um local
propício para a difusão de um idério médico-científico.
Pelo fato de ser a escola uma instituição difusora de costumes e regras,
fundamentalmente ligada a formas de exercício de poder (ARAÚJO; PAIVA, 2012),
nós a consideramos como um dispositivo de controle social, capaz de capturar por
tempo variável os corpos dos escolares e submetê-los a variadas tecnologias do
poder. Os indivíduos lá confinados, conforme esclarece Foucault (1982), são
governados contínua e permanentemente, tendo as suas condutas configuradas sob
vigilância e controle constantes.
A partir de Foucault (1982), consideramos que o poder produz saber. E mais:
entendemos que não há relação de poder sem a constituição de um campo de
saber, nem saber que não pressuponha e não constitua relações de poder. São,
portanto, poder e saber os dois lados de um mesmo processo: o da “biopolítica”.
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Foucault (1988a) identifica, no campo das instituições e na perspectiva mais
ampla da sociedade, esse poder regulador da vida, chamado por ele de “biopoder”.
Esse poder que regula a vida permite o controle político dos indivíduos e constitui
uma “biopolítica”, política empreendida para cuidar dos seres vivos, compreendidos
como população, controlando e prevendo seus riscos mediante regulamentação.
Essa regulamentação a qual Foucault se referiu está representada pelas
medidas de higiene apresentadas nos documentos analisados. Elas constituíram o
que o pensador denominou de “dispositivos de controle”9, os quais permitiram que
se exercesse uma forma de poder complexa e moderna, que ele denominou de
“governamentalidade”10.
Conforme Foucault (1982; 2008) assinala, não existem sociedades isentas das
relações de poder, isentas dessas forças que atuam nos corpos. Desse modo, para
o pensador, a constituição de um poder sobre os corpos e as almas dos escolares
implicou num processo de disciplinarização dos mesmos, que os transformava em
entes dóceis, disciplinados, limitados por esse poder microfísico, que restringia
significativamente o campo das ações e comportamentos possíveis.
As práticas disciplinares permitiam a ortopedia física e moral dos escolares
que, materializada através da vigilância, do controle e da correção dos desvios,
buscava enquadrá-los nos padrões de normalidade daquela época. Segundo
Dreyfus e Rabinow (1995, p. 173),
A disciplina, então, opera individual e detalhadamente sobre os
corpos. A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica específica de
um poder que toma os indivíduos, ao mesmo tempo, como objetos e
como instrumentos de seu exercício. Ela o faz não os despedaçando
ou repreendendo, mas por procedimentos “humildes” de treinamento
e distribuição. Ela opera através de uma combinação de observação
hierárquica e sanção normalizadora [...].

Esse poder disciplinar, que permite controlar minuciosamente as operações
do corpo, realizando a sujeição constante de suas forças e lhe impondo uma relação
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

“Dispositivo”, explica Foucault (1982, p. 244), é “um conjunto decididamente heterogêneo [...]. Em
suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer
entre estes elementos”. Segundo o seu pensamento, esses dispositivos que controlam e vigiam a
população podem ser: “discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 1982, p. 244).
10
Foucault (1988b, p. 19, tradução nossa) chama de “governamentalidade” “o encontro entre as
técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si”.
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de docilidade-utilidade, manipula calculadamente os gestos, os comportamentos
(Foucault, 1999).
A vigilância hieráquica a que Foucault se refere permite que o exercício da
disciplina se dê pelo jogo do olhar. Com isso,
A arquitetura da escola não é mais feita simplesmente para ser
vista […] ou para vigiar o espaço exterior […], mas para permitir um
controle interior, articulado e detalhado – para tornar visíveis os que
nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria
um operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele
que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até
eles os efeitos do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificálos. (FOUCAULT, 2004, p. 169).

Seguindo esse pensamento, Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 42)
defendeu que, sob vigilância constante, “as instituições pré-escolares e a escola
poderão modificar, atenuar, extirpar e amortecer os desvios mentais”. Nelas “é
mister vigiar o despertar da alma infantil”. Na escola, “[…] aparam-se as arestas
remanescentes do instinto, corrigem-se os desvios que o lar contemporizou e até
estimulou” (LIMA, L., 1927b, p. 25).
Alvo do olhar hieráquico capaz de coibir as inclinações mais nefastas,
[...] ao penetrar na escola, pelo que ouviu dizer dela e do professor,
da sua autoridade e da necessidade da conformação às suas
normas, o menino se encontra numa tal disposição de espírito, em
presença do ambiente novo disciplinado e da autoridade estranha do
mestre, que se renova a plasticidade de seu eu, já personalizado no
lar, propiciando ensejo a uma reforma global e salutar dos bons
hábitos e das suas tendências. (LIMA, L., 1927b, p. 58).

Essa disciplina é explicada por Foucault (2004, p. 167) como sendo “[...] a
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como
objetos e como instrumentos de seu exercício”.
No caso, por exemplo, da mobília dos grupos escolares, está determinado na
legislação que deveria ter carteiras e bancos proporcionais à estatura dos
educandos e construídos de maneira a garantir a saúde, a fim de facilitar “a
vigilância do professor e a responsabilidade individual do aluno” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1913a, p. 107-108). Além do aspecto disciplinador da mobília,
[...] nos grupos escolares, o asseio e conservação do prédio, o
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expediente do ensino e a renovação do material escolar e
pedagógico correrão por conta do governo municipal […]. O governo
do Estado poderá suprimi-los, desde que não for cumprida qualquer
destas obrigações (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 40).

Diante dessa possibilidade de um grupo escolar fechar por não cumprimento
de requisitos que iam desde o asseio ao material pedagógico, aos delegados
escolares competia verificar “se os professores [eram] assíduos e moralizados, se as
condições de higiene [eram] rigorosamente cumpridas e se o ensino [correspondia]
às necessidades da população (RIO GRANDE DO NORTE, 1909c, p. 21).
Com a disciplina, é possível compor forças para obter um aparelho eficiente
(FOUCAULT, 2004). E, conforme defende Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p.
10, grifo nosso), é a higiene mental que, ditando as regras do poder disciplinar,
[…] contribui para a aptidão a viver no ambiente em que se
encontra e na sociedade de que faz parte, [sendo] consagrada pela
adaptação e contribuindo para a felicidade do indivíduo e
tranquilidade do agregado social em que ingressa.

E continua:
Mas, se por um lado, ela realiza a velha aspiração social – o
maior bem para o maior número – por outro lado ela vem ao
encontro dos desejos da sociedade atual […] – o maior bem para
cada um, segundo sua personalidade.
O melhoramento do indivíduo deve concretizar-se na razão
dos seus valores e possibilidades. (LIMA, L., 1927b, p. 13).

A disciplina defendida pela higiene escolar tende a objetificar o sujeito e a
buscar na criança o seu melhoramento constante, pois trata cada caso de
anormalidade na sua especificidade. A partir de uma sanção que visa normalizar os
corpos e comportamentos, a higiene escolar vigia e hierarquiza os indivíduos,
categorizando-os segundo as peculiaridades que cada um apresenta.
Tendo em vista essa categorização, explica Foucault (2004, p. 140),
O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas
quanto corpos ou elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos
das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos
indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e
perigosa;
tática
de
antideserção,
de
antivadiagem,
de
antiaglomeração. Importa estabelecer as presenças e as ausências,
saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as
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comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada instante
vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir
as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer,
dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico.

Na legislação educacional do Rio Grande do Norte, além da divisão por sexo,
há a categorização por idade: ensino primário, secundário e profissional (RIO
GRANDE DO NORTE, 1916b; RIO GRANDE DO NORTE, 1917). Contudo, na tese
de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos Lima, é salientada a necessidade de
distinção dos escolares em normais e anormais desde o despertar da inteligência
infantil. Diante disso, seria possível “tomar, em face dos anormais, todas as
providências pedagógicas convenientes, ao mesmo tempo que subtrair os normais
[d]a sua influência nociva” (LIMA, L., 1927b, p. 22).
Considera, ainda, que a divisão dos escolares não deve ser feita a partir do
caráter falível da idade, mas sim conforme o nível de desenvolvimento da
inteligência que a criança apresentar. A justificativa que dá se deve ao fato de que
A distribuição das classes por esse feitio lógico e científico não
visa unicamente o melhor aproveitamento dos escolares e sim um
meio de evitar que a criança se enerve, já no afã de ombrear com as
mais evoluídas, já no receio de censuras ou castigos das professoras
(LIMA, L., 1927b, p. 28).

Completando o raciocínio sobre a divisão dos escolares por suas
capacidades intelectuais, salienta que “a flor se estiola ao rigor da estufa em que a
colocaram” (LIMA, L., 1927b, p. 32). E sugere que a divisão dos escolares seja feita
em quatro categorias, a saber: normais, supranormais, subnormais e anormais11.
Para o médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 32, grifo
nosso),
Uma pedagogia, variante ao sabor do caso, mas bem
orientada e melhor conduzida, um tratamento médico inspirado em
dados etiológicos e conhecimento perfeito da vida organo-vegetativa
[da criança], a psicanálise aplicada com a devida prudência
completam-se em um método que, se não muda a constituição
mórbida da criança, poderá dirigi-la, adaptá-la e evitar
consequências nocivas à expansão da inteligência e ao rendimento
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O norte-rio-grandense ainda sugere uma subdivisão dos não qualificados como normais em sete
outras categorias, denominadas por ele de “constituições psicopáticas”, que serão vistas mais
detalhadamente no capítulo 3, “A concepção de ensino escolar proposta por Luiz Antonio dos
Santos Lima em Hygiene Mental e Educação (1927b)”.
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social.

Sobre a divisão dos escolares segundo categorias predeterminadas pelo
poder disciplinar, Foucault (2004, p. 145, grifos do autor) esclarece que
As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as
“fileiras” criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais,
funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e
permitem a circulação; recortam segmentos individuais e
estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam
valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma
melhor economia do tempo e dos gestos.

Nessa perspectiva de divisão dos escolares em categorias seriadas e
sucessivas, o poder disciplinar permite controlar e intervir nos corpos e
comportamentos detalhadamente a partir da diferenciação, da correção, do castigo,
da eliminação a cada momento do tempo; além de possibilitar caracterizá-los e
utilizá-los de acordo com o nível que têm nas séries que percorrem, tendo em vista
um resultado último, que é a capacidade final de um indivíduo (FOUCAULT, 2004).
Essa categorização permite ao tempo escolar se fazer útil, pois evita que tudo
aquilo que perturbe ou distraia o andamento da prática pedagógica seja controlado.
Esclarece Luiz Antonio (1927b, p. 27) que a divisão dos escolares sob esse critério
qualitativo possibilita a “organização dos horários, a sequência e distribuição das
disciplinas, tendo em vista poupar a inteligência infantil ao flagelo da fadiga […], eis
em que se concentra a higiene mental”.
Na legislação educacional, a importância do controle do tempo para evitar a
fadiga do escolar é item recorrente. Para citar um exemplo, no artigo 48º da Lei
Orgânica do Ensino (n. 405 de 29 de novembro de 1916), é determinado que as
“aulas, nos grupos escolares e escolas isoladas, funcionarão em todos os dias úteis
durante quatro horas, havendo uma interrupção de meia hora para recreio e
descanso dos alunos”. E é competência do diretor da instrução pública a
determinação da melhor forma de ser observado o horário escolar (RIO GRANDE
DO NORTE, 1916b, p. 65).
Em se tratando do tempo de curso nos grupos escolares, que também
representa uma forma de controle, temos que:
O curso graduado é de seis anos, sendo dois infantis ou de
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iniciação, dois elementares ou de desenvolvimento e dois
complementares ou de integração, por sua vez divididos em duas
classes correspondentes a cada um ano do curso. (RIO GRANDE
DO NORTE, 1913a; RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 7).

Ao término de cada ano, os escolares fariam as provas finais para que,
aqueles que estivessem aptos a continuar o curso, pudessem prosseguir os estudos
(RIO GRANDE DO NORTE, 1913b).
Sobre a análise qualitativa dos rendimentos de cada criança, Luiz Antonio dos
Santos Lima defende o uso dos testes de inteligência. Segundo ele, “graças ao
emprego dos testes psicológicos modernos é possível medir a inteligência dos
educandos e apreciar o seu nível mental, a fim de distribuí-los em categorias” (LIMA,
L., 1927b, p. 28). Além disso, com esses exames psíquicos, é possível rastrear os
predispostos aos distúrbios mentais antes da eclosão do desvio.
O exame, como instrumento do poder disciplinar,
[…] combina as técnicas de hierarquia que vigia e as da sanção que
normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite
qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma
visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É
por isso que, em todos os dispositivos da disciplina, o exame é
altamente ritualizado. (FOUCAULT, 2004, p. 181).

Então, a partir do olhar hierárquico, da sanção normalizadora e da prática do
exame, compreendemos que o corpo e a mente infantis estão presos no interior de
poderes que lhe impõem limitações, proibições e obrigações. E entendemos a
escola como uma instituição disciplinar a qual contribuiu para produzir
[…] uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio
do comportamento; as divisões tênues e analíticas por ela realizadas
formaram em torno dos homens, um aparelho de observação, de
registro e de treinamento. (FOUCAULT, 2004, p. 170).

Nesse sentido, na escola, os indivíduos tidos como anormais foram alvo de
medidas médico-intervencionistas que intentavam corrigir os maus hábitos a partir
da prática repetida de atos convenientes. Diz o médico e educador Luiz Antonio dos
Santos Lima (1927b, p. 26):
Procure-se atuar sistematicamente, por todos os meios
apropriados, sobre o controle da atividade infantil e das impulsões,
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sobre a concentracão da intenção, sobre a resistência às sugestões
do momento, sobre o desenvolvimento das faculdades de inibição.

Vigiadas constantemente na escola, todas as inferioridades mentais serão
igual e sucessivamente submetidas ao controle do saber médico. “Eliminar-se-ão,
destarte, as inclinações nefastas, as tendências à mentira, ao furto, ao
convencimento, ao pernosticismo, etc” (LIMA, L., 1927b, p. 26).
Operando diretamente no indivíduo, o poder disciplinar possibilita a
caracterização de cada escolar e a sua colocação numa ordem a partir da
multiplicidade dada. Nessa microfísica de poder orientada para cada um e para
todos, a disciplina do discurso higienista exerce sobre as crianças uma pressão
constante para que se submetam todas ao mesmo modelo, para que sejam
obrigadas todas juntas “à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos
exercícios e à exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina. Para
que, todas, se pareçam” (FOUCAULT, 2004, p. 179).
Essa homogeneização ditada pela sanção normalizadora do discurso
higienista almejava a produção do que Foucault denominou de “corpos dóceis”. Isso
porque, com disciplina, o corpo poderia ser submetido às forças de um poder, o qual
permitia que ele, o corpo, fosse utilizado, transformado e aperfeiçoado. E, tendo
corpos dóceis, o “espaço escolar [seria] como uma máquina de ensinar, mas
também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar” (FOUCAULT, 2004, p. 144).
Considerando os aspectos da vigilância, da recompensa e da hierarquia,
encontramos em Luiz Antonio dos Santos Lima a proposta de preencher, para cada
criança, uma ficha escolar, na qual os fatores hereditários de anormalidades, o
histórico do seu bom ou mal comportamento, a assiduidade, entre outros aspectos,
pudessem ser anotados para consulta futura pela diretoria ou pelo próprio médico
escolar. Para ele, registrando as vidas em fichas, seria possível também
recompensá-las ou puni-las consoante o seu desempenho enquanto indivíduo
docilizado.
A importância da recompensa e da punição envolve a dinâmica da norma no
âmbito disciplinar. Conforme explicação do médico e educador,
Se o arrufo [a anormalidade] explode só um castigo simples,
porém enérgico, pode trazer a criança à realidade. De simples
admoestações e ameaças, conforme o caso e as circunstâncias, se
passará à sanção e daí até provocar cólera ou lágrima, indício de
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eficácia. O castigo deve ser aplicado sem excessos de rigor ou de
enternecimento, como expressão de justiça, reparadora e serena.
(LIMA, L., 1927b, p. 47).

Sempre tendo em vista a necessidade de dominar ou de punir as crianças, o
poder disciplinar da higiene escolar proposta por Luiz Antonio sugeria a
Privação de recreio, de classe, de jogos livres e de ginástica,
supressão de privilégios de bom comportamento, restrição e privação
de liberdade, dos passeios, do cinema, de tudo enfim que lhes seja
agradável, todas essas medidas ligadas imediatamente a
transgressão das normas impostas são recomendáveis. (LIMA, L.,
1927b, p. 54).

Essas privações ligeiras e pequenas humilhações a que Luiz Antonio se
refere são processos sutis de docilização que tornam “penalizáveis as frações mais
tênues da conduta, e [dão] uma função punitiva aos elementos aparentemente
indiferentes do aparelho disciplinar” (FOUCAULT, 2004, p. 175).
Sobre as penalidades aplicadas à criança no ambiente escolar, os Códigos de
Ensino de 1910, Decreto n. 239, de 15 de novembro (RIO GRANDE DO NORTE,
1910c), 1911 com o Decreto n. 261, de 28 de dezembro (RIO GRANDE DO NORTE,
1911b) e 1913

com o Decreto n. 359 de 22 de dezembro (RIO GRANDE DO

NORTE, 1913b) e também a Lei Orgânica n. 405 de 29 de novembro de 1916 (RIO
GRANDE DO NORTE, 1916b) determinam:
São proibidos os castigos corporais: a base da disciplina é a
afeicão recíproca dos mestres e discípulos.
[…] Como meios acessórios, os professores poderão empregar
moderadamente prêmios e penas estatuídas no Regimento Interno.
(RIO GRANDE DO NORTE, 1911b, p. 169)

Os “meios acessórios” aos quais os Códigos de Ensino se referem podem ser
percebidos, por exemplo, nos Regimentos Internos dos Grupos Escolares, (RIO
GRANDE DO NORTE, 1909a; RIO GRANDE DO NORTE, 1913a; RIO GRANDE DO
NORTE, 1925b, 1925c). O documento de 1925, por exemplo, determina em seu
artigo 48º que,
Pela falta de cumprimento dos seus deveres, os alunos de
grupo escolar estão sujeitos às seguintes penas aplicadas conforme
a gravidade das faltas: a) admoestação; b) repreensão; c) retirada de
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boas notas; d) notas más nos boletins; e) privação parcial do recreio;
f) exclusão do quadro de honra; g) reclusão na escola, depois de
concluído o trabalho diário, sob a vigilância do professor, por espaço
de meia hora; h) privação dos prêmios escolares; i) exclusão da sala
de aula; j) suspensão de até 15 dias; k) reprovação nos exames
finais; l) eliminação. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 22).

Vemos, pois, que o poder disciplinar presente nas escolas do Rio Grande do
Norte, no início do século XX, constituía a organização do espaço por meio da
repartição dos indivíduos, o controle das atividades por meio do controle do tempo, o
controle de cada indivíduo a partir da vigilância hierárquica, a organização das
diferenças por meio de uma sanção normalizadora e a reprodução e produção do
saber por meio dos exames físicos e mentais.
Entendemos que a “caixa de ferramentas” que Foucault nos oferece para
análise das fontes nos permite perceber a escolarização como uma medida
disciplinadora da sociedade, estabelecida conforme os ditames de alguns poucos
indivíduos, tidos com competência para isso; o que nos permite percebê-la como um
instrumento disciplinar de manutenção da ordem social estabelecida, que forma os
indivíduos dentro da perspectiva dessa ordem.
Sob essa perspectiva, a busca pelo caráter inovador do pensamento de Luiz
Antonio, quando relacionado aos postulados da legislação educacional norte-riograndense da transição dos séculos XIX e XX, só pode ser realizada considerando
as relações de poder e saber da sociedade brasileira do período. Por isso,
entendemos as medidas de higienização do corpo e da mente, presentes nas fontes
utilizadas para essa pesquisa, como instrumentos de controle e normalização das
crianças em idade escolar, que tinham a finalidade de solucionar os problemas
socias da época.
Vejamos, no capítulo a seguir, quais eram os problemas sociais enfrentados
pela sociedade brasileira no período de 1889 a 1930.
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2 O MOVIMENTO HIGIENISTA NO BRASIL E A SUA REPERCUSSÃO NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

[...] Concebida como cenário privilegiado de um conjunto de práticas disciplinares, a escola
seria chamada a oferecer a sua poderosa colaboração para o sucesso da ampla reforma de
costumes visada pelos homens da ciência.
(ROCHA, 2003, p. 179).

O movimento higienista surgiu no Brasil como uma ideologia científica que,
fundamentada nos preceitos da Medicina Social, incorporou a cidade e a população
brasileiras ao campo do saber médico (SOARES, 2001). Fazendo uso dos métodos,
objetivos e técnicas da Medicina, o higienismo buscou a limpeza do espaço urbano e
o asseio dos corpos para livrar a população das mazelas que a afligiam. Essa
Medicina Social emergente tinha, no cuidado com o corpo e na conformação da vida
social, a sua aplicabilidade na população como um todo.
Sendo fundamentado e se aliando aos postulados da Medicina Social, o
higienismo se caracterizou como um saber empírico, cujas práticas regularam as
vidas dos indivíduos e das populações. Conforme afirma Jurandir Costa (1989, p.
30), “a higiene revelava a dimensão médica de quase todos [os] fenômenos físicos,
humanos e sociais e construía para cada um deles uma tática específica de
abordagem, domínio e transformação”.
O conjunto de ideias de cuidado com o corpo (asseio, regras de conduta e de
moralidade), limpeza urbana e reorganização das cidades, próprias do higienismo,
no final do século XIX e início do século XX, seria responsável por conduzir o Brasil
à civilização (CHALHOUB, 1996).
Segundo Pagni (1997), os higienistas foram os responsáveis por tentar
encontrar a causa e solucionar o paradoxo que o Brasil enfrentava: um país repleto
de riquezas naturais, porém com atraso social significativo, marcado pelas doenças
e incivilidade da população. Buscando reverter o quadro de atraso social, políticos e
médicos em sua maioria, desenvolveram as seguintes teorias higienistas: 1) a do
determinismo geográfico, na qual o meio seria capaz de propiciar ou não condições
físicas para o desenvolvimento de uma nação; 2) a do determinismo racial ou “teoria
das raças”, que entendia a miscigenação como fator de degeneração não apenas
racial como também social, por impedir o nascimento de proles desejáveis e,
consequentemente, o melhoramento das raças; e 3) a intervencionista, que tinha por
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meta formar a identidade nacional com base no asseio e na moralidade da
população (EDLER, 1999; SCHWARCZ, 1993).
A teoria intervencionista representou a linha de pensamento com maior
adesão dos higienistas. Segundo os adeptos desse pensamento, as doenças e a
falta de produtividade do povo brasileiro estavam relacionadas ao abandono das
autoridades governamentais, que não davam a devida atenção à saúde e à
educação.
Os higienistas intervencionistas, rejeitando o determinismo racial e climático,
encontraram na doença o principal obstáculo à civilidade, por isso passaram a ver o
Estado como o responsável pela melhoria das condições de vida do brasileiro. Com
isso, as condições econômicas, sociais e educacionais do Brasil foram tidas como
mais importantes para o futuro do país do que os determinantes do clima ou da raça.
Isso porque, num contexto de crescimento populacional acarretado pelo processo de
industrialização, pela entrada massiva de imigrantes e pelo aumento da população
urbana (SODRÉ, 1976), a pouca estrutura que as cidades tinham para receber
grandes contingentes de pessoas, aliada à falta de saneamento, propiciou condições
de vida insalubres na população (SANTOS, 2010; VEIGA, 2011; LIMA, T., 1996). As
precárias condições de higiene deram margem às doenças, à sujeira das cidades, à
falta de asseio da população.
As epidemias, que dizimavam milhares de pessoas, não combinavam com o
lema republicano de ordem e progresso e com o processo de industrialização já
iniciado. A doença de Chagas, a malária e a ancilostomose, por exemplo,
expandiam-se rapidamente em diversos pontos do Brasil. Essas doenças eram
apontadas pelos cientistas e intelectuais do movimento sanitarista como obstáculo
ao progresso nacional, a ser superado mediante o compromisso do Estado em
promover o saneamento do país12 (KROPF, 2005).
Para a elite intelectual do período, era preciso fazer com que o povo brasileiro
acompanhasse o ritmo do desenvolvimento político e econômico da nação, pois os
indivíduos, com corpos sujos e doentes e com comportamentos incivilizados,
dificultavam o desenvolvimento completo do país. Conforme explica Souza (2008, p.
147-148),
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Em 1919, por exemplo, em seu discurso de posse, o Presidente da República Epitácio Pessoa
declarou que os serviços sanitários seriam prioridades nacionais. Esse destaque dado aos aspectos
sanitários das cidades é reproduzido nos âmbitos estaduais e municipais (HOCHMAN, 2012).
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[…] de norte a sul do Brasil um grande número de doenças,
principalmente as endemias rurais, flagelava a população,
contribuindo sobremaneira para a definição de um quadro
acentuadamente pessimista. Do mesmo modo, a expansão da
imigração, o crescimento dos centros urbanos e a industrialização,
em especial nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo,
colaboravam para aumentar os problemas sanitários e o temor de
novas epidemias, como a febre amarela, a peste bubônica, a
tuberculose e a varíola.
Devido a esses […] problemas sociais e políticos, o Brasil
continuava a ser interpretado como uma nação incivilizada e em
franco estado de degeneração.

Na perspectiva de considerar os fatores sociais como entraves ao
desenvolvimento do país, ressaltando a falta de educação e saúde do povo, o
médico sanitarista Belisário Penna afirmou:
Venho pregando, sem descanso, desde 1918, em livros,
artigos, conferências e palestras, afirmando que todos os problemas
brasileiros – políticos, econômicos, financeiros e sociais – só se
resolverão naturalmente, suavemente, uma vez levados a sério os
relativos à higiene, ao saneamento e à educação (PENNA apud
FREIRE; OLIVEIRA, 2011, p. 76).

Tendo em vista, então, o progresso e a necessidade da mudança das
condições de vida do brasileiro, a elite intelectual desenvolveu um entusiasmo pelo
crescimento social e econômico que, por sua vez, era alimentado pela crença no
poder regenerador do saber científico. Por acreditar na capacidade da ciência
moderna de curar e prevenir as doenças, os intelectuais – em sua maioria médicos –
ressaltaram a importância do saber da Medicina para fortalecer as capacidades
produtivas de cada indivíduo.
Esse contexto histórico e social, que via a causa do atraso do país como
inerente às condições de vida do brasileiro, permite-nos entender as bases do
pensamento de renovação que via a Medicina como área do saber capaz de
impulsionar a ordem e o progresso. Pois, atuando no indivíduo em sua
especificidade, o saber médico atingiria a coletividade e modificaria a realidade
doente e incivilizada, tendo como foco não somente a cura como também a
prevenção das mazelas sociais (DUMAS, 1996).
Sobre a importância que foi dada pela sociedade ao saber da Medicina,
Gondra (2004, p. 41, grifos do autor) explica que,
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A partir de então, tem-se a conformação de um vocabulário e
conceitos médicos orientando a compreensão do funcionamento das
sociedades e justificando cientificamente intervenções, com vistas a
curar a sociedade patológica e torná-la normal e sadia, colocando-a,
portanto, em plena expansão. Este conceito de medicina ganhou
contornos bastante abrangentes, definindo […] uma espécie de
onipresença das preocupações médicas na sociedade, deslocandose como segmento de cultura para ocupar o lugar de cultura global,
causando impacto sobre a moral social e apresentando-se como
uma outra espécie de “religião”[…].

Explica ainda o autor que a Medicina se apresentou como “legítima ciência no
processo de regramento da vida individual e do ordenamento social” (GONDRA,
2004, p. 43). E, ditando as normas para o progresso e a civilidade da nação, passou
a ser utilizada como instrumento do Estado para intervenção na saúde, na
população e no espaço urbano para controlar e disciplinar a sociedade.
Complementando o raciocínio, Madel Luz (1982, p. 80) explica que a Medicina
nasceu sob a orientação de uma “intervenção política”.
A prática médica de intervenção seria voltada para a prevenção das doenças
e impulsionaria as campanhas de saúde pública, responsáveis pelo projeto
civilizatório brasileiro – como, por exemplo, a Reforma de Pereira Passos, no Rio de
Janeiro. Essas campanhas sanitárias do governo federal tinham a proposta de
erradicar as doenças e limpar os espaços urbanos.
As medidas por elas preconizadas englobavam demolições de construções
antigas, habitações coletivas e casas de cômodos (com expulsão dos moradores),
reesquadrinhamento de ruas, intervenção nos domicílios – mesmo sem o
consentimento dos moradores –, retirada de entulhos das ruas, limpeza dos
depósitos de água, entre outras13. Nesse processo de modernização das cidades, a
higiene e o embelezamento urbano combateriam a insalubridade dos ambientes.
Enquanto o movimento higienista se desenrolava nacionalmente, o Estado do
Rio Grande do Norte, com os seus intelectuais, formulava as suas teorias acerca do
atraso social nacional e estadual e tentava, por meio das diretrizes legais,
acompanhar o ideário republicano de ordem e de progresso. Inspirado nas
mudanças sociais ocorridas nas principais cidades brasileiras, o Rio Grande do
Norte também passou pelo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

processo

de

modernização,

espelhando-se

Conforme Márcio Antônio Moreira Galvão (1989), no texto “Origens das políticas de saúde pública
no Brasil: do Brasil colônia a 1930”, essas medidas atingiram predominantemente os hábitos e os
costumes da população pobre e da classe média baixa, o que deflagrou resistência por parte das
camadas populares urbanas diante das campanhas de saneamento.
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principalmente no que ocorria no Rio de Janeiro e em Recife (MARINHO, 2011).
Essa inspiração nos grandes centros urbanos foi devido ao
[…] desejo de modernizar, de inserir-se no contexto de
transformações gerado pelo desenvolvimento da medicina, da
arquitetura, dos meios de transporte, da indústria. A vontade das
elites de inserir Natal no contexto de mudanças tecnológicas,
econômicas e sociais era alimentada pelo contato que os membros
desse grupo tinham com outros centros que viviam intensamente o
processo de modernização. (MARINHO, 2011, p. 23).

Azevedo e Stamatto (2012) e Marinho (2011) explicam que o contato que a
elite intelectual natalense teve com outras cidades brasileiras se deu pela formação
profissional que recebeu. Isso porque para se formar em Medicina, Enfermagem ou
Direito, por exemplo, os intelectuais tinham inevitavelmente que seguir para Recife,
Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo, pois em Natal não havia curso de formação
superior. Com isso, a elite intelectual natalense pôde experimentar a turbulência da
modernidade em outros centros urbanos e ansiar colocá-la em prática na cidade,
fazendo com que Natal seguisse no mesmo ritmo de desenvolvimento.
A primeira década do século XX representou um período de remodelação da
arquitetura urbana de ruas, avenidas, prédios e praças (AZEVEDO; STAMATTO,
2012). Como explica Marinho (2011, p. 46), essa
[…] mudança na estrutura viária [da cidade], que passou a ser feita
com a implantação dos bondes, já puxados por carros elétricos em
1911, pelo novo teatro, pelo cinema, pelas novas praças e jardins,
além da iluminação pública elétrica e pela construção de um novo
bairro [Cidade Nova], […] contribuiu para aumentar os desejos das
elites de transformar Natal numa cidade cosmopolita e moderna. Na
segunda década do século XX, já era possível ver muitas dessas
mudanças.

A cidade do Natal, de modo semelhante ao que ocorria no cenário social
brasileiro após o rápido crescimento urbano, também sofreu as consequências da
explosão demográfica. Com precárias condições de higiene, as doenças tropicais
contagiosas e a fome, agravada nos períodos de seca, fizeram com que as taxas de
mortalidade do povo fossem consideráveis no período (AZEVEDO; STAMATTO,
2012; CASCUDO, 1955; SOUZA, 2008). Com isso, os intelectuais natalenses,
acompanhando as discussões em nível nacional sobre o contexto de atraso e de
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doenças em que o Brasil vivia, também destacaram a limpeza do espaço público
como requisito para o progresso e a ordem.
A cidade do Natal na transição dos séculos XIX e XX se engajou em medidas
modernizadoras que teriam como pilares estruturais os aspectos da saúde e da
higiene dos corpos e espaços públicos (LIMA, P., 2001). Nesse sentido,
[...] o poder público realizou diversas intervenções na cidade,
tentando resolver problemas de insalubridade e assegurar a limpeza
e o asseio de ruas, becos, praças e residências; reformou
esteticamente ruas, calçadas, fachadas e muros; alinhou e calçou
ruas; introduziu no cenário urbano o sistema de abastecimento de
água e esgoto, iluminação [...], transportes (bondes), comunicação
(telégrafos e telefonia); dotou a cidade de infraestrutura geral
(escolas, hospitais, cadeia pública, bancos, teatro, cinema) [...].
(OLIVEIRA, G., 1999, p. 12).

Natal tentava acompanhar o ritmo de desenvolvimento de uma República
recém proclamada, com a escravatura abolida, marcado pelo surto industrial, pelo
fortalecimento da economia e da política imigratória. No entanto, a vida do natalense
não acompanhava os desenvolvimentos econômicos e políticos do país, pois estava
marcada pela sujeira e pela doença, fazendo com que o povo sucumbisse às
mazelas tropicais.
O discurso de higiene defendido pelos médicos brasileiros e norte-riograndenses estava relacionado à realidade social e política do país, tendo em vista a
necessidade econômica de tornar os corpos saudáveis para o trabalho e de mudar a
cultura de um povo para uma que acompanhasse o ritmo de desenvolvimento,
sendo condizente com os ares do progresso e da ordem. Dada a sua importância, o
discurso de higiene se infiltrou nas várias instâncias sociais (igreja, cemitério,
hospitais, escolas, famílias) e ditou as normas de condutas para os indivíduos
(HOCHMAN, 2012).
2.1 A INSTITUIÇÃO ESCOLAR COMO ALIADA DO DISCURSO DE HIGIENE
A escola foi tida como ambiente adequado para a disseminação do ideário de
higiene do Brasil republicano. Os médicos a consideravam como local ideal para
reproduzir o saber higienista e atingir uma maior quantidade de crianças. Invadindo
a escola, o pensamento higienista impôs seus valores, ideários e padrões de corpo e
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comportamento, fazendo da ação educativa uma transmissão do conhecimento
médico-científico e uma busca da correção dos desvios físicos e mentais percebidos
nas crianças em idade escolar.
A elite pensante médica influenciou a prática escolar, fazendo do ambiente da
escola um
[..] lugar social dotado de permanência, ou estabilidade, cercado de
reconhecimento em sua missão, mantido por recursos materiais e
humanos delimitados, normatizado externa e internamente e, enfim,
sustentado por valores, ideias e comportamentos que, no seu
conjunto, constituem a cultura institucional, no caso, a cultura
escolar. (NASCIMENTO; SAVIANI, 2007, p. 40).

Para Clarice Nunes (2011), a escola era tida como um instrumento de
resguardo e restabelecimento da saúde da população. Por isso, ela despontou como
local de formação do cidadão do futuro, devendo ser “ordenada pelos princípios,
métodos e prescrições da higiene, de modo a poder formar sujeitos fortes,
saudáveis, inteligentes e moralizados”, que seriam a “base segura para um futuro
idealizado como grandioso” (GONDRA, 2002, p. 119).
A crença na capacidade regenerativa, moralizante e disciplinar da instituição
escolar fez os médicos higienistas se concentrarem na correção dos desvios das
crianças e no desenvolvimento de aptidões tidas como normais pelo saber científico.
A escola imbuiu-se do discurso médico sanitarista dominante de correção,
normalização e disciplinamento; e, com isso, passou a deter um aspecto disciplinar e
sancionador que faria da educação o núcleo mediador da vida em sociedade.
No intuito de conformar novos modelos de asseio, comportamento e
moralidade, a escola propagou os modelos formativos da higiene num período tido
como essencial para o desenvolvimento sadio do organismo: a infância. Isso porque,
segundo Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 25),
Os bons conselhos quer de moral, quer de Higiene, são muito
aproveitáveis neste período [da infância] e assim como os maus
processos pedagógicos podem influenciar na genesis da
degeneração mental, assim também a boa orientação impressa à
educação de uma criança pode salvaguarda-la do desequilíbrio […].
(LIMA, L., 1927b, p. 25).

O médico explica também que “[…] a criança entra na escola aos 7 anos e
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encontra um meio de igualdade perfeita, sob a égide esclarecida de um mestre, que
precisa ser um modelo vivo de equilíbrio físico e mental” (LIMA, L., 1927b, p. 25).
A infância permanece na ordem do discurso médico, sendo alvo principal para
a higienização dos indivíduos. Para os profissionais da Medicina, esse período de
vida era o ideal para a modelagem da massa informe, cuja “modelação” deveria ser
“conduzida a partir dos preceitos médicos e psicanalíticos, na direção da saúde
física e mental dos indivíduos e coletividade” (GONDRA, 2002, p. 67).
Percebemos, portanto, que o movimento higienista, de âmbito nacional,
buscava enquadrar as crianças e os jovens num padrão de formação para a reforma
social, tendo como meta a modernidade e a civilidade do país. E, também, invadindo
a escola e impondo as medidas sanitárias para os corpos dos escolares, o
movimento de higiene fez a prática educativa ser orientada para a padronização
física e psíquica dos indivíduos, o que influenciou a cultura escolar brasileira do
início dos novecentos14.
Nessa aliança que ocorreu entre a medicina (com os seus preceitos de
higiene) e a educação, a escola seguiu como reprodutora dos saberes médicos
produzidos pelo poder higienista. No entanto, para parte da elite intelectual médica,
mais importante do que dar bons conselhos de higiene do corpo e do espaço, era
imprescindível

orientar

as

mentes

dos

indivíduos

para

um

adequado

desenvolvimento intelectual. Isso porque
O modo particular de reagir que a educação confere, as
habilidades ou inabilidades, os hábitos de pensar, sentir e querer, as
reações emotivas e sociais, o conceito básico da vida, as atitudes
mentais ante os problemas da vida comum, o conhecimento de si
mesmo e suas infinitas derivações no domínio do temperamento, o
caráter enfim, são fatores mentais tão importantes que diante deles
todas as considerações de ordem física são de valor subalterno,
quando não derivado ou deles dependente. (LIMA, L., 1927b, p. 13).

Nesse sentido, considerando os problemas físicos como subalternos aos de
caráter mental, alguns médicos higienistas voltaram sua atenção para o efeito
desestabilizador da ordem causado pelos indivíduos portadores dos desvios
mentais.
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Entendemos a cultura escolar segundo a definição de Dominique Julia (2001, p. 10): trata-se de um
“conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos”.
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2.2 ESCOLA E HIGIENE MENTAL: FOCO NA ELIMINAÇÃO DAS ATITUDES
VICIOSAS
A preocupação por parte dos médicos acerca da higienização da sociedade
se deslocou do cuidado efetivo com o corpo físico dos indivíduos para a
necessidade de corrigir aquilo que eles tinham de imaterial: costumes, hábitos,
valores, comportamentos, moralidades. Acreditavam eles que o progresso da nação
estaria condicionado à produção de uma mentalidade sintonizada com os preceitos
políticos, sociais e culturais da nova era republicana (VEIGA, 2011).
Segundo Boarini (2007), as autoridades do início do século XX viam as
desordens da mente como perigosas ao ritmo de desenvolvimento da nação, pois
acreditavam estarem elas associadas à incivilidade, ao crime, ao alcoolismo, à
preguiça, à falta de inteligência, entre outras mazelas sociais. Isso fez com que as
doenças mentais se tornassem alvo de pesquisas e classificações pelos higienistas,
que buscavam suas causas e sintomas15.
A Medicina Social, deslocando a atenção da higiene sanitária para higiene
mental, buscava atender a necessidade da sociedade daquele momento, a qual
exigia uma ação mais direcionada à mente do que às enfermidades propriamente
ditas. Assim, o movimento de higiene mental foi organizado no Brasil a partir de
1923, com a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, e apresentou os seguintes
objetivos:
a.
Prevenção das doenças nervosas e mentais pela observância
dos princípios da higiene geral e especial do sistema nervoso;
b.
Proteção e amparo no meio social aos egressos dos
manicômios, e aos deficientes mentais passíveis de internação;
c.
Melhoria progressiva nos meios de assistir e tratar os doentes
nervosos e mentais em asilos públicos, particulares ou fora deles;
d.
Realização de um programa de Higiene Mental e de
Eugenética no domínio das atividades individual, escolar, profissional
e social. (ESTATUTOS DA LIGA BRASILEIRA DE HIGIENE
MENTAL, 1925a, p. 223, grifo nosso).

O destaque para a profilaxia e correção das doenças da mente e dos
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O movimento de higiene mental teve origem nos Estados Unidos, no início do século XX, a partir da
repercussão do livro de Clifford Beers (1873-1943), “A mind that found itself” (1908), que descreveu
a sua experiência de internamento num hospital psiquiátrico. Com a criação do Comitê Nacional de
Higiene Mental por Beers, surgiu o movimento internacional de higiene mental que se espalhou por
diversos países e, dentre outras medidas, pregava a prevenção dos desvios mentais (RAMOS,
1941).
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comportamentos que desviavam do padrão se devia ao anseio de formar bons
hábitos a partir da educação moral do povo. No intuito de formar indivíduos úteis ao
seu país, a elite intelectual se engajou na mudança dos hábitos ruins reproduzidos
pela população, haja vista que os comportamentos desviantes eram consequência
dos maus costumes (GONDRA, 2002).
Na percepção desses médicos higienistas, os ideais republicanos de ordem e
progresso seriam alcançados somente com a organização sanitária da nação, a
partir da formação de um “novo” homem.
Novo porque bem constituído física, moral e intelectualmente.
Novo porque inscrito em uma percepção de homem e sociedade que
buscava legitimar-se como nova, em um tempo no qual se dirigiam
ações rumo à modernização da sociedade, do trabalho, da economia
e da escola. Era tempo de urbanização e de aburguesamento.
Portanto, também era tempo de higienização. (GONDRA 2002, p.
123).

Na crença da mudança social a partir da higienização das mentes dos
brasileiros, a especialidade psiquiátrica uniu a geração de intelectuais médicos,
fazendo com que o destino de cada indivíduo fosse orientado, inclusive o das
crianças em idade escolar. Para os profissionais da saúde, seria importante tornar
as crianças agentes civilizatórios capazes de corrigir os hábitos dos pais e de
prevenir as doenças nos seus próprios lares. Nesse ideário de higienização, que
estaria fundamentado na correção e prevenção dos desvios físicos e mentais dos
escolares, a instituição escolar, a educação e a política de higienização das mentes
despontaram como aliadas que fizeram a educação sanitária ganhar um caráter de
exemplaridade.
Conforme nos explica Heloísa Rocha (2003, p. 166, grifos da autora),
Fazendo da escola e da sala de aula cenários para a
encenação dos rituais da saúde, por intermédio dos quais a moderna
ciência da higiene procurava intervir sobre o aluno, esquadrinhando
o seu corpo, revelando os seus modos e costumes, os homens da
ciência procuravam produzir um espaço asséptico, ordenado,
disciplinado e, ao mesmo tempo, corpos hígidos, física e
moralmente.

Nessa medida, com vista a regulamentar cientificamente os comportamentos
e a moralidade das crianças, os médicos higienistas salientaram a importância da
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escola possuir uma sequência metódica e sistemática de ensino. A partir dessa
prática pedagógica voltada para a inculcação de hábitos saudáveis, seguindo os
níveis de desenvolvimento mental e de aproveitamento, os escolares seriam
capacitados a serem cidadãos úteis à República (BENCOSTA, 2011).
Com isso, sob a perspectiva de higienizar não somente os corpos, mas
também as mentes e os comportamentos das crianças, os profissionais da saúde
dedicaram especial atenção à temática da higiene mental. Essa importância
conferida ao âmbito mental da higienização é percebida pela considerável
quantidade de trabalhos teóricos sobre alienação mental que surgiram no Brasil
entre o final do século XIX e o início do século XX (RIBEIRO, 1999); trabalhos esses
publicados principalmente no formato de teses que foram apresentadas às
faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia, visando à obtenção do título de
doutor.
Gondra (2004) explica que as denominadas “teses de doutoramento” eram
requisitos para obtenção do diploma de médico. E, embora escritas sob a égide da
obrigação acadêmica, entendemo-las como prática social na medida em que
representavam uma expressão de um projeto de intervenção e de constituição de
médicos para uma nova ordem.
Devemos entender a tese como um documento que exprime uma pauta de
preocupações em torno das quais os sujeitos deveriam ser formados e para as quais
algumas sensibilidades precisavam ser construídas. Assim, entendemos que as
teses – como prática social – apontam para a existência complexa de diálogo dos
autores que a escreveram com os autores lidos e indicados pelos médicos na
própria tese, como também pela formação escolar, muitas vezes multifacetada, que
tiveram. O discurso que trazem não se constitui como expressão de sujeitos
individuais, mas representa as convicções de uma época.
Entendemos que o discurso de higiene presente nas teses de doutoramento,
publicadas pelas faculdades de medicina, constituía uma demanda social brasileira
na transição do século XIX para o XX. A elite intelectual, principalmente a médica,
via nas medidas de higiene do corpo e da mente a solução para os problemas de
cunho social que o país passava. E, por isso, passou a dissertar sobre a temática da
higienização social nos trabalhos de conclusão do curso de medicina.
Os médicos higienistas se preocuparam não somente com a erradicação das
doenças do corpo; eles agiram, também, no sentido de combater as mazelas que
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afligiam o intelecto, o comportamento, a conduta dos indivíduos. Buscaram, então,
agir na subjetividade, corrigindo e adaptando hábitos, costumes e moralidades aos
padrões de normalidade do início do século XX. Preocuparam-se com a unidade
nacional exigida pela nova ordem política, sendo para isso necessário reformar o
povo, regenerando, moralizando, disciplinando e unificando as diferenças individuais
presentes na sociedade. Isso porque o dever patriótico dos intelectuais higienistas
pregava que a unificação social somente seria possível a partir da educação do povo
(VEIGA, 2011).
Assim, ao incluir a moralidade, a conduta, os costumes e as doenças
psíquicas dos indivíduos como problemas de higiene, tornando-os alvos de
intervenção, a elite intelectual pensou em medidas corretivas e preventivas que
construiriam novas representações inconscientes na população. O novo sistema de
hábitos e comportamentos que a Medicina Social deveria formar estaria em sintonia
com o desenvolvimento e progresso da nação.
Explica Wanderbroock Junior (2007) que os médicos higienistas buscaram
estabelecer o “equilíbrio social” a partir de processos depurativos que envolviam
intervenções da Medicina nos âmbitos intelectual e comportamental dos indivíduos.
Essa mudança do cerne do problema social brasileiro ressaltava que mais
importante do que o cuidado com o corpo era a intervenção médica diante dos
quesitos mentais dos indivíduos. Além disso, os higienistas destacaram a infância
como período prioritário de intervenções, pois o cuidado com essa fase da vida
representava um “investimento, tendo em vista gerar/produzir sujeitos que
pudessem ser integrados produtivamente ao mundo do trabalho” (GONDRA, 2002,
p. 113).
Com o propósito de cuidar da saúde da sociedade brasileira, livrando o futuro
do país das mazelas sociais, os médicos destacaram o ambiente escolar como ideal
para se encontrar uma quantidade relevante de indivíduos na idade de ouro para a
implementação das medidas de higiene.
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2.3 A TESE DE DOUTORAMENTO E A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL NA
DISSEMINAÇÃO DO DISCURSO DE HIGIENE ESCOLAR NO RIO GRANDE DO
NORTE
Na tentativa de formar um sujeito social sintonizado com a nova ordem
política e econômica, o estado do Rio Grande do Norte tentou acompanhar as
preocupações que ocorriam no âmbito da educação nacional. Políticos, médicos e
educadores, imbuídos do espírito republicano de ordem e progresso, engajaram-se
num projeto de difusão da educação popular, que teria como base a civilidade, a
higiene e a moralidade.
A modernidade educacional percebida nesse período no estado foi
materializada com a construção do Grupo Escolar Augusto Severo16, pelo decreto n.
174 de 05 de março de 1908 (RIO GRANDE DO NORTE, 1908b), planejado para
ser um estabelecimento de ensino público de referência para as demais escolas da
região. Segundo Moreira (2005, p. 38),
A criação do Grupo Escolar Augusto Severo, na capital do
estado do Rio Grande do Norte, dá início […] à transferência de um
precário modelo escolar de instrução pública primária, até então
vigente, para um tipo de escola primária identificada com os avanços
do século, renovada nos métodos, nos processos, nos programas,
na organização didática e pedagógica […].

Moreira (2005, p. 86) explica também que, criado no intuito de servir como
escola modelo para outras escolas, o Grupo Escolar Augusto Severo serviria
“à prática dos normalistas e experimentação dos métodos e processos aplicados ao
ensino primário, além de tipo às edificações escolares públicas de ensino elementar
do Estado”.
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Moreira (2005) explica que, instaurada a República, a educação foi pensada como um novo projeto
político capaz de viabilizar o progresso das mentes dos indivíduos com o progresso material das
cidades. Esse novo sistema educacional, implementado com as reformas de ensino e organizado
com a criação dos grupos escolares, possuía escolas graduadas, com estrutura apropriada para
receber diversas salas de aula, cada qual com o seu professor. O estado de São Paulo, em 1890,
foi o pioneiro na implementação do ensino escolar graduado, sendo a sua experiência copiada em
outros estados. Esse projeto se contrapunha à realidade educacional do período imperial,
caracterizada por ter prédios cedidos ou alugados na própria residência do professor ou
improvisados. Segundo Azevedo e Stamatto (2012, p. 27), “os grupos escolares foram impregnados
por uma simbologia republicana e se tornaram a vitrine da educação no Brasil, constituindo-se como
a base da organização escolar do País por todo o século XX”.
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A

almejada

modernidade

educacional,

incorporada

ao

processo

de

remodelação da cidade, foi planejada com vista à modificação da realidade social,
pois, conforme se percebe no discurso de 1907 de Tavares de Lyra, então
governador do estado, “[…] só a instrução elementar pode diminuir o número dos
miseráveis, dos fracos, engendrando novas armas de trabalho” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1907, p. 06).
Concordando com esse pensamento, políticos, médicos, engenheiros e
professores do Rio Grande do Norte acreditaram na possibilidade de formação de
uma nova identidade – civilizada – para o Brasil, a partir da crença numa educação
popular que fosse capaz de consolidar um novo regime político e de manter a ordem
social. Com isso, a implantação do Grupo Escolar Augusto Severo como escola
modelo correspondeu a um novo tipo de escola primária, que acompanhou as
demandas nacionais republicanas.
Para Azevedo e Stamatto (2012, p. 103), sobre a nova cultura escolar que se
almejava criar,
[…] o uso de recursos didáticos modernos e de uma nova
metodologia, bem como a exigência de profissionais com melhor
formação – professores normalistas –, visava estabelecer os ideais e
os valores republicanos e demarcar uma escola diferente e nova em
relação àquela do período imperial.

Nessa cultura escolar de caráter higienista, a nova metodologia empregada
englobava a divisão dos horários e dos espaços com rigidez, uso corriqueiro dos
exames, cerimônias festivas, fiscalização permanente dos alunos e professores,
dentre outras medidas inovadoras. Pois, agora demarcado em prédios próprios, o
ensino escolar demandava a formação de indivíduos aptos a viverem numa cidade
modernizada, higienizada e bela.
Os grupos escolares seriam o local ideal onde a educação do povo, baseada
em novos valores culturais e novas regras de comportamento, seria disseminada. A
educação neles desenvolvida teria como foco a disciplina constante, de modo a
introjetar nos indivíduos hábitos saudáveis e condizentes com o ideário republicano
a partir da vigilância dos comportamentos repudiáveis. Nessas instituições de
ensino, portanto, a nova infância seria formada para adaptar-se ao país ordenado
que se almejava construir. Para isso, o empenho para tornar o povo brasileiro
civilizado e higienizado deveria ter como base os preceitos da medicina a serem
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disseminadas nos grupos escolares. As prescrições médicas para a saúde do corpo
e o bom desempenho da mente orientaram toda a prática escolar republicana e
fizeram parte da legislação educacional nacional.
No caso do Rio Grande do Norte, a elite intelectual, seguindo as
preocupações que ocorriam a nível de Brasil, também destacava a importância da
educação higiênica para modificar os maus hábitos dos norte-rio-grandenses, a qual
seria disseminada nos grupos escolares para a formação de indivíduos civilizados e
limpos (MARINHO, 2011).
O Estado do Rio Grande do Norte tentava postular a sua legislação
educacional conforme os ditames políticos nacionais. As principais leis formuladas
para orientação da prática educacional trouxeram medidas de higiene a serem
seguidas pelos diretores, professores e inspetores de ensino de modo a fiscalizarem
constantemente o asseio dos corpos e o nível de moralidade de cada criança. E,
segundo os preceitos lá descritos, os fins da educação do início do século XX
deveriam estar em total conformidade com os padrões de higiene pensados para o
período, contribuindo para a erradicação dos vícios, cultivando hábitos higiênicos,
eliminando e prevenindo as doenças.
Contudo, não somente a prática pedagógica deveria estar de acordo com os
preceitos de higiene. Azevedo e Stamatto (2012, p. 64) explicam que, em se
tratando dos edíficios escolares, a parte física e estrutural dos prédios também
esteve na pauta das intervenções: “foi constante [...] a preocupação com as medidas
dos prédios e das salas, para que fossem iluminadas e arejadas”. Sobre o assunto,
conforme complementa Moreira (2005, p. 97), “as três salas de aula […] dispõem de
amplas aberturas (portas e janelas), favorecendo adequado conforto ambiental, em
condições com as precrições higienistas e pedagógicas vigentes”. Além do mais, de
modo a facilitar a fiscalização e o controle dos alunos e do trabalho dos professores,
a disposição dos cômodos do prédio escolar seguiria a conformação panóptica, na
qual haveria um ambiente central que permitiria o contato visual com os demais
espaços (MOREIRA, 2005).
Essas e outras prescrições de higiene para a construção do prédio escolar e
orientação da prática pedagógica nele implementada se encontram amparadas nos
dispositivos legais da educação norte-rio-grandense. Analisadas detalhadamente no
capítulo quarto desta tese, as medidas legais de higiene previstas para a educação
escolar ratificam o interesse da Medicina Social na prática pedagógica como meio
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de se higienizar a população.
Nesse contexto histórico marcado pelos preceitos de saúde para a sociedade,
alguns intelectuais construíram os seus discursos de higiene escolar. E o médico e
professor Luiz Antonio dos Santos Lima foi um deles, defendendo em sua tese de
doutoramento a aliança da Medicina com a Educação para a mudança da realidade
social no país. O norte-rio-grandense estava dentre os “[…] muitos brasileiros e
natalenses que sonhavam, que agiam e desejavam que o Brasil acelerasse a
marcha, iniciada ainda no século XIX, rumo ao tão sonhado progresso” (MARINHO,
2011, p. 33).
Para Luiz Antonio dos Santos Lima, todavia, a limpeza dos corpos e da
cidade não era suficiente para se atingir a civilidade e o desenvolvimento
republicanos. Em sua tese de doutoramento, ele defendeu que, além de cuidar dos
aspectos materiais da população, era necessário que a Medicina Social atentasse,
também, para o risco que os desvios mentais e os hábitos imorais dos indivíduos
representavam para a ordem nacional.
Segundo o médico e educador, “filósofos, educadores, literatos, teólogos,
psiquiatras [...] se têm preocupado com o estudo do funcionamento mental e suas
aplicações” (LIMA, L., 1927b, p. 6). Por isso, a tese de doutoramento que produziu é
a materialização de um discurso de higiene que permeou a sociedade brasileira no
início do século XX.
Defendendo o seu discurso de higiene escolar com um trabalho de final de
curso em 1927, Luiz Antonio condensou o pensamento referente à regeneração
social tendo como eixo estruturante para tal intento a higiene mental e como meio
ideal para receber as medidas de higienização o ambiente da escola. Compartilhou,
portanto, o ideário dos pensadores médicos que defendiam a aliança da higiene
mental com a educação escolar 17 e manifestou um discurso científico que se
preocupava em manter o estado mental são dos indivíduos.
Para atingir tal intento, segundo a sua argumentação, era imprescindível não
só cuidar da saúde do corpo para que as mazelas não apontassem, mas também
cuidar da saúde da mente da sociedade. Assim, acreditando que essa seria uma
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

Os estudos de Maria Lúcia Boarini (2007) e Valdemar de Oliveira (19--) apontam que muitos
médicos brasileiros no início do século XX se dedicaram à defesa da aliança entre higiene mental e
educação escolar. Dentre eles, destacamos os nomes de Fontenelle, Henrique Roxo, Miguel Couto,
Ernani Lopes, Juliano Moreira e Gustavo Riedel, que influenciaram Luiz Antonio dos Santos Lima na
escrita da sua tese de doutoramento.
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medida para o Brasil alcançar os níveis de desenvolvimento e civilidade desejados
pela elite intelectual, Luiz Antonio se dedicou ao estudo do tratamento e prevenção
dos desvios mentais nas crianças em idade escolar.
Conforme o seu pensamento,
O intuito exclusivo da higiene mental é de proteger e melhorar
o psiquismo do homem; é um ensaio para se estabelecer as bases
racionais e científicas do seu funcionamento, para dar orientação,
que constitui a profilaxia das psicopatias no indivíduo normal, no
predisposto e no anormal, para melhorar o mais possível as
engrenagens diversas das funções mentais; procurar contribuir
largamente para a felicidade duradoura dos indivíduos e da
sociedade, pelo que constitui uma das partes da higiene social.
(LIMA, L., 1927b, p. 9).

Nessa aliança entre educação escolar e higiene mental para o alcance da
civilidade, da ordem e do progresso da nação, Luiz Antonio propôs a utilização da
cientificidade do saber da medicina de forma a controlar os modos de viver das
crianças, moldando seus comportamentos, gestos e, até mesmo, pensamentos. O
seu discurso médico-educacional enfatizou a necessidade do controle e da vigilância
do aspecto mental e intelectual dos alunos, mostrando-se em consonância com a
cultura escolar higienista do início do século XX no país.
Ele, inserido nesse contexto médico-social que trabalhava em prol da
higienização mental da população brasileira, contagiou-se com o entusiasmo e a
esperança na capacidade que o saber científico tinha para solucionar os problemas
sociais. Ao partilhar espaços de sociabilidade com a elite intelectual médica
defensora da higiene mental, acreditou na necessidade de se fiscalizar
constantemente os alunos, os professores e o processo de ensino para a
estruturação dessa cultura escolar higienizadora.
Percebemos que tanto o discurso de higiene defendido por Luiz Antonio dos
Santos Lima quanto as prescrições higienistas previstas na legislação educacional
norte-rio-grandense representavam o que existia de moderno no âmbito das
discussões científicas. Os intelectuais que a escreviam o faziam de um lugar
privilegiado, que era capaz de ditar as normas sociais e de guiar os modos de viver
em sociedade. Desse modo, Luiz Antonio dos Santos Lima (como um intelectual
médico do período), o seu discurso de higiene (difundido na sua tese de
doutoramento) e os dispositivos legais que regiam a educação do estado do Rio
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Grande do Norte estavam imersos num mesmo momento histórico e contexto social.
Estavam, pois, embevecidos pelo ideário de regeneração, o qual se apoiava no
saber médico-científico para a correção, prevenção e vigilância das mazelas sociais
(GONDRA, 2004).
No caso do discurso educacional do médico e educador Luiz Antonio dos
Santos Lima, percebemos que a sua concepção de ensino seria fundamentada nas
medidas de higiene escolar. Essa concepção será analisada detalhadamente no
próximo capítulo, o que nos permitirá compreender as bases de um pensamento que
defendia a higienização das mentes dos indivíduos em idade escolar.
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3 A CONCEPÇÃO DE ENSINO ESCOLAR PROPOSTA POR LUIZ ANTONIO DOS
SANTOS LIMA EM “HIGIENE MENTAL E EDUCAÇÃO” (1927b)

Uma pedagogia, variante ao sabor do caso, mas bem orientada e melhor conduzida, um
tratamento médico inspirado em dados etiológicos e conhecimento perfeito da vida organovegetativa, a psicanálise aplicada com a devida prudência completam-se em um método
que, se não muda a constituição mórbida da criança, poderá dirigi-la, adapta-la e evitar
consequências nocivas à expansão da inteligência e ao rendimento social dos
supranormaes. (LIMA, L., 1927b, p. 32).

O pensamento educacional presente em “Hygiene Mental e Educação”
(1927b) é um reflexo do contexto social que a sociedade brasileira da transição dos
séculos XIX e XX enfrentava. Luiz Antonio dos Santos Lima, vivenciando essa
realidade, defendeu uma concepção de ensino que fosse condizente com a
mentalidade de higienização e com as demandas de higiene daquela sociedade.
Imbuído do entusiasmo de contribuir para o desenvolvimento do país, fez uso
dos saberes profissionais que detinha e relacionou Medicina e Educação para
buscar alternativas que solucionassem os problemas sociais do Brasil. Assim,
mergulhado no saber médico-científico de formação, defendeu que somente por
meio da educação escolar seria possível higienizar a sociedade.
Segundo o seu pensamento, a escola seria a instituição ideal para educar a
população por duas justificativas: nela se encontravam agrupados em maior
quantidade indivíduos na “idade de ouro” para os princípios da moral e da higiene e
também reunia os profissionais competentes para formar uma nova geração. Por
isso, Luiz Antonio dos Santos Lima defendeu que a educação higiênica acontecesse
na instituição escolar, sendo esse tipo de educação condizente com a realidade
social do país e capaz de impulsionar o desenvolvimento da nação.
Por via do sanitarismo social, portanto, educar integralmente as crianças nos
campos da moral, do intelecto e do corpo físico constituiu a base do pensamento
educacional proposta por Luiz Antonio. A sua concepção de ensino foi além das
discussões meramente embasadas no asseio do corpo: o foco da sua proposta de
ensino estava centrado na higienização das mentes das crianças. Para ele, era
necessário que a educação escolar assumisse a responsabiidade de intervenção
nas anormalidades mentais que surgiam tanto no âmbito do desenvolvimento
intelectual da criança quanto no âmbito do seu comportamento. Isso porque
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[…] considerando que esses desvios mentais que as crianças
apresentavam eram frutos de fatores de predisposição hereditária ou
de influências perigosas do meio social, Luiz Antonio sugeriu que
eles deveriam ser controlados, corrigidos e vigiados a partir de uma
prática educativa que os reputasse (SILVA, 2013, p. 78).

Sob a justificativa de proteger e preservar a raça das anormalidades da
mente, o médico e educador salientou a importância da intervenção dos
profissionais da saúde na prática educativa para a formação de indivíduos no rumo
do desenvolvimento e progresso da nação brasileira. A proposta de ensino que
desenvolveu partia do princípio de que as crianças apresentavam diferentes níveis
de desenvolvimento mental e que, por isso, necessitavam de uma educação escolar
que satisfizesse as suas demandas individuais.
A concepção de ensino que desenvolveu favoreceria a ordem, a disciplina e a
civilidade no ambiente escolar e na vida em sociedade por permitir a intervenção
médica naquilo que os escolares tinham de mais importante, segundo Luiz Antonio
dos Santos Lima: o pensamento. Para ele, a atuação dos médicos higienistas na
moralidade, no comportamento e nos costumes das crianças seria o caminho para
proteger e preservar a nação brasileira do atraso social.
Sendo assim, ao considerar os aspectos mentais de cada criança, a proposta
educacional presente em “Hygiene Mental e Educação” (1927b) estaria relacionada
à dosagem do ensino segundo cada nível de desenvolvimento mental infantil. O foco
que é dado para esses diferentes níveis de desenvolvimento se justifica por eles
estarem diretamente relacionados aos desvios intelectuais e comportamentais que
cada criança apresentava, tendo eles predisposição hereditária ou não.
O pensamento de Luiz Antonio dos Santos Lima enfatiza a causa dos
diferentes níveis de desenvolvimento da mente como provenientes dos desvios do
intelecto e do comportamento, devendo ser controlados, vigiados e corrigidos, haja
vista o risco que representavam para o progresso da nação. Diante disso, a
concepção de ensino que o potiguar desenvolveu busca higienizar as mentes de
modo a atingir o intelecto e o comportamento dos escolares a partir da dosagem
certa para a prática educativa. Para tal intento, o médico e educador potiguar
“julgou importante que todas as anormalidades, os desvios, se tornassem alvo de
intervenção, permitindo a padronização e a docilização das mentes das crianças
segundo o saber científico da medicina” (SILVA, 2013, p. 81). Para ele, somente a
partir do diagnóstico, tratamento, cura, controle e vigilância dos desvios das mentes
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das crianças é que seria possível formar integralmente a moralidade, a inteligência e
o corpo físico dos escolares.
Numa perspectiva de que o ensino fosse na medida de cada nível mental
para atingir a educação completa dos indivíduos, Luiz Antonio enveredou na área
educacional se aportando nos saberes da saúde obtidos na sua formação como
médico. Ele acreditava que somente por meio da educação o nível de progresso do
país seria alcançado, haja vista que através dela seria possível enquadrar os
indivíduos nos padrões de higiene e dos bons costumes. E, formulando um
pensamento voltado diretamente para a prática educativa, pensou em medidas de
higienização que pudessem atingir os campos da moral, do corpo e do
comportamento de cada criança, sendo os médicos os responsáveis por essa
atuação.
A figura do profissional da saúde no ambiente educativo é central na
concepção de ensino pensada por Luiz Antonio dos Santos Lima. O médico tem um
papel tão importante quanto ao dos pais das crianças, pois tem competência para
fazer os diagnósticos precisos das anomalias mentais dos indivíduos, propondo o
tratamento de saúde mais indicado para cada caso de desvio. E, atuando em
parceria com o professor e com os pais das crianças, designaria as medidas de
correção para as anormalidades morais e comportamentais nelas verificadas.
O destaque dado ao médico se deve, portanto, por ser o detentor do saber
científico capaz de corrigir as más tendências à saúde do corpo e do espírito, as
quais se originam no indivíduo enquanto criança e que podem se desenvolver como
uma anomalia mais grave no futuro, ameaçando as integridades individual e coletiva.
Luiz Antonio dos Santos Lima, então, direcionou a sua atenção para o
diagnóstico, tratamento e controle dos desvios comportamentais ainda durante o
período da infância. Segundo ele, “o que se faz por uma criança durante os
primeiros anos de sua vida é infinitamente mais importante que tudo que é feito mais
tarde” (LIMA, L., 1927b, p.15). Durante a infância, a partir do incentivo à prática de
hábitos saudáveis e da repreensão dos maus comportamentos, as medidas de
higiene para o intelecto e comportamento irão contribuir para o são desenvolvimento
do corpo e da mente dos escolares. Os indivíduos, portanto, tendo os seus caráteres
formados desde a mais tenra idade, terão os seus sentimentos e emoções moldados
pelo saber médico.
Ainda sobre a importância da infância como período de vida ideal para a
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aplicação das medidas de higiene mental presentes na concepção de ensino de Luiz
Antonio dos Santos Lima, Silva (2013, p. 51-52) explica que
O autor reconhece, ainda, que essa é a única fase, completa
ou não, de contato da grande maioria das crianças com a escola
pública ou particular. E, justamente por isso, é nesse período que
existe uma maior possibilidade de reconhecimento das deficiências
mentais que as crianças apresentam. A preocupação constante de
Luiz Antonio com os problemas relacionados à mente deve-se ao
fato de que, no seu entender, quanto mais cedo a anormalidade
comportamental ou moral fosse detectada, mais chances de cura e
de reinserção social a criança anormal curável teria.

Sob essa percepção de infância, o médico e educador fundamentou a sua
concepção de ensino sob medida na ideia de que a criança era um ser em
desenvolvimento cuja personalidade deveria ser moldada segundo o padrão
normalizador tido como ideal. E, comparando a criança como uma “massa mole”,
Luiz Antonio destacou que o formato que o bloco irá adquirir depende das noções de
higiene, de moral e comportamento que receberá, as quais devem ser incutidas no
indivíduo logo após o nascimento.
Defendia ele que o molde da personalidade de cada criança está diretamente
relacionado à normalização comportamental almejada pela elite intelectual detentora
do saber médico-científico. Esse bloco, moldado pelos preceitos da Medicina, tornarse-ia capaz de lutar contra as suas más tendências mentais e se tornaria um
indivíduo adequado à almejada realidade civilizada do país, já que, após a
inculcação de um sistema de hábitos condicionados, a criança seria um instrumento
de transformação social capaz de impulsionar o país aos níveis de civilidade, saúde
e desenvolvimento.
Nessa busca de moldelagem dos comportamentos e intelectos infantis, não
somente o médico atuaria: o professor também teria o seu nível de importância no
burilamento das almas e comportamentos. Esse profissional, por passar a maior
parte do tempo com as crianças na escola, seria o responsável por identificar os
desvios comportamentais, morais e intelectuais dos indivíduos, reportando-os
diretamente ao médico escolar, para que juntos aplicassem as medidas corretivas
para cada anormalidade verificada. Nas palavras de Luiz Antonio (1927b, p. 23),
É a ele [...] que compete apontar ao médico escolar as
crianças que, à sua observação e experiência, pareçam afetadas de
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anomalias, quer pelo caráter patológico de retardamento, quer pela
indisciplina e inadaptação ao ritmo escolar normal.

O professor seria um exemplo de comportamento e moralidade para as
crianças, o qual trabalharia na “correção dos desvios comportamentais, do
aprimoramento das qualidades e da extirpação dos defeitos incipientes observáveis
no ser em formação” (SILVA, 2013, p. 54). Assim, contribuiria para a formação da
inteligência, da sensibilidade e da vontade de seus alunos, dotando-os de um corpo
mental e físico livre das anormalidades. Para isso, seria imprescindível que ele
conhecesse muito bem os postulados da Higiene Mental e da Higiene geral (LIMA,
L., 1927b).
Na concepção de ensino escolar formulada por Luiz Antonio dos Santos Lima,
a ênfase é toda para a importância do alcance da saúde física e principalmente
mental de cada criança. O ponto central do seu pensamento traz os caminhos para o
ensino ser na medida de cada desvio para o consequente saneamento mental de
toda a sociedade brasileira. Favorecendo, portanto, a cientificidade da Medicina, o
médico e educador pensou uma educação escolar que valorizasse a profilaxia das
anormalidades mentais das crianças.
Para o médico e educador potiguar, a educação se constitui como o
“conjunto de ações que se exercem sobre um ser imaturo para apressar e melhorar
o desenvolvimento orgânico e psíquico, afim de torná-lo apto a viver no ambiente em
que se encontra e na sociedade de que faz parte” (CESCA apud LIMA, L., 1927b, p.
10). Desse modo, a aptidão de viver no ambiente em que se encontra e na
sociedade de que faz parte seria desenvolvida nos escolares, consagrando o
“objetivo da adaptação, colimado na Higiene mental, como segurança da felicidade
do indivíduo e tranquilidade do agregado social em que ingressa” (LIMA, L., 1927b,
p. 10, grifos do autor).
Para Luiz Antonio dos Santos Lima, o que dá preeminência à higiene mental
é a procura, nas ciências diversas, de “[…] tudo que é suscetível de melhorar o
espírito humano, de reunir os dados fornecidos por trabalhos variados e de realizar a
aplicação prática desses dados” (LIMA, L., 1927b, p. 8). Sendo uma ciência prática,
a educação se constitui como ponto de apoio da higiene mental.
E a educação escolar proposta por Luiz Antonio seria responsável por
controlar o desenvolvimento infantil, corrigir seus desvios e ampliar as virtudes dos
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indivíduos a partir de um sistema de reflexos condicionados imposto pelos médicos
e aplicado pelos professores. Somente por meio da educação da moral e do
comportamento é que se faria possível integrar e adaptar a criança à sociedade.
Esse processo de adaptação e integração do escolar à sociedade permitiria à prática
educativa contribuir para a reversão do quadro de incivilidade, doença e indolência
do povo brasileiro do início do século XX.
Pensada, portanto, como uma aplicação prática dos preceitos da profilaxia e
da higiene mental, a educação escolar ficaria encarregada de superintender toda a
evolução do ser humano, controlar seu desenvolvimento, corrigir seus desvios e
ampliar suas virtudes, de modo a integrá-lo, apto e adaptado, à sociedade (LIMA, L.,
1927b). E a concepção de ensino de Luiz Antonio dos Santos Lima, condizente com
a realidade social brasileira do período, situa-se no contexto social, econômico e
político da época em que foi escrita.
Foi na obra “Hygiene Mental e Educação” (1927b) que o médico e educador
apresentou as medidas de higiene mental para a prática educativa, as quais
favoreceriam a intervenção médica nas moralidades e comportamentos das crianças
de modo a modificar e corrigir os maus hábitos que elas pudessem apresentar. E
mais: para ele, a aplicação das medidas de higiene mental no ambiente escolar
permitiria ao ensino encontrar a medida, a dose da prática educativa conforme a
necessidade de cada criança, considerando todas as diferenças intelectuais, morais
e comportamentais que pudessem apresentar.
Conforme explica Silva (2013), o foco dado pelo teórico ao aspecto mental
das doenças se deve à preocupação que tinha com os riscos e a gravidade que a
debilidade mental representava para a nação brasileira, haja vista que, tida como
fator de predisposição hereditária, a doença mental comprometeria as gerações
futuras, fazendo do Brasil um país de alienados mentais. O pensamento educacional
presente na tese de doutoramento enfatiza que a educação só seria de fato
completa e integral se as crianças fossem educadas física, moral e intelectualmente,
tendo como base um ensino feito na medida dos desvios mentais de cada uma
delas.
Na defesa dessa educação completa, Luiz Antonio dos Santos Lima salientou
a importância da distinção entre as crianças normais e aquelas que apresentavam
alguma anomalia comportamental ser feita o quanto antes. Segundo ele, diante do
risco que os anormais representavam para a sociedade, não era aconselhável que
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gozassem de plena liberdade e contagiassem negativamente as crianças “normais”.
Nas palavras do autor,
A importância incontestável dessa providência [...], quando
dizem que se concebe o interesse desta distinção entre normais e
anormais desde o início da vida escolar, desde o despertar da
inteligência infantil, diagnose verdadeiramente precoce e proveitosa,
pois que, de começo, permite tomar, em face dos anormais, todas as
providências pedagógicas convenientes, ao mesmo tempo que
subtrair os normais a sua influência nociva. (LIMA, L., 1927b, p. 22).

Essa distinção entre normais e anormais seria feita por meio dos princípios de
categorização resultantes da aplicação dos testes psicológicos de inteligência, uma
vez que o ensino sob medida e a divisão dos escolares estariam diretamente
relacionados e dependentes do nível de desenvolvimento mental apresentado pelos
indivíduos sujeitos aos testes.
A ênfase que Luiz Antonio dos Santos Lima deu à implementação de um
processo educativo condizente com o nível de desenvolvimento mental de cada
escolar foi justificada por ele por favorecer um melhor aproveitamento das
capacidades de cada criança, evitando que, tanto aquelas mais capacitadas quanto
as menos capacitadas, desmotivassem-se devido a uma prática escolar mal
executada (LIMA, L., 1927b). E, como numa mesma sala de aula existiam diferentes
níveis cognitivos entre as crianças, os riscos da prática de um ensino inadequado ao
rendimento intelectual de cada indivíduo representariam um “fator de embotamento
mesmo

das

mais

promissoras

inteligências”.

Porque,

comparando

o

desenvolvimento da criança com o desenvolvimento de uma flor, afirma que “a flor
se estiola ao rigor da estufa em que a colocaram” (LIMA, L., 1927b, p. 32).
Com isso, o médico e educador acreditava que a prática educativa poderia
até contribuir para a eclosão de uma doença de caráter mental, caso o ensino não
fosse ponderado segundo o nível intelectual de cada criança em idade escolar. Era
necessário que essa prática acontecesse nem em demasia, nem em escassez. Tal
medida permitiria o combate das doenças que já fossem verificáveis nos escolares,
bem como evitaria que aquelas ainda presentes em estado de latência nos
predispostos se desenvolvessem – fosse por hereditariedade, por condições do
meio social e/ou por inadequados esforços intelectuais que a escola exigia (SILVA,
2013).
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Luiz Antonio dos Santos Lima, ao salientar a necessidade do agrupamento
dos escolares segundo os critérios psicológicos dos indivíduos, defendeu com
veemência o uso dos testes de inteligência. Conforme o seu pensamento,
“[...] em breve, o método dos testes, generalizando-se, será para o professor
primário um cooperador silencioso, que lhe tornará a tarefa mais interessante, mais
fecunda e menos árdua” (LIMA, L., 1927b, p. 158).
Essa divisão dos escolares categorizaria os indivíduos em quatro grupos
segundo o quociente de inteligência18 que apresentassem (Q.I.): supranormaes, subnormaes, anormaes e normaes. Tida por Luiz Antonio como ideal, essa classificação
dos escolares facilitaria a prática educativa do professor, haja vista que o pouparia
do desgaste de ensinar as crianças com diferentes níveis de desenvolvimento
intelectual, além de preservar os escolares do contato direto com aqueles que
apresentassem anormalidades diferentes das suas.
Contudo, a prática educativa do início dos novecentos no Brasil ainda estava
comprometida em sua finalidade, admitiu o médico e educador. Para ele, as escolas
ainda insistiam em classificar e segregar as crianças conforme a idade cronológica
que possuíam, mesmo com evidências científicas das vantagens do uso dos testes
de inteligência para a detecção do nível de desenvolvimento mental. O que fazia
com que o ensino, nivelado para todos, não atingisse todos os níveis intelectuais.
Na concepção de ensino escolar que desenvolveu, o médico e educador,
além de sugerir a divisão dos escolares nas quatro categorias de níveis de
desenvolvimento intelectual, aconselhou que prática educativa considerasse
também os desvios comportamentais que cada indivíduo pudesse apresentar e/ou
pudesse vir a apresentar. Na argumentação de que fez uso, Luiz Antonio destacou
que as crianças eram o futuro da nação e que, por isso, precisavam ter identificados,
corrigidos e vigiados todos os seus desvios comportamentais, incluindo aí a
observação e controle do comportamento dos predispostos – por hereditariedade ou
não – aos desvios mentais.
Refletindo sobre as causas do comportamento fora do padrão da
normalidade, ele explica que:
Quer esses feitios psíquicos anormais sejam de fundo
exclusivamente hereditário, como dizem DELMAS e BOLL,
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Relação entre a idade mental que a criança apresenta e a sua idade real.
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“manifestando-se precocemente e persistindo toda a vida”, quer com
PIERRE JANET e CLAUDE, admitamos que o fator hereditário figure
apenas como predisposição de terreno; ou com FREUD e sua
escola, excluindo a hereditariedade, demos-lhe origem “numa
orientação particular datando da infância e de que a educação seria
muitas vezes responsável”, pensamos com BOUYER e SISTERON,
que a “constituição psicopática ou nevropática é modalidade anormal
na evolução do espírito, seja hereditária, seja resultante de uma
causa muito antiga, afetiva ou física, seja enfim participando de uma
e de outra origem; torna-se dificilmente redutível e se encaminha, se
se não intervém, para as perturbações nervosas e mentais de que
encerra o germe”. O que elas representam, em Higiene, é uma
ameaça permanente de psicopatia, cuja eclosão pode ser evitada
nessa longa faixa de idade que decorre dos 3 anos ao advento da
puberdade. (LIMA, L., 1927b, p. 41, grifos nossos).

O que Luiz Antonio dos Santos Lima destacou como “constituições
psicopáticas”

são

as

variadas

tendências

aos

estados

de

desequilíbrios

comportamentais que os escolares poderiam apresentar. Ao determiná-las, o médico
da instituição poderia identificar os indivíduos que fugiam do padrão da normalidade
e constatar com antecedência a possibilidade de eclosão de uma psicose mental
suscetível à evolução.
Trata-se, portanto, de modalidades anormais na evolução do espírito
(predisposição hereditária ou de causa muito antiga, afetiva ou física), sendo dever
da escola modificar, atenuar e extinguir os hábitos perigosos que os indivíduos
possuíssem. Isso porque esses maus hábitos, não sendo eliminados ou corrigidos,
constituiriam uma “segunda natureza”, perigosa para o indivíduo e para a nação
(SILVA, 2013).
Nas palavras de Luiz Antonio (1927b, p. 42, grifos nossos), é importante que,
Antes que esses hábitos se constituam na “segunda
natureza” ou que, crescendo com o indivíduo, atinjam as raias
das psicoses constitucionais, que [...] não são senão suas
manifestações paroxísticas, as instituições pré-escolares e a
escola, abrangendo aquelas idades, [possam] modificá-las,
atenuando-as, extirpando-as, amortecendo-as.

Para o médico e educador potiguar, a “segunda natureza” se constituía na
formação de hábitos19, fossem eles bons ou ruins, a partir da mecanização das
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

Luiz Antonio dos Santos Lima considera o hábito como a “influência produzida pela primeira
realização do fenômeno sobre as realizações posteriores”, advertindo que “essa influência, pela sua
importância posterior, deve ser exercida desde o nascimento” (LIMA, L., 1927b, p. 56).
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ações: “a repetição iterativa do estímulo exterior ocasiona uma descarga nervosa,
conduzindo à mecanização das reações, que se traduz pela formação dos hábitos”
(LIMA, L., 1927b, p. 56).
Para Luiz Antonio dos Santos Lima, quanto antes os bons hábitos fossem
inculcados nas mentalidades infantis, melhor, pois eles influenciavam o caráter e a
vida social do indivíduo. Tendo em vista esse pensamento, defendeu que os hábitos
perigosos ao sadio e pleno desenvolvimento mental de cada criança fossem
corrigidos no ambiente da escola, fazendo da prática educativa um meio para se
evitar que o futuro ordenado e civilizado da nação brasileira ficasse comprometido.
Caberia aos médicos e professores, parceiros na empreitada de higienização das
mentes das crianças brasileiras em idade escolar, dosar a medida do ensino para a
reversão do quadro dos desvios comportamentais apresentado por elas, tendo como
base a correção dos maus hábitos e a inculcação dos bons.
A identificação desses desvios permitia ao médico escolar enquadrar os
comportamentos e as moralidades das crianças nas constituições psicopáticas
destacadas por Luiz Antonio dos Santos Lima. E, assim, designar para cada uma
delas “as medidas especiais a tomar, segundo a categoria do seu déficit” (LIMA, L.,
1927b, p. 23, grifo do autor).
Sobre a relação das anormalidades mentais, constituições psicopáticas e
ensino escolar, Silva (2013, p. 91) explica que,
Baseada, portanto, nas anormalidades mentais demonstradas
pelas crianças, a concepção de ensino defendida por Luiz Antonio
deve ser dosada segundo o nível de desvio comportamental
observado e diagnosticado pelas equipes médica e docente. Assim
sendo, o ensino será sob medida a partir do momento em que forem
consideradas as categorias de comportamentos desviantes do
padrão, definidas por Luiz Antonio.

Foram sete as constituições psicopáticas elencadas por Luiz Antonio dos
Santos Lima para identificar e detalhar o desvio, permitindo a medida certa para o
ensino escolar. Vejamos cada uma delas detalhadamente.
Na primeira, identificada como hiperemotiva, estão os indivíduos emotivos por
futilidades, cujas manifestações – sejam fisiológicas ou psicológicas – são
exageradas em intensidade e duração. As crianças sensitivas, impressionáveis,
tímidas e hesitantes estão nessa categoria. Conhecidos pelos colegas como
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“‘choromingas’, ‘gente de tripa fina’, ‘manteiga derretida’”, os emotivos “por tudo
choram

copiosamente,

coram

e

empalidecem

por

nonadas,

lastimam-se

constantemente, temem demasiadamente o professor”. São também “incapazes de
tomarem uma resolução imediata, [e] procuram, pela exibição de sua emotividade
fácil, captar a simpatia de todos” (LIMA, L., 1927b, p. 38).
O segundo grupo de constituição psicopática traz os indivíduos ciclotímicos:
aqueles que apresentam oscilações de atividades acima ou abaixo da normalidade,
sendo suas excitações e abatimentos resultantes, geralmente, de causas
insignificantes, sem razão aparente ou causa consciente. Estão nessa classificação
as crianças hiperativas, hipoativas, os excitados constitucionais e os deprimidos
constitucionais. São vistos pelos colegas como “‘inconstantes’, ‘borboletas’, ora
dispostos a tudo, ora fugindo ao menor esforço”, são crianças “de lua”, devido às
“demonstrações sempre frizantes de sua atividade máxima ou mínima, ao lado das
alternativas do humor, ao alegre, ora triste” (LIMA, L., 1927b, p. 38-39).
No terceiro grupo, estão classificados os indivíduos mitomaníacos, o quais
apresentam tendência à mentira, sem nenhum interesse visível. Esse tipo de
anormalidade, segundo Luiz Antonio dos Santos Lima, está presente em todas as
classes. São crianças que encontram “prazer na alteração da verdade, na fabulação,
tornando-a em breve automática e inconsciente” (LIMA, L., 1927b, p. 39). O médico
e educador destaca que, embora na segunda infância seja normal ser percebida a
fase mitomaníaca na criança, é preciso observar o comportamento do indivíduo para
que esse tipo de personalidade “mórbida” não contribua para acentuação e
prolongamento dessa fase.
O quarto grupo de constituição psicopática traz os indivíduos paranóicos:
aqueles predispostos ao orgulho, à dominação, à desconfiança, à presunção e ao
convencimento. Geralmente, as crianças com esse tipo de desvio “tudo são e
podem, mas cujo falso prestígio está a mercê de toda a zombaria, direta ou indireta,
proposital ou não” (LIMA, L., 1927b, p. 39). São crianças trabalhosas e são sempre
pomo de discórdia entre os demais escolares, pois “são intrigados com a maioria
dos colegas e reclamam a torto e a direito. Querem à força serem os primeiros na
escola, encarando a veleidade do ‘fim’, sem desenvolverem o esforço dos ‘meios’ de
atingi-lo” (LIMA, L., 1927b, p. 38).
No quinto grupo, estão os amorais, representado pelos indivíduos cínicos,
perversos, turbulentos, desobedientes, indisciplinados, rancorosos, malvados. Eles
	
  

	
  

69	
  

apresentam fraqueza dos sentimentos éticos e afetivos, “o que os torna presas
dóceis de suas impulsões e incapazes de resistir às sugestões perigosas”. Explica
Luiz Antonio que essa é uma das “mais antigas constituições mórbidas conhecidas
da escola e, delas, a de mais precoce manifestação, com os seus quatro estigmas
essenciais: amoralidade, inafetividade, inadaptabilidade e impulsividade”. Os
indivíduos dessa categoria são “absolutamente indesejáveis no seio das classes e
no próprio ambiente doméstico”, pois “riscam as paredes, desenham imoralidades,
furtam objetos e lanches dos colegas, fomentam as brigas e as intrigas, masturbamse, praticam obscenidades com menores e inexperientes” e ainda “caluniam os
professores, fogem das aulas, aliciando os incautos, fumam e bebem às escondidas,
maltratam os animais e as plantas” (LIMA, L., 1927b, p. 40).
O sexto grupo de constituição psicopática traz os indivíduos esquizóides: são
aqueles preguiçosos e abstratos, que fazem do seu eu um mundo à parte. As
crianças com esse tipo de desvio têm tendência à se refugiarem em si mesmas,
fugindo da vida real e preferindo “as quimeras e concepções imaginativas às
solicitações mesológicas”. Geralmente, são apáticos e indiferentes; são aqueles
indivíduos que vivem “a ouvir estrelas, em pleno meio-dia...” (LIMA, L., 1927b, p. 40).
Na sétima e última constituição psicopática, estão os psicastênicos: grupo dos
indivíduos irresolutos e inquietos. As crianças dessa categoria apresentam um
estado de emoção particular, o qual é acompanhado de incertezas e de ideias
absurdas que invadem a consciência. Na escola, os indivíduos com esse tipo de
anormalidade se julgam incapazes de fazer qualquer trabalho a contento do
professor e, por isso, sofrem com essa falta de confiança no seu próprio esforço.
Segundo Luiz Antonio, a perturbação típica que apresentam “[…] é a autoanálise e a
introspecção, a tendência às obsessões, às fobias e aos escrúpulos”. Os
psicastênicos costumam não comparecer aos passeios escolares por temerem
visitar os estabelecimentos, viajar em trens ou embarcações, além de se recusarem
aos exercícios físicos, ao canto e às recitações por receio da crítica dos colegas
(LIMA, L., 1927b, p. 40).
Considerando essas diversas anormalidades comportamentais e morais
apresentadas pelas crianças, Luiz Antonio dos Santos Lima, em toda a sua tese de
doutoramento, expôs a necessidade de o ensino escolar identificar o quanto antes
os possíveis desvios que pudessem fazer a mentalidade da criança sucumbir. Por
isso, enfatizou o pensamento de que
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Cumpre à Higiene mental vigiar toda essa evolução [do
desenvolvimento infantil], intervindo por meio de agentes
educacionais, de molde que [a evolução mental] se desdobre
normalmente, evitadas as causas perturbadoras e estimulados os
fatores eficientes. (LIMA, L., 1927b, p. 15).

Para a vigilância e o controle do salutar desenvolvimento mental infantil, os
médicos e professores seriam os profissionais que se manteriam sempre atentos
para a atuação eficaz contra as anormalidades observáveis. Na escola, as crianças
seriam higienizadas em sua essência, em seu caráter, em seu pensamento, em sua
inteligência, em seu comportamento. Isso porque, além de “descuradas do lar”
(LIMA, L., 1927b, p. 58), sob a nula, pouca ou má orientação das mães, essas
crianças traziam consigo fatores de predisposição hereditária insalubres e
dissonantes com o futuro pensado para a nação. Os comportamentos indesejados
que apresentavam, os maus caráteres que demonstravam, os maus costumes em
que estavam inseridas, aliados às más influências do meio físico (devido às
precárias condições de higiene) e do meio familiar (em decorrência da pouca
orientação que os parentes possuíam), preocupavam Luiz Antonio dos Santos Lima.
Essa preocupação com o desenvolvimento de mentalidades higienizadas,
saudáveis e adequadas às necessidades da nação vem da crença de que o
comportamento e o intelecto se desenvolvem a partir de reações a estímulos vindos
do ambiente e do próprio indivíduo, os quais estão também agregados à influência
dos instintos hereditários. Assim, segundo o médico e educador potiguar, ao ensino
escolar caberia acompanhar toda a evolução da criança, vigiando cada
comportamento, evitando que as perturbações mentais, externas ou internas,
atrapalhassem esse desenvolvimento e também permitindo que estimulassem
reações condizentes com o perfil de civilidade, saúde e progresso almejado.
Na concepção de ensino que desenvolveu, Luiz Antonio dos Santos Lima
buscava “preservar das psicopatias o indivíduo normal, o predisposto e o anormal,
[e] conservar em equilíbrio o estado mental e melhorá-lo” (LIMA, L., 1927b, p. 5),
considerando sempre o nível de desenvolvimento intelectual, comportamental e
moral das crianças.
Com esse pensamento, compreendemos que
A concepção de ensino sob medida de Luiz Antonio abarca a
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temática do desenvolvimento da mentalidade sadia, da normalização
das condutas, da vigilância constante dos comportamentos, da
correção dos maus hábitos, dentre outros aspectos relacionados à
higiene mental dos indivíduos em idade escolar. É, portanto, a
necessidade de higienização das mentes dos escolares que guia a
sua concepção educacional – na qual é destacado o padrão
normalizador das condutas e do comportamento dos infantes.
(SILVA, 2013, p. 96, grifo da autora).

Nesse discurso de higienização das mentes, percebemos camuflado o anseio
por um padrão normalizador que enquadrasse todos os escolares num mesmo
conceito de saúde e bom comportamento. Segundo Luiz Antonio, a partir da
implementação do ensino sob medida que propôs,
Eliminar-se-ão [...] as inclinações nefastas, as tendências à
mentira, ao furto, à afetação, ao “convencimento”, ao pernosticismo.
As reações primitivas, contrárias ao que está estabelecido, às
praxes, às regras sociais, serão substituídas pelas reações mais
justas, mais conformes com a realidade e darão alegrias
compensadoras das primeiras satisfações abandonadas. (LIMA, L.,
1927b, p. 26, grifo nosso).

Somente por meio do controle, da vigilância e da correção exercidos pelos
médicos e professores, bem como do autocontrole e da submissão à norma
executados pelos alunos, é que seria possível formar indivíduos física, moral e
intelectualmente completos. Por isso, Luiz Antonio dos Santos Lima salientou a
necessidade de se compor um ensino escolar que permitisse a organização de um
sistema de reflexos condicionados capaz de inibir o aspecto mental perigoso que o
indivíduo pudesse apresentar. Segundo ele, os desvios do padrão apresentados
pelos escolares seriam corrigidos, controlados e normalizados somente com a
inculcação de reflexos sadios e cientificamente controlados.
Essa concepção de ensino sob medida proposta pelo médico e educador
potiguar envolvia, portanto, a formação de um sistema de hábitos diretamente
relacionado às anormalidades mentais das crianças em idade escolar. Nas palavras
do médico e educador,
É preciso procurar desde a infância compôr os “reflexos
condicionados” em harmonia com o meio social e, nos casos de
inadaptação, empenhar-se em procurar as inibições que entravam
igualmente o progresso e o desenvolvimento dos bons hábitos
necessários à saúde psíquica. (LIMA, L., 1927b, p. 16).
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Com isso, de modo a desenvolver um sistema de reflexos condicionados que
permitissem à criança se recusar contra os maus hábitos e se voltar para os bons, o
ensino escolar deveria controlar o desenvolvimento infantil, corrigir seus desvios e
ampliar suas virtudes. Sem esquecer, todavia, que “a correção dos maus hábitos se
consegue antes pela prática repetida de atos convenientes que por esforços da
vontade, ingentes que sejam”, haja vista que “a mecanização das reações integra o
hábito numa forma motora da memória”, o qual só pode ser criado pela ação,
advertiu Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 56) em sua tese de doutoramento.
Definindo o hábito como uma aptidão adquirida pela repetição da ação, Luiz
Antonio defendeu que a prática educativa se voltasse para o ensino de hábitos
sadios de saúde, de moral e de comportamento, os quais estivessem em
conformidade com o ideário de civilidade, progresso e desenvolvimento da nação
brasileira. Para ele, era preciso dirigir a formação do caráter da criança com a
correção dos maus hábitos e a inculcação dos bons, de modo que a vida mental
saudável do indivíduo não ficasse comprometida.
Assim sendo, percebemos que foi na intenção de prevenir e corrigir os
desvios intelectuais e de comportamentos e incutir hábitos salutares nas crianças
que o médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima pensou nas medidas de
intervenção a serem praticadas no ambiente escolar.
Essas medidas de higiene, capazes de enquadrar os indivíduos no padrão
normalizador do saber médico-científico, desconsiderariam a opinião e os interesses
das crianças, tendo em vista que a atuação dos médicos e professores estava
abalizada pelo saber da ciência. Conforme o pensamento de Silva (2013, p. 100),
“a cientificidade da medicina conferia legitimidade às práticas de higienização das
mentes e dava ao médico e ao professor a autoridade para a escolha das atividades
mais indicadas para cada caso de anormalidade encontrado”.
A tese de doutoramento permite que Luiz Antonio dos Santos Lima elabore
uma concepção de ensino que estava orientada na medida das anormalidades
intelectuais e comportamentais de cada criança. Para isso, o ensino escolar seria
fundamentado nas práticas de higiene das mentes, as quais constituiriam o caminho
para prevenção e correção das mazelas sociais que afligiam o Brasil da transição do
século XIX para o XX. Com isso, entendemos que o ensino sob medida deveria
enquadrar os comportamentos das crianças nos padrões da medicina de forma a
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igualá-los, conformando, moldando e padronizando em nome da ordem e civilidade
da nação. Homogeinizando os pensamentos, Luiz Antonio procurava atingir o
“completo rendimento intelectual” do escolar (LIMA, L., 1927b, p. 20).
Nessa perspectiva, ensino sob medida e educação completa estavam
intrínsecamente relacionados, pois para que a educação fosse “completa”, era
preciso que o ensino fosse na medida, dosado conforme o nível intelectual de cada
criança. Para o disciplinamento dos indivíduos em idade escolar, a prática educativa
teria como ferramentas o controle e a vigilância constantes, com ênfase na correção,
na profilaxia e na prevenção das anormalidades mentais para evitar consequências
nocivas à saúde mental das crianças.
Vemos, por fim, que, num contexto social em que se fazia necessário
higienizar os corpos e as mentes dos indivíduos, a proposta de ensino sob medida
de Luiz Antonio, ao buscar a higienização das mentes dos escolares, livrando-os dos
desvios de caráter mental, mostra-se em conformidade com o ideário do movimento
higienista brasileiro do início do século XX. Compreendemos também que, com base
na necessidade de modificar o perfil desditoso dado ao brasileiro, o potiguar
reportou seus estudos para o âmbito da limpeza social, atrelada à higienização das
mentes dos escolares. E que, fazendo parte da elite intelectual detentora do saber
médico-científico, Luiz Antonio dos Santos Lima se assentava no poder médico de
intervenção enquanto uma forma de saber específica sobre a constituição de mentes
escolares sadias para o país.
Aliando, portanto, higiene mental e educação escolar, o médico e educador
potiguar utilizou os conhecimentos médicos-científicos que tinha para pensar uma
concepção de ensino que fosse na medida dos nossos problemas sociais. Para ele,
voltada diretamente para o espírito do escolar, a higiene mental a ser aplicada nas
crianças envolvia medidas capazes de corrigir, controlar e prevenir todo e qualquer
desvio de moral, comportamento e costumes que elas pudessem apresentar. Os
médicos adeptos a essa linha de pensamento acreditavam que todos os avanços
obtidos pela civilização humana estariam relacionados diretamente às funções
cerebrais, fazendo com que a higiene mental ultrapassasse, e muito, em nível de
importância, a higiene física.
Justamente por se sobrepor ao trabalho voltado diretamente para o corpo do
indivíduo, na escola, as medidas de higiene aplicadas ao intelecto das crianças
deveriam entrar em maior proporção do que aquelas direcionadas para o asseio,
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boa postura e saúde. Seria a escola, nessa perpectiva, uma oficina não apenas de
rigidez física, mas também, prioritariamente, de sanidade mental (LIMA, L., 1927b).
Na tese de doutoramento, Luiz Antonio dos Santos Lima explica a
necessidade de inversão do provérbio popular latino “Mente sã em corpo são”,
utilizado para nominar os capítulos seguintes desta tese, de modo a dar o devido
destaque à higiene mental. Segundo ele,
De boca em boca, através de séculos, chegou até nós o
serôdio aforismo do velho Juvenal – Mens sana in corpore sano – no
qual se condensa toda a influência da saúde do corpo sobre a saúde
do cérebro.
Nos nossos dias, mais bem apreciadas as relações entre a psiquê e
o somático, melhor fôra alterar-lhe a forma: Corpus sanum in mente
sana, [o que] cristalizaria uma verdade por igual profunda, talvez
mais eficiente e passível de maior ampliação. (LIMA, L., 1927b, p.
12, grifos do autor).

Essa perpectiva de aplicação da higiene escolar considera que cabe às
funções psíquicas se sobreporem às funções físicas. As funções mentais, “mais
dinâmicas, atuam mais sobre a vida e o meio que molda, promovendo em maior
proporção a saúde geral, além do que presidem o desenvolvimento dos seres, sua
constituição, seu equilíbrio e suas modificações até no estado adulto” (LIMA, L.,
1927b, p. 13).
E complementa dissertando sobre a importância dessas funções psíquicas
serem plenamente trabalhadas e desenvolvidas ainda durante a educação escolar,
visto que
O modo particular de reagir que a educação confere, as
habilidades ou inabilidades, os hábitos de pensar, sentir e querer, as
reações emotivas e sociais, o conceito básico da vida, as atitudes
mentais ante os problemas da vida comum, o conhecimento de si
mesmo e suas infinitas derivações no domínio do temperamento, o
caráter, enfim, são considerações tão importantes que, diante deles,
todas as considerações de ordem física são de valor subalterno,
quando não derivados ou dele dependente. (LIMA, L., 1927b, p. 13).

O trabalho incessante de médicos, professores e demais integrantes da
equipe escolar no aspecto intelectual, moral e comportamental da educação
promoveria o melhoramento das faculdades de pensar e agir das crianças. Elas,
sendo alvo incessante dos olhares atentos, disciplinadores e controladores de todos
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na escola, teriam os seus caráteres formados ativamente segundo as prescrições
médicas de boa conduta e moralidade.
Considerando a inversão do provérbio latino, sugerido por Luiz Antonio dos
Santos Lima, iremos primeiramente analisar as medidas de higiene voltadas para a
mente do escolar para, em seguida, analisarmos as medidas de higiene voltadas
para o corpo das crianças. Feito isso, teremos condições de compreender se as
medidas de higiene presentes na tese de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos
Lima representaram, de fato, uma inovação quando relacionadas ao aparato legal da
educação de 1889 a 1930 do Rio Grande do Norte.
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4 CORPO SÃO EM MENTE SÃ: AS MEDIDAS DE HIGIENE VOLTADAS PARA A
MENTE DO ESCOLAR20

Mas quem poderá negar as vantagens que advirão dessa prática à
sanidade mental do educando?
(LIMA, L., 1927b, p. 25)
A proposta do Corpus sanum in mente sana enfatiza o aspecto da higiene da
mente como prática educativa prioritária a ser implementada na escola. Com isso,
tudo aquilo relacionado ao comportamento, à moralidade, aos costumes, ao caráter
e ao intelecto das crianças seria passível de intervenção médica, de modo a permitir
a normalização de qualquer sintoma desviante do padrão.
Na legislação educacional, a Lei Orgânica do ensino e o Regimento Interno
dos Grupos Escolares trazem a preocupação com o caráter apresentado por cada
indivíduo da seguinte forma:
A formação do caráter do educando deve ser uma das maiores
preocupações do professor. Para isso, ele procurará investigar a
feição moral dos seus alunos, não só indagando os pais e
responsáveis, quais seus hábitos e tendências, como também
observando-os durante a classe, recreio, entradas e saídas, e nas
suas relações mútuas. (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 54;
RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 17).

A escola primária, invadindo cidades, vilas e povoações, seria responsável
não somente pela tarefa de alfabetizar a população, mas também de iniciá-la nos
postulados elementares da higiene do corpo e do espírito. Para os médicos
defensores da higiene mental, o trabalho realizado no âmbito do intelecto das
crianças deveria ser feito com muito afinco e insistência, já que o desenvolvimento
completo do cérebro infantil demanda mais tempo do que o pleno desenvolvimento
motor (CARROLL, 1951).
Os bons conselhos de moral e de higiene, acreditavam eles, seriam mais
aproveitáveis durante a infância; são esses conselhos que influenciam a gênese da
degeneração mental e podem salvar a criança de um futuro e provável desequilíbrio
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Em virtude do caráter repetitivo da redação presente na legislação educacional, com a repetição de
itens em diferentes documentos, preferimos condensar os tópicos repetidos e apresentar a ideia
central de higiene escolar contida nos postulados.
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psíquico (LIMA, L., 1927b). Por isso, o trabalho incessante dos médicos e
professores seria o de desenvolver, ainda no indíviduo enquanto criança, os reflexos
condicionados salutares para um desejável convívio social, livre dos vícios, dos
deslizes morais e comportamentais, com indivíduos socialmente capazes de
pensarem o progresso e serem parte do projeto de desenvolvimento da nação.
As medidas de higiene mental aplicadas na escola contribuiriam largamente
para a regeneração do indivíduo e da sociedade. Seria, portanto, somente num
ambiente estruturalmente preparado para atender as demandas infantis que a
criança aprenderia o gosto pelo asseio ao mesmo tempo em que teria formados os
bons hábitos mentais, com ênfase na boa conduta, gosto pela decência; garantindo,
desse modo, a solidez psíquica dela enquanto indivíduo (LIMA, L., 1927b).
Fazer parte da escola e ser alvo dos olhares, observações e análises da
equipe escolar deixaria a criança numa posição de vulnerabilidade, a qual a
obrigaria a obedecer as regras impostas; justamente porque
[N]a adaptação ao novo ambiente, ao ajustamento, à
disciplina, que é o ritmo da atividade escolar, aparam-se as arestas
remanescentes do instinto, corrigem-se os desvios que o lar
contemporizou e até estimulou, amoldando-se a energia nova e
sadia, mas ainda plástica, às exigências da oficina, em cujo seio se
formará a unidade eficiente das classes sociais. (LIMA, L., 1927b, p.
25).

E, exatamente por existir a ascendência das funções mentais sobre as físicas,
no ambiente da escola, as reações primitivas e contrárias ao que está estabelecido
como regras sociais, seriam substituídas pelas reações mais justas e conformes
com a realidade almejada pela intelectualidade. Nessa empreitada da profilaxia
mental dos escolares, seria efetuado um defensivo trabalho contra os fatores de
degeneração mental que pudessem acometer a população.
Para isso, seria imprescindível que a educação escolar fosse proporcionada
às condições físicas e psicológicas do educando. Segundo as deliberações previstas
no aparato legal do ensino, “a educação infantil e elementar será proporcionada às
condições fisio-psicológicas do educando, com o tríplice fim intelectual, moral e
físico, consoante à pedagogia experimental e processos da pedagogia” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1910c, p. 120-121).
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Em complemento, a Lei Orgânica do Ensino traz que a educação teria por fim
“estimular criteriosamente esse desenvolvimento, de modo a poder o aluno adquirir
os conhecimentos por sua própria atividade, sob a direção do professor” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 53-54). Os docentes, nesse processo,
encaminhariam as lições práticas e concretas de modo que as faculdades do aluno
[fossem] incitadas a um desenvolvimento gradual e harmônico, cumprindo ter em
vista o desenvolvimento da faculdade de observação (RIO GRANDE DO NORTE,
1909a; RIO GRANDE DO NORTE, 1913a; RIO GRANDE DO NORTE, 1913b; RIO
GRANDE DO NORTE, 1916a; RIO GRANDE DO NORTE, 1916b; RIO GRANDE DO
NORTE, 1925b; RIO GRANDE DO NORTE, 1925c).
No sentido de respeitar as condições individuais físicas e psicológicas das
crianças, uma alternativa seria dividir as classes conforme o rendimento intelectual
de cada aluno, haja vista que dividi-las pela idade seria um fator que contribuiria
para a eclosão das constituições psicopáticas (LIMA, L., 1927b). Poupar as diversas
inteligências do flagelo da fadiga, por excesso ou carência de estímulos, devido à
desconsideração do nível intelectual de cada indivíduo se constituiu num dos
objetivos dos médicos que lutavam em defesa da higiene escolar e defendiam o
movimento em prol da higiene mental.
Essa medida segregadora favoreceria não apenas os escolares inteligentes,
mas também os preservaria do “retardamento que acarreta o contato com crianças
insuficientemente desenvolvidas, sob o ponto de vista intelectual” (LIMA, L., 1927, p.
30). Continuando a explicação, o médico Luiz Antonio dos Santos Lima (apud
TOULOUSE, 1927b, p. 30, grifos nossos) explica que:
Indivíduos de aptidões muito díspares são misturados nas
classes, onde o grande número de discípulos impede individualizar o
ensino. Os escolares de inteligência superior ou média são
entravados no seu progresso pela presença de condiscípulos dos
quais alguns são mais ou menos retardados e não poderão seguir o
ensino, mesmo ao preço de esforços fatigantes.

A fim, portanto, de diminuir o desgaste físico e intelectual de docentes e
alunos, num processo de educação contínuo e progressivo, as crianças deveriam
ser agrupadas nas categorias dos normais, supranormais, subnormais e anormais.
Elas seriam divididas nessas categorias após a aplicação dos testes de inteligência,
permitindo ao ensino ser dosado conforme suportasse cada nível mental. Além
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dessa medida separatória, outra categorização dos alunos implicava em medidas e
tratamentos diferenciados no ambiente da escola: a classificação das crianças
levando em consideração as constituições psicopáticas que apresentassem.
Baseadas predominantemente nos desvios comportamentais percebidos nos
escolares, as constituições psicopáticas orientariam as medidas de higienização a
serem aplicadas nas mentalidades das crianças, cabendo à escola indicar o
tratamento e assegurar que as prescrições higiênicas para correção e controle
desses desvios fossem implementadas.
A tese de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos Lima debruça-se sobre
as medidas de higiene mental a serem aplicadas em cada caso de anormalidade
mental, em cada caso de comprovada presença de constituição psicopática.
As primeiras medidas que aparecem na obra estão voltadas para as crianças
hiperemotivas (aquelas cujas manifestações psicológicas são exageradas por
futilidades) e para as psicastênicas (aquelas que se julgam incapazes e que são
irresolutas e inquietas). Esses tipos de desvios comportamentais são passíveis de
idênticas medidas profiláticas e higiênicas porque “guardam entre si um evidente
parentesco mórbido”. Assim sendo, faz-se imprescindível amparar moralmente toda
e qualquer tendência hiperemotiva e psicastênica desses indivíduos, evitando
provocá-las ou interrompê-las bruscamente, tentado “trazê-las à calma [e] esclarecer
[aos alunos] os riscos inevitáveis, a necessidade do esforço, da luta, o prazer da
vitória” (LIMA, L., 1927b, p. 42).
Os professores devem evitar castigar ou ridicularizar os indivíduos com essas
constituições psicopáticas, sob pena de praticarem verdadeiros crimes; no entanto, a
brandura com que devem ser tratados, não deve “ferir o princípio da autoridade.
Tanto já seria nocivo”. Por isso, considerando que esses indivíduos “aceitam, de
bom grado, as sugestões daqueles que se impõem ao seu afeto e respeito”, Luiz
Antonio destaca que os docentes devem aconselhá-los para o bem e a eles
designarem “ocupações ao alcance das suas possibilidades e no limite das suas
preferências, [além de] estimulá-los com os triunfos obtidos, convencendo-os, com
os fatos, de sua eficiência igual a dos outros” (LIMA, L., 1927b, p. 43).
Para o tratamento dos hiperemotivos e psicastênicos, é fundamental a prática
das atividades físicas, cabendo aos professores permitirem que os próprios alunos
escolham os exercícios que mais lhes agradam. E, já que “os insucessos têm uma
repercussão desastrosa no seu delicado trama nervoso” (LIMA, L., 1927b, p. 43), as
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atividades físicas devem ser proporcionais aos seus esforços, devendo sempre ser
coroadas de êxito.
Cabe, ainda, explorar os seus dons artísticos e as suas tendências religiosas,
evitar muito café ou chá e alimentos condimentados ou fermentados, pois a ingestão
dessas toxinas interfere diretamente na atividade intelectual do indivíduo. Nas
palavras do médico,
Um trabalho limitado, variado, curto, de modo a captar-lhes a
atenção, programa que não fatigue nem dê margem à ociosidade,
que favorece as abstrações, eis em que culmina a primeira
terapêutica dos emotivos, ao lado da abstenção absoluta dos
excessos físicos, dos tóxicos e dos excitantes: bebidas espirituosas,
muito café ou chá, alimentos muito condimentados ou fermentados.
(LIMA, L., 1927b, p. 44).

No caso das crianças ciclotímicas, que são os indivíduos hiperativos e os
hipoativos, Luiz Antonio dos Santos Lima disserta brevemente sobre esse tipo de
anormalidade. O médico salienta que esses desvios podem ser corrigidos por meio
de uma higiene tida como “avançada” (LIMA, L., 1927b, p. 44). Essas medidas de
higienização dizem respeito às boas influências e condições do meio às quais esses
indivíduos pertencem e também às medidas voltadas diretamente para as suas
mentes.
Algumas condições desapropriadas do meio permitem que os fatores
externos ao desenvolvimento infantil desenvolvam, nas crianças, a predisposição à
constituição ciclotímica. São elas: “os tóxicos, com o álcool à frente, as moléstias
infecciosas”, “a vida muito austera, a privação das alegrias sãs, do exercício físico,
das diversões”; sem contar no “inconveniente de certas leituras, cujo cunho de
severidade os impressiona profundamente” (LIMA, L., 1927b, p. 44).
O destaque dado ao perigo de certas leituras é apontado por Luiz Antonio
pelo fato delas afloram as emoções, sendo um risco a um salutar desenvolvimento
mental.
Já as crianças comprovadamente mentirosas, as mitomaníacas, são as que
mais devem impor cuidados da higiene mental, pois esse tipo de desvio
comportamental se predispõe à hereditariedade. Para elas, as medidas de higiene
devem ser profiláticas e de correção, devendo haver diferença de tratamento entre a
fase mitomaníaca normal e a anormal.
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Luiz Antonio explica que a criança passa por uma fase de desenvolvimento
intelectual que tem como base a contação de mentiras. Trata-se de uma fase normal
e transitória do desenvolvimento infantil. Porém, entre os 10 e 15 anos, deve-se
impedir a manifestação dessas “invencionices”, pois nesse período as mentiras são
contadas pelo hábito contraído de “deixar o verdadeiro pelo que é falso, o que é real
pela utopia, de se entregar aos surtos de uma imaginação doentia”. É “o desejo de
agradar os que o cercam que leva o menino a exibir as suas tendências à fabulação
ou à mentira”; e o fato de os pais, tios, avós, entre outros adultos, escutarem essas
crianças com simpatia e se divertirem com suas invenções faz com que o espírito
infantil se entregue mais ainda à fantasia (LIMA, L., 1927b, p. 47).
O perigo da contação de mentiras por hábito se encontra exatamente aí e
acarreta num grande risco ao desenvolvimento mental infantil. Como consequências,
Segue-se que essas circunstâncias, dando asas poderosas à
imaginação, às tendências românticas, ao amor próprio exagerado, à
vida de eterno sonho, encaminharão o indivíduo para a mitomania,
com tanto maior êxito quanto mais nítida for sua predisposição
hereditária. (LIMA, L., 1927b, p. 45).

No sentido de impedir o desenvolvimento dessa constituição psicopática entre
os 10 e 15 anos da criança, os professores devem tentar descobrir as causas da
tendência à mentira, evitando que aconteçam e combatendo-as firmemente. Para
isso, deve-se ensinar a criança o gosto pela observação a partir da análise exata e
paciente do mundo exterior e dos aspectos agradáveis da natureza. Além disso, é
essencial evitar o contato com os “inimigos da juventunde”, sendo eles: “companhias
grosseiras, mestres rudes, inspetores ríspidos, pais obstinados em seus princípios”
(LIMA, L., 1927b, p. 46); isso porque faz-se necessário evitar a repressão amarga ou
pudica da manifestação mitomaníaca, e sim orientar a criança e fornecer à tendência
mentirosa a versão do fato que é verdadeira.
No entanto, Luiz Antonio adverte que, se não for possível controlar a
constituição mitomaníaca da criança por meio das medidas acima destacadas, é
preciso trazê-la à realidade através de castigos simples e enérgicos que variam de
“simples admoestações e ameaças [...] até provocar cólera ou lágrima, [que é]
indício de eficácia”. O castigo, sendo expressão reparadora de justiça, determina
uma “emoção ‘verdadeira’ [..] muito menos prejudicial ao espírito que uma
embriaguez voluptuosa de emoções falsas” (LIMA, L., 1927b, p. 47). O médico e
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educador mostra-se inflexível à mentira e à hipocrisia; e ele mesmo diz que é desse
modo que se deve agir diante desse tipo de constituição psicopática.
Frisa também que não se deve provocar a invencionice, nem aplaudí-la ou
ainda torná-la alvo de admiração, por isso a criança “nunca deverá ser chamada
para divertir as visitas com os seus ‘despachos’ e ‘saimentos’”. Aos pais, “nada de
iniciá-la cedo na comédia humana, para qual apresenta pendores tão nítidos". E
compara: “as meninas que, aos 13 anos, ‘pulam na corda’ têm mais saúde mental
que as que servem chá às visitas, com todos os requintes da elegância” (LIMA, L.,
1927b, p. 47). Por isso, convém incentivar as crianças com esses desvios
mitomaníacos a brincarem com pessoas da mesma idade.
Os indivíduos mitomaníacos também devem ser adequadamente orientados
na escolha dos livros de literatura, cuja leitura não pode ser estéril, monótona e nem
destituída do maravilhoso. É igualmente prudente evitar as leituras que exijam muito
da imaginação, como o caso das histórias policiais, visto que são prejudiciais à
mentalidade sadia. Além disso, o cinema e o teatro, embora sejam um recurso
fabuloso para o ensino, também podem contribuir para agravar um quadro de
constituição psicopática mitomaníaca de uma criança: seus cenários e episódios
fantasiosos e inverossímeis são muito distantes da vida real. No caso específico do
teatro, é aconselhável que proporcione a brincadeira, o agito moderado, o riso; sem
fazer uso de quimeras.
Por fim, para os mitomaníacos, Luiz Antonio repete a orientação de se evitar
a ingestão dos produtos tóxicos e os energéticos (tais como bebidas alcoólicas, café,
chá e cigarro) e o desenvolvimento das sensações deprimentes. Deve-se, então,
afastar ou dosar com prudência tudo aquilo que exalte em excesso a imaginação
infantil (LIMA, L., 1927b).
Em se tratando dos indivíduos tidos como paranóicos, que são aqueles com
tendências ao orgulhoso, presunção e convencimento, o médico e educador
aconselha que não entrem em contato, em hipótese alguma, com os produtos
tóxicos, principalmente o álcool. A influência nefasta das toxinas no organismo faz
com que os predispostos desenvolvam esse tipo de constituição psicopática. Luiz
Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 50-51) explica detalhadamente o modo como as
toxinas reagem no corpo do indivíduo:
[O álcool] desencadeia o orgulho patológico, a desconfiança, a
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susceptibilidade, a insociabilidade, que se vinha desdobrando
lentamente, para, juntamente com as alucinações e as perturbações
do caráter decorrentes do etilismo, formar um delírio sistematizado. E
basta uma dose mínima, diária, de bebida alcoólica forte, para
provocação de tais acidentes. A abstenção deve ser absoluta e
durante toda a existência.

E não somente as toxinas deveriam ser evitadas. A telepatia, a transmissão
de pensamento, certas leituras, os cinematógrafos (mais que teatros), as sociedades
e reuniões espíritas, todos esses fatores “estão dentro da mais severa proscrição,
pois sem eles muita psicose [paranoica] não surdiria da sua latência constitucional”
(LIMA, L., 1927b, p. 50).
De modo a corrigir os desvios paranóicos apresentados pelos escolares,
deve-se com cuidado ensiná-los o limite do seu poder, pois a “tendência mórbida ao
orgulho, manda [...] muita prudência, uma vez que não se pode golpear fundo ou
tentar destruir aquilo que está profundamente vinculado à natureza deles”. Isso seria
uma forma de “torná-los vingativos e rancorosos” (LIMA, L., 1927b, p. 49).
O ensino escolar deve ser ministrado aos paranóicos das ideias gerais para
as mais especializadas, já que é conveniente transmitir o conhecimento “sem
sistematização, sem unilateralidade, sem sínteses precoces” (LIMA, L., 1927b, p.
50). Para isso,
Pode ser preconizada a medida de colocar os paranóicos em
classe mais adiantada, onde eles se sintam inferiores. [Pois]
guardando a maior serenidade ante as suas violências, opor-se-lhe-á
uma resistência serena e uniforme, a qual se atenuará logo que eles
cedam nos seus propósitos. (LIMA, L., 1927b, p. 49).

Esses meninos e meninas, por terem o espírito dominador e por tentarem
“realizar no ambiente suas idéas patológicas”, devem ser tratados como “homens e
moças”. E, “sem infringir-lhes humilhações, pais e mestres devem incutir-lhes a
compreensão de que capitular, diante de certas injunções, é um gesto inconteste de
nobreza” (LIMA, L., 1927b, p. 48-49).
Sobre as crianças prodígios, alvos de especial atenção de Luiz Antonio dos
Santos Lima, é dito que esses indivíduos nunca devem ser elogiados, e seu esforço
e trabalho devem ser tratados como “mero corolário do cumprimento de seu dever”,
cabendo ao professor “persuadí-lo de que há outros tanto e mais dotados do que
ele, desenvolvendo, sóbria e eficientemente, os seus predicados, sem alardes e
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pretensões descabidas” (LIMA, L., 1927b, p. 49).
Essas “crianças mimosas que se tornam ‘manhosas’, centro da gravidade em
torno do qual se movem todas as pessoas da casa, em eterna louvaminha a sua
beleza, sua força, sua inteligência...” (LIMA, L., 1927b, p. 49) são naturalmente
predispostas à constituição psicopática paranóica.
Para mostrar aos meninos prodígios que existem outras tantas crianças mais
dotadas do que eles, o teórico aconselha que também sejam colocados em classes
mais adiantadas para que se sintam inferiorizados. Isso ao mesmo tempo em que
lhes sejam ensinadas as virtudes da bondade e da justiça, pois as crianças com
essas anormalidades necessitam conhecer o “espírito do sacrifício, tão bem
sintetizado na fórmula pessoal do altruísmo e sem o qual falece o equilíbrio
indivídual e social, nunca se atingindo a saúde mental nem a felicidade” (LIMA, L.,
1927b, p. 49).
Para Luiz Antonio dos Santos Lima, poucas são as chances de correção e de
cura do desvio paranóico:
Higiene, tanto delicada como importante, pelo possível
aproveitamento dos indivíduos, a direção do paranóico paira num
dilema: ou [1] a restrição às tendências, donde a hostilidade, a
desconfiança, o livre exercício de uma lógica falsa ou [2] campo
aberto à anomalia e daí – a tirania e a dominação.
Quando a paranóia se afirma sob forma de um delírio ativo, o
isolamento do meio familiar se impõe irremissivelmente. Só, então,
ao preço de uma higiene muito severa e na hipótese de um caso não
muito antigo será possível algum resultado satisfatório. (LIMA, L.,
1927b, p. 51, grifo nosso).

Essa afirmação demonstra o grau desviante do padrão e de periculosidade
representado pelos indivíduos paranóicos; a ponto de a sua medida de controle,
dependendo do grau da anormalidade, ser o isolamento social. Luiz Antonio, no
entanto, não adentra esse parâmetro da exclusão social.
Outro tipo de constituição psicopática que foi alvo do discurso de higiene
mental foi o quadro de desvios daqueles indivíduos refugiados em si mesmos, com
tendências precoces para o isolamento, a solicitude, a leitura e os jogos calmos. No
caso dessas crianças, tidas como esquizoides, a explicação que Luiz Antonio dá é
que, na escola, a criança com esse desvio não se importa com o aspecto prático do
aprendizado: “vezes inteligente e trabalhador, [o esquizoide] dá preferência aos
estudos que satisfazem o enclausuramento em seu próprio eu”, sendo visto como
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“menino refletido”, parecendo que “já nasceu homem”. Esse enclausuramento,
porém, nada tem de útil, pois a partir da sua meditação não se aproveita “nem
criação artística, nem desejo de realização, mesmo pela mentira e pelo disfarce”
(LIMA, L., 1927b, p. 54).
Como medidas profiláticas, os desvios esquizoides devem receber o mesmo
tratamento destinado aos desvios mitomaníacos: proibição das “leituras e
espetáculos românticos, de excessos de misticismo, de introspecção voluptuosa, [e]
de simbolismo nas percepções e nas imagens”. Além disso, o professor deve evitar
que os esquizoides sejam “entregues à ociosidade, às abstrações, aos sonhos”;
“tudo será envidado para impedir que a criança procure refúgio dentro de si mesma”
(LIMA, L., 1927b, p. 55).
É imprescindível que, na escola, as crianças esquizoides sejam chamadas à
realidade das coisas e ao contato do mundo exterior. Desse modo, o professor
conseguirá conquistar a confiança do indivíduo, pois “nada mais pernicioso que a
indiferença com que se encaram as suas questões ou seus propósitos, sem se
descer ao plano em que eles jazem” (LIMA, L., 1927b, p. 55).
No caso das crianças amorais, aquelas que eram tidas como cínicas,
perversas e turbulentas, as medidas de higiene deveriam distinguir o grau de
anormalidade apresentado entre: fator hereditário e fator educativo.
Na opinião de Luiz Antonio (1927b, p. 51, grifo nosso), os amorais por
hereditariedade, que são os “fracos de espírito”, apresentam “estigmas somáticos da
degeneração que traduzem, evidentemente, a enfermidade congênita dos nervos”,
ou seja, a cura do seu desvio mostra-se mais difícil devido ao caráter físico que ele
assume. Esses indivíduos devem ser tratados por meio do “[...] combate sistemático
ao alcoolismo, à sífilis, à procriação em condições anti-higiênicas, à união dos
consaguíneos tarados, etc.”. Nesse sentido, o trabalho profilático é evitar o
nascimento de novos indivíduos amorais, já que essa anormalidade é predisposta à
hereditariedade. Portanto, “a profilaxia destes recua aos seus progenitores, afim de
que o seu número escasseie cada vez mais” (LIMA, L., 1927b, p. 51).
Essa medida de higiene apresenta resultado somente a longo prazo, dada a
tendência de se eliminar essa constituição psicopática somente nas futuras
gerações. Como os indivíduos amorais representam influência perigosa para os
demais, Luiz Antonio destaca o papel da sociedade no tratamento, correção e
vigilância desses indivíduos.
	
  

	
  

86	
  

À sociedade compete,
A princípio, recolhê-los em estabelecimentos especiais, onde
serão separados conforme o grau de sua fraqueza psíquica. Aí serão
tratados com relativa energia, submetendo-se a um programa regular
de trabalhos, aqueles porventura adaptáveis. Os outros, entregues a
educadores
especializados
nesse
mister,
utilizados
os
remanescentes sadios de sua mentalidade, serão submetidos a uma
disciplina
moral
suficiente.
Encaminhados
para
“meios”
cuidadosamente escolhidos, nunca se libertarão de uma vigilância
rigorosa e contínua.
O segundo objetivo está em evitar que eles exerçam a sua influência
perniciosa, privando-os sobretudo do convívio dos “débeis mentais”,
que serão suas vítimas inevitáveis ou seus imitadores passivos.
(LIMA, L., 1927b, p. 51-52, grifos nossos).

Cabe à sociedade, portanto, separá-los do convívio dos indivíduos sadios ou
com outros tipos de desvios, recolhendo os amorais por predisposição hereditária
em “estabelecimentos especiais” e distinguindo aqueles indivíduos passíveis de cura
dos indivíduos cuja anormalidade permite que sejam apenas “adaptáveis" à
higienização.
No caso daqueles indivíduos passíveis de cura, que são os que realmente
interessam à higiene mental, é preciso que médicos e professores trabalhem nos
“remanescentes sadios de sua mentalidade”, pois “a ação etiológica da
hereditariedade foi apenas parcial e relativa”. Por isso, as crianças viciosas,
indisciplinadas, que praticam travessuras e faltas graves, mas que apresentam
“inteligência intacta”, devem “ser arrancadas dos meios imoraes, onde dominam o
alcoolismo, a prostituição e a miséria moral”. Nesse caso, “[...] o concurso dos
interessados, dos responsáveis indiretos e dos amigos é indispensável" (LIMA, L.,
1927b, p. 52).
Aos amorais por predisposição hereditária devem ser dadas obras leigas ou
religiosas, devendo eles ser privados do contato com os maus exemplos e
incentivados na manutenção de uma boa higiene, na recusa do consumo de bebidas
alcoólicas e na prática de esportes, a fim de desenvolverem o esforço e o hábito da
disciplina; enquanto que, no caso dos indivíduos com constituições psicopáticas
amorais por fator educativo – os “perversos constitucionais” –, quanto mais cedo
forem colocadas em prática as medidas de higienização moral, maiores são as
chances de cura.
Essas crianças não apresentam anomalia evidente, porém o traço
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característico desse tipo de desvio é a “fraqueza, mais ou menos marcada,
da aptidão emocional, da resistência às solicitações do instinto”. Ocasionadas
“[...] por conta da educação que eles receberam, do meio em que passaram os
primeiros anos da infância, dos exemplos que lhe caíram sob os olhos, da ausência
do senso moral ou mesmo dos sentimentos afetivos” (LIMA, L., 1927b, p. 53), a
constituição psicopática amoral por fatores externos deve sofrer as medidas de
correção, controle e vigilância de um modo preventivo. Para isso, explica Luiz
Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 53), “um constrangimento atenuado pode ser
método de eleição” ou ainda incutir na criança o temor pelo mal e pelas privações,
pois “só o receio da punição, como consequência inevitável da ação, pode afastá-los
do mau caminho”.
Como estratégias para a punição, o professor poderia fazer uso da:
Privação de recreio, de classe, de jogos livres e de ginástica,
supressão de privilégios de bom comportamento, restrição e privação
da liberdade, dos passeios, do cinema, de tudo enfim que lhes seja
agradável, todas essas medidas ligadas imediatamente à
transgressão das normas impostas, são recomendáveis. (LIMA, L.,
1927b, p. 53-54).

Para Luiz Antonio (1927b, p. 54), os castigos corporais deveriam ser
veementemente banidos da prática educativa especialmente no caso dos indivíduos
com desvios tendenciosos à amoralidade: “em qualquer hipótese essa sanção
violenta diminui uma dignidade já de si precária”. É válido relembrar que, desde o
primeiro Código de Ensino publicado, datado de 1910, as proibições dos castigos
corporais já estavam pontuadas.
Quando partimos para a análise dos Regimentos Internos dos grupos
escolares, são tidas como punições:
Pela falta de cumprimento dos seus deveres, os alunos de
grupo escolar estão sujeitos às seguintes penas aplicadas conforme
a gravidade das faltas:
a)
admoestação;
b)
repreensão;
c)
retirada das boas notas;
d)
notas más nos boletins;
e)
privação parcial do recreio;
f)
exclusão do quadro de honra;
g)
reclusão na escola, depois de concluído o trabalho diário, sob
a vigilância do professor, por espaço de meia hora;
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h)
privação dos prêmios escolares;
i)
exclusão da sala de aula;
j)
suspensão até 15 dias;
k)
reprovação nos exames finais;
l)
eliminação.
Parágrafo primeiro – A privação do recreio será determinada de
modo que o aluno tenha, pelo menos, dez minutos de liberdade.
Parágrafo segundo – A pena de suspensão será aplicada:
a)
por um a três dias, na reincidência das faltas punidas com
penas anteriores;
b)
por quatro a quinze dias, no caso de desobediência manifesta
ou desrespeito ao professor, ou diretor do grupo ou ofensa à moral.
A suspensão constará na caderneta diária, de ordem verbal do
diretor do grupo, que a comunicará aos pais ou responsáveis.
Parágrafo terceiro – A pena de eliminação somente será aplicada
quando as penas anteriores tiverem sido ineficazes, invocada a
autoridade do pai, tutor ou representante, e mostrando-se incorrigível
o aluno.
Parágrafo quarto – A eliminação constará de processo escrito,
contendo a queixa ou a representação do professor, interrogatório do
acusado e de testemunhas, além de documentos, e será imposta em
despacho final do diretor, que mandará intimá-lo aos pais ou
responsáveis, pelo porteiro do grupo e para fins de direito.
Parágrafo quinto – Nenhuma outra pena é permitida, ainda quando
reclamada ou autorizada pelos pais, tutores ou representantes dos
alunos. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 22-23, grifo nosso)21.

Para a garantia desse controle, os professores estariam encarregados de
tomar notas diárias dos diferentes comportamentos e aproveitamentos das crianças,
lançando-as na caderneta diária respectiva. Nessas cadernetas,
As notas de comportamento e aproveitamento diário dos
alunos terão a significação númerica seguinte, nos termos na lei 405,
art. 94: 1 significa – ótima, 2 – boa, 3 sofrível, 4 – má e 5 – péssima.
Para efeito das médias mensais e de notas finais de classificação
nas promoções e exames, consideram-se: de 1 a 1,50 – ótima, de
1,51 a 2,25 – boa e de 2,26 a 3 – sofrível, correspondendo
respectivamente a distinção, plenamente e simplesmente. A média
além de 3 inabilita ou reprova. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p.
20).

As crianças, portanto, teriam os seus pensamentos, moralidades e
comportamentos detalhadamente descritos nas fichas escolares, de modo que
qualquer membro da equipe escolar – com permissão de acesso a esses
documentos – pudesse determinar o perfil psicológico de cada indivíduo.
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Essa redação está presente nos Regimentos de 1909 e 1913 também, o que demonstra o caráter
repetitivo da legislação analisada (RIO GRANDE DO NORTE, 1909a; RIO GRANDE DO NORTE,
1913a).
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As anotações de comportamento e moralidade poderiam ser tomadas pelo
funcionário apontado pelo diretor escolar, o qual contribuiria não apenas para a
manutenção da ordem em todos os ambientes da instituição, como também no
precioso trabalho de disciplina interna. Isso porque esse funcionário estaria
encarregado de saber “aliar energia à urbanidade, munido de caderneta para lançar
as notas de procedimento, a serem contempladas no boletim mensal” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1902, p. 9).
Existiam

outras

medidas

de

higienização,

apontadas

na

tese

de

doutoramento, que seriam determinantes para a prevenção dos desvios mentais dos
indivíduos. Tanto é que evitar a eclosão das anormalidade mentais nos escolares se
constituiu como um dos principais objetivos do movimento de higiene mental no
ambiente da escola.
No sentido de prevenir as mentalidades dos diversos temidos desvios que
pudessem acometê-las, os médicos, professores e diretores de escolas deveriam se
engajar na sensibilização social para o ensino antialcoólico e antitabagismo,
educação sexual, campanha moral contra o jogo e orientação profissional (LIMA, L.,
1927b).
Na explicação de Luiz Antonio (1927b), os riscos de anormalidades
decorrentes do alcoolismo figuram na margem de trinta por cento na gênese das
doenças mentais. Sendo considerado como causa determinante e predisponente
das psicopatias de caráter mental, o alcoolismo “como a mais espalhada e a mais
tolerada toxicomania, tem a sua causa psíquica, essencial, e as suas causas
ocasionais, acessórias, bem conhecidas” (LIMA, L., 1927b, p. 73).
Ocasionado por predisposição congênita ou adquirida, esse vício tem como
causas: a hereditariedade, a depressão, o desânimo, a tristeza, o pessimismo, a
ansiedade, a anorexia, os problemas afetivos, o ciúme, as afeições não
correspondidas, além da influência das más companhias, da curiosidade desatenta,
do espírito de imitação, da elegância “mal entendida” e “até de certas profissões,
como medicina e farmácia, tudo incentivado pela fácil aquisição dos tóxicos” (LIMA,
L., 1927b, p. 73).
Nas crianças, a iniciação nas bebidas
[…] começa pela predileção exagerada pelos refrescos, pelas
bebidas desprovidas de álcool, o rastilho que ateiará o incêndio do
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desejo de beber alguma coisa, quando se vai ao passeio ou se tem
uma companhia.
A transição para as bebidas de pouco álcool e destas para as mais
ricas de tóxicos se faz natural e suavemente, ao influxo do tempo e
do hábito, inocentemente adquirido. (LIMA, L., 1927b, p. 73).

O risco consiste no fato desse vício perturbar não somente o comportamento,
mas também a atividade psíquica do indivíduo: “o alcoolismo corrompe a
sensibilidade, a inteligência, a vontade, tornando o bebedor insuportável no meio
doméstico e social” (LIMA, L., 1927b, p. 75).
Outro agravante que fazia os médicos higienistas verem o alcoolismo como
um flagelo social era o ciclo patológico do vício capaz de degradar a sociedade,
dado o seu fator hereditário, reduzindo a 16,12% o coeficiente sadio da geração
(LIMA, L., 1927b). Nas palavras de Luiz Antonio (1927b, p. 74),
O álcool é imensamente mais nocivo para o embrião, o feto, a
criança em evolução, do que para o indivíduo adulto... as pequenas
doses individuais aparentemente inofensivas têm um juro colossal na
descendência. Os filhos que vingam aos alcoolistas estão sujeitos a
convulsões, meningite, epilepsia, e por idiotas, imbecis, comiciais
vão para o hospicio, mais dia menos dia, ás vezes pelo caminho da
prisão.

Trata-se, pois, “o ensino antialcoólico uma providência da mais urgente
atualidade, do mais sagrado dever patriótico e da mais imperiosa imposição
humanitária” (LIMA, L., 1927b, p. 75). À escola, nesse ínterim, caberia a primazia da
campanha antialcoólica, visto que nela estariam seres cuja maleabilidade em
aprender o novo permitiria o trabalho permanente para o ensino dos bons hábitos.
No caso das campanhas voltadas para os adultos, quando já viciados no álcool, a
pregação antialcoólica se figura “em pura perda”, pois “a estes é inutil ‘aconselhar’; é
preciso ‘proibir’ ou melhor ‘impossibilitar’ o ato de beber” (LIMA, L., 1927b, p. 78).
Desse modo, Luiz Antonio orienta que a educação antialcoólica seja
obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino primário e secundário do Brasil
e que aconteça desde os primeiros anos da criança na escola, devendo estar no
mesmo plano das demais disciplinas e, com isso, constituir parte dos exames finais.
Esse ensino
[...] pode se fazer por dois processos:
a) Pregação antialcoólica;
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b) Instrução intuitiva antialcoólica.
A primeira é feita nas conferências, nas lições de moral, de higiene,
nos cartazes, nos livros, nos folhetos, nas sentenças para modelo de
caligrafia, etc.
Consiste principalmente em aconselhar a não fazer uso de bebidas,
porque faz mal. O conselho repetido constantemente grava-se no
subconsciente, estratificando-se numa aquisição, que vai enriquecer
o patrimônio moral do futuro homem.
[...] A instrução intuitiva antialcoólica – cria um curso prático de
antialcoolismo na escola, sujeito até [...] a exame final. Nesse feitio, a
nova disciplina terá, como todo ensino intuitivo, seu programa
organizado, seu lugar no horário, seu museu, constante de peças
anatômicas, mapas murais, gráficos, etc., material pedagógico
insdispensável a falar aos sentidos dos escolares, na verdadeira
compreensão de um processo intuitivo. (LIMA, L., 1927b, p. 77).

O ensino antitabagismo e antialcoolismo fariam parte das lições de moral, a
serem dadas em
[…] lugar próprio, no horário de todas as classes, aproveitando-se,
quando possível, os estímulos que derivam da vida escolar, social e
familiar, a oportunidade das boas ou más ações dos alunos, para
estimular ou corrigir por meio do conselho e, sobretudo, do exemplo.
(RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 55; RIO GRANDE DO
NORTE, 1925c, p. 17).

Ao professor, caso fomente a “imoralidade entre os alunos ou pratique
publicamente atos contrários aos bons costumes ou se der ao vício da embriaguez”,
deveria sofrer a pena de demissão (RIO GRANDO DO NORTE, 1916b, p. 85).
O ensino antialcoolismo estaria relacionado às orientações sobre a
intemperança no ato de beber. Quando analisamos os programas disciplinares dos
grupos escolares, para a primeira classe, vemos que a disciplina “Moral e civismo”
consistia em:
Palestras com a classe sobre as ocorrências do grupo. Bom e
mau comportamento. O respeito e o desrespeito, obediência e
desobediência. Gratidão e ingratidão.
Cuidados com o corpo: asseio e banho diário. O trabalho.
A verdade e a mentira. A temperança e a intemperança na comida e
bebida. Maneiras boas e más na escola, na rua e em casa.
Respeito aos passarinhos. Cuidados com os ninhos.
Tratamento dos animais domésticos e úteis.
Delicadeza para com irmãos e colegas. O enredo e as grosserias.
Respeito e veneração aos velhos e doentes.
O país, o Estado, o municípios e o lugar onde nasceu o aluno, suas
desigualdades patronímicas. Os Estados brasileiros e suas capitais.
As autoridades locais: respeito e acatamento. Edifícios públicos:
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comportamento do menino dentro desses edifícios. (RIO GRANDE
DO NORTE, 1925c, p. 55-56, grifo nosso).

Para as turmas de segunda classe, existiriam palestras específicas sobre
“vícios: jogo, fumo, alcoolismo, companhias más. Mentira, delação, grosserias” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 62, grifo nosso).
Na escola, a criança deve aprender, de forma objetiva, que o álcool faz mal
às saúdes física e mental, prejudicando a capacidade de realização das tarefas
escolares. Para isso, o professor pode fazer uso do cinema, do notíciário criminal
para comentar o crime do dia (geralmente relacionado ao uso do álcool) ou de
imagens que mostrem os dramas reais que o alcoolismo provoca. Outra
possibilidade seria o professor promover rodas de conversas, nas quais se faria
possível promover
[...] um inquérito entre os alunos, [para] verificar quais os que usam
bebidas às refeições, acompanhando o hábito da família e, por meio
de exercícios de atenção, de memória, de resistência à fadiga,
demonstrar a superioridade do grupo abstinente [...]. (LIMA, L.,
1927b, p. 81).

E, não menos importante, do que as medidas acima destacadas, evitar
totalmente o contato da criança com as “[…] más companhias, o proselitismo do
álcool, a dissolução da família, a ação desmoralizadora da toxifilia, sua cooperação
na gênese da loucura, da vagabundagem, da mendicidade, do crime” (LIMA, L.,
1927b, p. 81).
No caso das orientações para o antitabagismo, o ensino deve ser pautado
nas mesmas recomendações dadas para o ensino antialcoolismo, merecendo “os
mesmos entusiásticos aplausos” e fecundando “por igual em fonte de benefícios em
favor do indivíduo e de sua descendência” (LIMA, L., 1927b, p. 89).
O vício pelo tabaco também se constitui num fator de desorganização do
caráter e de eclosão de distúrbios intelectuais, motores e sensitivos. Sobre o
assunto, Luiz Antonio explica os riscos, bem como os perigos que corre a geração
cujos pais são fumantes:
O abuso do tabaco, fumo, rapé, pela ação congestiva que
exerce sobre o cérebro, embota a memória, produz acidentes
neurastênicos, angina de peito, e dá lugar a ilusões sensoriais, à
ampliopia e à miopia. [...]
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Ponderamos ainda que os filhos dos fumantes têm um sistema
nervoso mioprágico, principalmente um orgão visual e auditivo de
resistência apoucada. (LIMA, L., 1927b, p. 89).

Diante desses riscos, então, Luiz Antonio (1927b, p. 91) destaca que se faz
“[...] inadiavel ‘convencer’ a criança de que o tabaco é um tóxico desprezível, como
todos os outros, afim de que ela prometa a si mesma nunca fumar, independente de
imposições ou de conselho negativo do pai [...]”.
Para conseguir incutir na criança a aversão ao álcool e ao tabaco, é essencial
que o professor esteja à altura de seu ensino, capturando a confiança do aluno a
partir da prática daquilo que ensina, isto é, sendo um exemplo de moral a ser
seguido (LIMA, L., 1927b).
Todas as informações relativas à carreira de cada professor, desde sua
passagem pela escola e normal, seriam anotadas; tudo o que pudesse interessar ao
julgamento das condutas pública e privada, bem como dos serviços prestados à
instrução seriam considerados (RIO GRANDE DO NORTE, 1908c; RIO GRANDE
DO NORTE, 1910c; RIO GRANDE DO NORTE, 1913b; RIO GRANDE DO NORTE,
1916b). A moralidade demonstrada pelo professor era tão observada no período
que, juntamente com os predicados intelectuais, seria critério para o cargo ser
vitalício após cinco anos de exercício, contanto que o profissional não tenha sofrido
pena disciplinar.
Em caso de mau comportamento na sociedade, inclusive, o professor poderia
ser punido pela autoridade competente, podendo incorrer em suspensão de até três
meses caso mantivesse a má conduta social. A medida de punição extrema seria a
perda de cadeira, ocasionada pela prática de imoralidade ou violência contra os
alunos.
Um professor preparado teria condições, também, de lidar com uma outra
medida preventiva de anormalidades mentais: a educação sexual. Cabe a esse
profissional “fazer luz para pôr termo a um regime que altera a imaginação e a saúde
física de muitas crianças e para fazer reentrar os fatos da geração em seu quadro
fisiológico normal” (LIMA, L., 1927b, p. 62, grifo nosso).
Sendo necessário educar sexualmente todos os jovens que se encontram na
crise de puberdade, fase de transição entre a adolescência e a juventude, o
professor faria o trabalho de educação sexual no período mais importante da vida do
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indivíduo.
O problema da educação sexual perpassa a moralidade e a saúde física do
adolescente, pois o aparelho sexual está diretamente ligado às glândulas
endócrinas, ao equílibro da saúde corporal e mental do indivíduo. Assim, “o futuro de
nossa raça está por completo sob a dependência da educação sexual”, pois sendo
“a mulher [...] um ovário servido por orgãos” e “o homem [...] uma inteligência servida
por orgãos”, o aspecto moral que a educação sexual propicia colabora para a
civilidade, ordem e saúde da nação (LIMA, L., 1927b, p. 60).
Em se tratando do indivíduo criança, o professor deve intervir a partir do
momento em que “uma sentimentalidade especial surja, domadora e sugestionante”.
Em hipótese alguma deve o profissional assumir uma postura abstencionista ou
guardar segredo sobre o assunto. Sobre isso, explica Luiz Antonio (1927b, p. 62)
que
Não se recordam os partidários do silêncio que a instrução
nesse particular se fará fatalmente, ao talante de circunstâncias
clandestinas, pela leitura de revistas e de romances e por
confidencias equívocas, emprestando ao fênomeno da reprodução
um caráter misterioso, falso e ilícito.

A forma adequada de se lidar com a educação sexual é cultivar, nos
escolares, uma mentalidade sadia. Para isso, existem quatro formas de intervenção:
1) a preparação, cuja prioridade é a formação de hábitos sadios; 2) a cooperação
física, que traz a importância das atividades físicas para a saúde sexual desses
indivíduos; 3) a informação, que se constitui no esclarecimento, com critério e
autoridade moral, da “pessoa qualificada” para com o adolescente sobre a sua
sexualidade (professor, pais, sacerdotes ou o médico22) e a direção, a necessidade
de guiar os pensamentos dos jovens e afastá-los das questões sexuais (LIMA, L.,
1927b).
Recebendo adequadamente as orientações para a boa conduta na vida
sexual, o indivíduo poderá dominar o instinto devastador. No ambiente escolar, “o
ensino sexual não deve ter lugar fixo nos horários escolares, nem programa
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Diante, portanto, da constatação de que os pais brasileiros não estão aptos a informarem seus
filhos sobre as nuanças da educação sexual, dada as carentes condições em que vivem e da
pouca instrução que têm, “faz-se mister que a escola instrua o adolescente, a fim de que este, pai
de familia mais tarde, possa, por sua vez, cumprir os seus deveres” (LIMA, L., 1927b, p. 67).
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organizado” (LIMA, L., 1927b, p. 65), haja vista que
A desigualdade de temperamentos, de “meios” domésticos, de
desenvolvimento físico e mental dos educandos com suas taras
inatas, não permitem uma instrução coletiva sem prejuízos não muito
remotos.
A educação sexual se fará ocasionalmente e se enxertará pouco a
pouco no ensino científico de que será de certo modo uma
resultante. (LIMA, L., 1927b, p. 67, grifo do autor).

Por melhorar as condições de procriação a cada geração, já que a tendência
é que os filhos de hoje eduquem os filhos de amanhã, a educação sexual deve
figurar como uma orientação e preparação para que a razão e a vontade do
adolescente intervenham sempre no sentido de reprimir sua função sexual e dirigi-la
somente para a procriação em condições adequadas de higiene e salubridade.
E o caminho pelo qual a função de reprodução será compreendida é por meio
do ensino da “Historia Natural”. Segundo Luiz Antonio (1927b, p. 70), portanto, é
“ensinando História Natural aos seus discípulos que os educadores os farão
compreender as grandes leis da vida, da reprodução da espécie, as alegrias que
elas nos proporcionam e os deverem que nos impõem”. Desse modo, complementa
“[...] cumpre ao professor não só responder de modo simples e verídico as perguntas
que nunca [os alunos] deixam de fazer, mas também entrar em todos os ramos do
ensino científico, moral, literário, a parte que diz respeito àquelas funções” (LIMA, L.,
1927b, p. 71).
Além dos ensinos antialcoolismo, antitabagismo e educação sexual, a quarta
prática de higienização preventiva dos desvios mentais refere-se à campanha moral
contra o jogo, a mais atraente e mais contagiosa das paixões humanas (LIMA, L.,
1927b).
Capaz de se desdobrar numa doença moral, atingindo a inteligência, a
memória e as faculdades de raciocínio, o vício pelo jogo
[...] assume todas as formas e empolga todas as camadas sociais, a
despeito das religiões, das leis, dos climas e da razão humana, que
todos se têm levantado contra ele. Da loteria, que o próprio Estado
explora, ao jogo do bicho, que combate, a contrasenso porque deriva
dela, da roleta dos cassinos faustosos à sordícia dos baralhos,
consome as economias do pobre e as energias do rico, mutilando a
moral de todos, rebocando-os no mesmo esterquilínio, de onde
emergem suícidas, delinquentes ou nevropatas. (LIMA, L., 1927b, p.
92).
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As crianças estão propensas às mesmas paixões que afetam seus pais
devido à predisposição hereditária, por isso, além do urgente fechamento das casas
de jogo, é necessário realizar uma campanha escolar capaz de
[...] descrever, aos alunos, os diferentes degraus que percorre o
espírito humano na aquisição do vício, mostrando-lhes os ensejos,
as transigências, os fatores de toda a ordem, que conduzem,
inapercebidamente, ao imenso estuário da paixão cega, obediente,
inexorável, em cujo torvelinho naufragam as mais fortes
organizações mentais. (LIMA, L., 1927b, p. 92).

Higienizar preventivamente as mentes contra o vício do jogo tem o fim de
desenvolver na criança escolar a moralidade de que, a um “homem que se preza,
que se respeita e [que seja] digno”, não cabe “abandonar a familia, o conforto do lar,
a vigilância da prole, para passar noites em claro, em torno das bancas de pooker,
lasquinet ou bacarat” (LIMA, L., 1927b, p. 97, grifos do autor).
Para isso, o professor deve desmistificar a ideia de que o jogo é apenas uma
distração, um entretenimento, um simples passatempo. No caso daqueles que já
contraíram o vício, é preciso fazer com que eles rompam as amizades que os
deixaram nesse limbo, bem como abandonem os hábitos anteriores que
alimentavam a jogatina. Trata-se, admite Luiz Antonio, de um tratamento difícil,
longo e trabalhoso, porém não impossível de ser realizado.
A quinta, e última, medida preventiva contra os desvios mentais enfatiza a
necessidade de se orientar profissionalmente a criança, futura trabalhadora
assalariada. Isso porque uma atividade profissional mal orientada e mal escolhida
proporciona resultados nefastos à vida do ser: falência profissional, fobia ao
trabalho, insuficiência de produção, cansaço físico e mental, os quais se
caracterizam como causa predisponente das doenças mentais. Conforme explicação
de Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 98),

Em uma profissão mal escolhida, o homem se acha privado de
uma boa parte das alegrias humanas; a fadiga lhe parece mais dura;
a atividade é um castigo em vez de ser o exercício normal e
agradável de uma função; mal adaptado, por sua constituição às
manobras do ofício e por seu temperamento aos meios de trabalho,
é a vítima fácil do acidente ou da moléstia profissional; a usura física
e nervosa é para ele mais precoce e mais intensa, os resultados do
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seu labor são ilusórios; a carreira, em uma palavra, falhou...

Ora, um trabalhador cansado e desanimado com a função que exerce,
certamente,

não

será

tão

produtivo

quanto

aquele

que

está

realizado

profissionalmente. Diante disso, é inevitável pensar os prejuízos ocasionados ao
mercado de trabalho, dada à redução da capacidade de rendimento do trabalhador.
Conforme explicação de Luiz Antonio (1927b, p. 99, grifo nosso),
O problema da adaptação profissional, do ajustamento do
homem capaz ao trabalho adequado, de modo a produzir o máximo
de rendimento no mínimo de tempo e de fadiga, a expressão prática
da igualdade – the right man in the right place – é dos mais
momentosos que se impõem à análise […].

Por isso, diante dos perigos do trabalho mal escolhido, a escolha da profissão
a ser seguida deve ocorrer logo cedo, de preferência, desde o período infantil.
Sendo assim, a orientação profissional deveria ser iniciada nos bancos escolares,
com a maior missão de
[…] fazer [a criança] conceber a nobreza da profissão, se
identificando com a vida do cidadão, proporcionando-lhe em troca
dos serviços prestados à sociedade, os meios e o direito de preparar
no seio desta, sua posição moral e material, de nela encontrar, para
seu benefício pessoal e dos seus, um campo de atividade benfazeja
e agradável, uma fonte de satisfações, um título puro de nobreza e
de dignidade. (LIMA, L., 1927b, p. 99).

As figuras do professor e do médico, mais uma vez, surgem como
determinantes para a prevenção dos desvios mentais. Eles seriam os principais
responsáveis por darem a boa orientação profissional para os alunos.
Nesse sentido, o médico e educador Luiz Antonio aconselha que o professor
não pode se esquivar da tarefa de “maker of society” que lhe é atribuída (LIMA, L.,
1927b, p. 97, grifo do autor). Por isso, deve se interessar pela criança, observando
atentamente seus atos e gestos na classe e no recreio; estudando seu
comportamento nos jogos e brincadeiras; e anotando, na ficha escolar, todas as
observações sobre sua conduta, desempenho e temperamento. É ele quem é capaz
de identificar a aptidão de um indivíduo para o bem exercer de uma profissão, pois é
quem está propenso a identificar os dados psicológicos, anatômicos e fisiológicos da
criança, sua aluna. A partir dessas observações, o professor terá como identificar a
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aptidão inerente a cada aluno, podendo, com isso, identificar qual profissão seria a
mais indicada para cada um.
Além do detalhado olhar vigilante do professor, a determinação das aptidões
na escola se fará pela apreciação dos professores, pelas respostas dos testes
psicológicos e pelo exame médico. Sendo assim, de modo a permitir que
professores e médicos intervenham na escolha da profissão e na seleção das
aptidões da criança, o ensino deve estimular a tendência da criança para o trabalho,
esclarecendo-lhe as vantagens e as dificuldades que irá encontrar com a profissão
escolhida. O amor ao trabalho – principalmente o manual – deve ser enfaticamente
pregado.
No ano de 1894, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão já anunciava:
O ensino do trabalho manual […] tem como consequência,
afirmarão os entendidos e especialistas, o aperfeiçoamento dos
sentidos do aluno, o desenvolvimento do gosto pelo trabalho, do
sentimento estético, da energia moral e da força de vontade tão
necessária na existência, qualquer que seja a carreira que o aluno
tenha de seguir no futuro. (RIO GRANDE DO NORTE, 1894a, p. 4).

Incutindo na criança um ideal profissional, os médicos e professores deveriam
considerar a faixa etária dos 6 aos 14 anos do indivíduo para as orientações de
carreira, sendo – sob qualquer hipótese – desaconselhável que esses profissionais
sugiram ou imponham a profissão a ser exercida, no futuro, pela criança.
Conforme explica Luiz Antonio dos Santos Lima, já existe, no programa de
ensino brasileiro, tendências em favor dessa orientação. Trata-se da disciplina
“Lições de coisas”, na qual
[…] estão enumerados os assuntos sobre animais, plantas, minérios
da região, onde está encerrada a escola, sobre produtos da sua
indústria, grande ou pequena, meios de melhorá-las e regras para
higienizá-las com a recomendação de serem dadas em excursões,
visitas e passeios escolares [...]. (LIMA, L., 1927b, p. 101).

Segundo consta nos Regimento Interno dos grupos escolares, o programa da
disciplina “Lições de coisas” comprovadamente consistia em:
Constantes exercícios para cultivar os sentidos, acerca de: a)
denominação dos objetos percebidos, b) seus aspectos gerais e c)
distinguir suas peculiaridades.
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Para a vista: luz, sombra, cores primárias. Distinguir objetos à
distância. Reconhecer um quadrado ou um circúlo incompleto, à
distância.
Para o ouvido: sons dos objetos, ruídos, notas de música. Exercícios
sobre a direção do som.
Para o tato: superfícies, temperatura e peso dos objetos.
Para o paladar: sabores principais: (experiência de uma gota de
substância sapida diluída numa colher de café de água destilada).
Para o olfato: perfume das flores, cheiro das plantas, frutas,
condimentos e substâncias medicinais.
Palestras com os alunos sobre as carteiras, bancos, mesa, cadeiras,
quadros, mapas, réguas, livros, papel, tinta, lápis, caneta, pena e
outros objetos à vista (esses exercícios são rigorosamente feitos em
quatro passos: 1º observação do objeto e sua denominação, 2º
aspectos particulares, 3º decomposição e recomposição, se for
possível, ou modo de obtê-lo, e 4º emprego ou utilidade do objeto).
Palestra, pelos mesmos passos, sobre os objetos de uso doméstico,
dormitório, refeitório, despensa, cozinha, sala de visitas, quintal,
banheiro e privadas.
Idem, idem, sobre as casas, ruas, avenidas, travessas, calçamento,
monumentos, praças, jardins, logradouros públicos, edifícios,
iluminação, serviço dágua, transportes e esgoto.
Exercícios sobre animais existentes no lugar: seus nomes, e
distinção deles em animais de penas, pelo, couro e escamas; de 2, 4
ou mais pés; que andam, voam e nadam. Alimentos animais. Vozes
dos animais. Criação de aves e animais domésticos.
Exercícios sobre as plantas do lugar, distingui-las em frutíferas e
infrutíferas, de flores e sem flores, de folhas e sem folhas, plantas
alimentícias. As frutas locais e o seu valor nutritivo.
Passeios e exercícios recreativos, no campo de experiências.
Exercícios e noções práticas de higiene pessoal e do vestuário. Os
tecidos usados, calçados, chapéus, guarda-sol, meias, lenços, roupa
branca, costumes de inverno e da seca. Asseio, conservação e
cuidados necessários às vestimentas.
Conselhos práticos sobre verminoses e impaludismo: meios de
preservação e de tratamento. (RIO GRANDE DO NORTE, 1909a;
RIO GRANDE DO NORTE, 1913a; RIO GRANDE DO NORTE,
1925c, p. 53-54).

Esse programa de disciplina era destinado aos alunos da primeira classe.
Para os da segunda classe, o programa remetia aos
Exercícios de observação sobre animais conhecidos no meio,
sua distinção em vertebrados e invertebrados. Animais domésticos,
domesticáveis e bravios; animais úteis e animais nocivos à
agricultura. Conselhos e exercícios práticos sobre criação de aves e
animais.
O homem: partes do corpo humano, sentidos e dentes.
Alimentos principais: água, leite, queijo, manteiga, pão, café, chá,
carne e peixe, arroz, feijão, farinha, legumes, doces e vinhos.
Cuidados com os alimentos, a boca e os dentes.
Conselhos práticos sobre a profilaxia das moléstias transmissíveis.
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Higiene das habitações.
Principais espécies vegetais do Estado: algodão, cana de açúcar,
milho, feijão, batata, maniçoba e fumo, com exercícios práticos no
campo de experiências sobre a cultura desses vegetais.
Carnaúba e cactos. Juazeiro. As matas.
Partes da planta: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente.
Estado e qualidade dos corpos: exercícios.
Minerais: sal e sua fabricação no Estado. Aplicações do ferro, cobre,
chumbo e carvão de pedra.
Atmosfera: ventos, chuvas. A seca: obras e cuidados que a mineram.
A economia. (RIO GRANDE DO NORTE, 1909a; RIO GRANDE DO
NORTE, 1913a; RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 66-67).

Com isso, vemos que o trabalho incessante de profilaxia e correção do que
Luiz Antonio dos Santos Lima apresentou como constituições psicopáticas, aliado a
uma intensa campanha focada no ensino antialcoolismo, antitabagismo, contra os
jogos de azar e na adequada orientação profissional, permitiria à prática educativa
atingir o caráter, a moral, o comportamento, enfim, o pensamento de todas as
crianças.
Segundo a concepção de ensino que a tese de doutoramento de Luiz Antonio
enfatizou, não somente a transmissão do conteúdo programado deveria ser
praticada, mas também – e principalmente – a orientação do salutar pensamento e
moralidade da criança. O foco estaria em evitar que mente e moralidade fossem
deturpadas, havendo o controle e a vigilância da prática dos bons costumes.
É nesse trabalho permanente no pensamento infantil que consistem as
práticas de higienização para a prevenção e correção dos desvios mentais
propostas por Luiz Antonio. Essas práticas de higienização fariam com que a
concepção de ensino sob medida fosse adequada, dosada para cada tipo de desvio,
assumindo a perspectiva preventiva e corretiva contra as psicopatias de caráter
mental.
Ne legislação educacional de 1889 a 1930, poucas foram as referências à
necessidade de se higienizar mentalmente as crianças, com detalhamento de
medidas corretivas a serem aplicadas diretamente sobre o aspecto moral e
comportamental delas. Quando pontuadas, as referências à higiene mental remetem
às anotações diárias dos comportamentos dos alunos, sendo alvo de observação
constante toda a conduta do indivíduo; à necessidade de selecionar as aptidões das
crianças, de modo a desenvolver nelas o amor pelo trabalho manual; ao incessante
combate aos vícios: alcoolismo, tabagismo, além do combate à contação de
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mentiras, a grosserias e às influências das más companhias; e à contstante
preocupação com a moralidade não apenas dos alunos, mas também dos
professores e da equipe escolar.
Os documentos legais da educação escolar norte-rio-grandense dão
destaque a outras medidas de higiene. A ênfase do aparato legal da educação era o
de promover as condições físicas e estruturais da escola para que a criança se
desenvolvesse num ambiente limpo, adequado e sadio, bem como o de orientar
sobre o asseio do corpo, o tratamento e a prevenção das doenças físicas. O foco
aqui estava no Mens sana in corpore sano, o qual enfatiza a importância da saúde
do corpo sobre a saúde do cérebro.
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5 MENTE SÃ EM CORPO SÃO: AS MEDIDAS DE HIGIENE VOLTADAS PARA O
CORPO DO ESCOLAR

Em nossa viagem para o futuro, que é a perfeição, o progresso, devemos
estabelecer a transição natural do passado, cheio de erros,
para o presente, cheio de nobres aspirações.
(RIO GRANDE DO NORTE..., 1895b, p. ?)23
Analisada sob a perspectiva da higiene escolar, a legislação educacional que
foi postulada no recorte temporal escolhido para esta pesquisa também traz
aspectos referentes ao asseio tanto do corpo quanto da mente da criança. Veículo
regulador da vida em sociedade, as leis, mensagens governamentais, decretos,
dentre outros meios de publicação legal, eram frutos das discussões encabeçadas
pelas mentes pensantes do estado e, como tal, sofriam as influências de diversos
campos de saberes, dentre eles, o da Medicina24.
Conforme demonstramos em capítulos anteriores, o saber médico contribuiu
para que os dispositivos normatizadores da vida apresentassem tópicos referentes à
higiene não somente do espaço escolar, como também dos corpos e das
moralidades que frequentavam aquele ambiente. Analisadas detalhadamente neste
capítulo quinto, as medidas de higiene destacadas na legislação deveriam ser
implementadas na escola sob pena de supressão do grupo escolar que não
cumprisse as determinações legais.
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Mensagem do Diretor Geral da Instrução Pública, Francisco Pinto de Abreu, ao então governador
do estado, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, em 1895.
24
Conforme nos explica Clarice Nunes (1996), os educadores brasileiros da transição dos séculos
XIX e XX exerceram autoridade jurídica no âmbito de órgãos pertencentes ao Poder Executivo.
Para a autora, “a prática e o discurso jurídicos conheceram [...] uma aplicação específica ao campo
educacional. Nos governos municipais e estaduais, as Diretorias de Instrução Pública configuraramse como locus privilegiado de definição de Direito Escolar, criando um conjunto de textos
predominantemente normatizadores (os decretos), justificadores (as exposições de motivos) e
operacionais (as instruções, regulamentos, as portarias, os editais, os ofícios) das modificações
pretendidas. Este trabalho de formalização e racionalização foi contínuo e contou com a
colaboração de profissionais com larga experiência no campo pedagógico. A farta regulamentação
aí produzida, com conteúdos práticos, codificou espaços, saberes e poderes, definindo o que era
considerado justo”. Complementa, ainda, que essa iniciativa justifica a totalidade das reformas
educacionais republicanas ter sido elaborada pelo Executivo (caso das reformas do ensino primário,
ocorridas em diversas capitais do país e no Distrito Federal nas décadas de 20 e 30). Esse fato
permitiu aos educadores estabelecerem “fronteiras entre a educação e os demais campos do
conhecimento [...]. Coube a eles ainda [...] construir um público com demandas pedagógicas
específicas. É o caso dos diretores, orientadores, inspetores e outros especialistas em educação,
que passariam a ocupar e a desempenhar funções especialmente desenhadas e orientadas por
legislação específica” (NUNES, 1996, p. 216, grifos da autora).
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Contudo, não se constitui como objetivo dessa pesquisa investigar até que
ponto os grupos escolares atenderam ou não as prescrições legais e o tipo de
penalidade que sofreram caso não as tenham cumprido. A nossa intenção é analisar
aquilo que ficou determinado no âmbito da legislação educacional, de modo a
compreender as prescrições de saúde do corpo, da moral e da mente a fim de
entendermos a concepção de higiene ali apresentada. A análise da implementação
prática desses preceitos higienistas presentes na legislação, quem sabe, venha a se
tornar alvo de uma investigação futura, constituindo-se um desdobramento da atual
pesquisa. Até lá, mantenhamos o foco na análise da legislação educacional, dando o
destaque para o que foi postulado sobre as medidas de higiene escolar.
Antes, porém, precisamos compreender que o aparato legal analisado trazia
uma concepção de educação voltada para uma tríplice finalidade: a instrução
intelectual, moral e física das crianças em idade escolar. Conforme dispõe o Decreto
n. 239 de 15 de dezembro de 1910 (Código de Ensino), em seu artigo nono,
“a instrução infantil e elementar será proporcionada às condições fisio-psicológicas
do educando, com o tríplice fim intelectual, moral e físico, consoante à pedagogia
experimental e processos da pedagogia (RIO GRANDE DO NORTE, 1910c, p. 120121).
Esse trecho do Decreto aparece com a mesma redação em outros
documentos legais, tais como: o decreto n. 261 de 28 de dezembro de 1911 (Código
de Ensino de 1911) e a Lei n. 359 de 22 de dezembro de 1913 (Código de Ensino de
1913) (RIO GRANDE DO NORTE, 1911b; RIO GRANDE DO NORTE, 1913b).
O sentido do desenvolvimento completo do aluno aparece na Lei Orgânica do
Ensino (Lei n. 405 de 29 de novembro de 1916), quando determina que as
faculdades do aluno sejam incitadas a um progresso gradual e harmônico,
“cumprindo ter em vista o desenvolvimento da faculdade de observação,
empregando-se para isto processos intuitivos” (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p.
53).
Nessa mesma lei, é regulamentado que a instrução terá por fim “estimular
criteriosamente o desenvolvimento, de modo a poder o aluno adquirir os
conhecimentos por sua própria atividade, sob direção professor” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1916b, p. 54). Tal deliberação também orienta o Regimento Interno dos
Grupos Escolares de 1925, no artigo décimo, tendo como referência base para a sua
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elaboração a Lei Orgânica do Ensino (RIO GRANDE DO NORTE, 1925b; RIO
GRANDE DO NORTE, 1925c).
A prática educativa do período republicano ia além de apenas ensinar a ler,
escrever e contar. Conforme explicam Azevedo e Stamatto (2012, p. 9), o que se
denominou de grupo escolar tinha como proposta “introduzir novos costumes,
saberes, condutas, posturas, práticas educativas”. O intuito era desenvolver
integralmente as capacidades das crianças de modo a atingir a ordem e o
progresso, que se constituíam como os signos da recente República.
Os grupos escolares se coadunaram com os interesses não somente sociais,
ao contribuírem para a civilidade da nação, como também com os interesses
políticos

e

econômicos,

ao

buscarem

tornar

os

indivíduos

produtivos

e

impulsionarem o Brasil às marcas do desenvolvimento. Essas instituições
representaram “a crença no poder da educação popular, considerada, a partir de
então, instrumento de consolidação do novo regime político e de manutenção da
ordem social” (AZEVEDO; STAMATTO, 2012, p. 99)
“Base da mais segura prosperidade de um povo, e a mais fecunda de todas
as medidas econômicas” (RIO GRANDE DO NORTE, 1890, p. ?), “elemento
primordial do adiantamento de um povo” (RIO GRANDE DO NORTE, 1894a, p. 2),
“monumento de paz e felicidade” (RIO GRANDE DO NORTE, 1895a, p. ?), “base do
progresso” (RIO GRANDE DO NORTE, 1897, p. 13), “pedra angular da regeneração
e grandeza dos povos” (RIO GRANDE DO NORTE, 1902, p. 10), “importante
serviço” (RIO GRANDE DO NORTE, 1904, p. ?), “serviço de grande utilidade pública
fundamental” (RIO GRANDE DO NORTE, 1908a, p. 5), “primeiro dos deveres e a
mais constante das preocupações” (RIO GRANDE DO NORTE, 1923, p. 5),
responsável por preparar à pátria “gerações mais sadias, mais fortes, mais
vigorosas, melhorando o nível psíquico, mental e moral da raça” (LIMA, L., 1927b, p.
19), a educação escolar, durante os anos de 1889 a 1930, foi considerada
importante para o desenvolvimento da nação, conforme podemos perceber pelos
trechos das mensagens acima destacados.
Os Diretores da Instrução Pública também reiteravam o caráter de
importância da educação escolar. Segundo Manoel Dantas, em relatório a Augusto
Tavares de Lyra, então governador do estado, sobre a situação do ensino, temos
que: “[...] não teremos estabilidade de regime político, não teremos coesão de
nacionalidade, não teremos pátria, enquanto os princípios do estudo, da reflexão e
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do exemplo não descançarem sobre o alicerce sólido da instrução popular” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1904, p. ?).
Francisco Pinto de Abreu, Diretor do Atheneu, ao mesmo governador:
“cumpre ao governo difundir o ensino elementar por todas as camadas populares,
imprimindo-lhe uma orientação utilitária e moralizadora, se quiser preparar no bem
estar relativo dos brasileiros melhores dias para República” (RO GRANDE DO
NORTE, 1905, p. 13). Segundo esse diretor, “a causa dos nossos males sociais e
políticos é a ignorância do povo”.
No ano seguinte, no relatório Anual da Instrução Pública que organizou,
Francisco Pinto de Abreu ponderou que:
A instrução primária é indispensável a todas as classes
sociais; é base necessária à secundária, como esta ao ensino
superior.
E ela é quem habita a bem viver, ao desempenho das funções de
cidadão, por modesto que seja seu posto no largo campo da
concorrência vital.
A nossa missão não é certamente fazer doutores, com esquecimento
da instrução dos pobres, para os quais o abc é como o pão de cada
dia.
Na grande luta moderna, só a instrução elementar pode diminuir o
número dos miseráveis e dos fracos, engendrando novas armas de
trabalho.
O povo precisa de ler, para utilizar seu esforço, provendo com
facilidade a subsistência, produzindo muito mais e melhor.
O camponês, o operário, o popular, necessitam encontrar na escola,
antes de tudo, um industriamento para a sua missão.
Carecem de instrução menos literária e mais prática, que desperte
amor ao trabalho, fortifique a vontade e forme o caráter. (RIO
GRANDE DO NORTE, 1906, p. 6, grifos do autor).

Como vemos, a instrução pública seria um veículo para a renovação social,
cujo mote estaria diretamente relacionado à formação de indivíduos úteis à nova
sociedade que se almejava. Civilidade, ordem, progresso, asseio e desenvolvimento
passaram a ser as palavras da vez do novo regime político. E, com um sistema de
educação escolar bem estruturado, seria possível atingí-las.
Pela análise da legislação educacional norte-rio-grandense, é possível
perceber que um dos caminhos para que a instrução pública alcançasse o
desenvolvimento completo do indivíduo seria por meio da higiene. As leis, decretos,
mensagens governamentais, mensagens dos relatórios dos inspetores de ensino,
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entre outros documentos legais, concretizam o arcabouço do saber médicoeducacional no início do período republicano.
As leis do início do século XX, por exemplo, que foram publicadas e que
regulamentaram a educação do novo regime político, deliberavam que se fazia
necessário reorganizar o ensino de modo a adaptá-lo “às novas condições sociais e
interesses respeitáveis do povo no governo republicano” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1908c, p. 46). A questão da saúde e do asseio tanto do corpo quanto da
cidade estava diretamente relacionada à criação de condições propícias para o
desenvolvimento econômico e social do país.
Engajados na formação de uma nova sociedade, tendo como foco a atuação
nos corpos e mentes dos indivíduos, os políticos, médicos e professores se uniram
num ideal de higiene capaz de impulsionar o progresso. Políticos e Luiz Antonio dos
Santos Lima, todos inseridos num mesmo contexto social; todos buscando um
mesmo ideal: a civilidade dos indivíduos para o alcance da maior meta, o
desenvolvimento do país.
Para tanto, a legislação educacional de 1889 a 1930 e a tese de
doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927b) enfatizavam a necessidade da
escola se tornar um ambiente propício à aplicação da pedagogia experimental.
Conforme explica Marta Carvalho (2000), esse tipo de pedagogia remetia ao estudo
científico da infância, entendido como o exame metódico de todas as energias da
criança.
As práticas científicas, antes aplicadas exclusivamente ao campo das ciências
duras, seriam aplicadas agora ao campo da educação. Isso permitiria à pedagogia
utilizar os métodos científicos, tendo como alvo das experimentações o corpo e o
pensamento da criança. Araújo e Fernandes (2014, p. 252) explicam que a
pedagogia

experimental,

“[...]

com

seus

fundamentos

bio-psicológicos,

antropológicos e sociológicos, habilitaria o mestre a distinguir cada individualidade
para acompanhar, sistematicamente, seu desenvolvimento físico, mental, moral”;
contribuiria, portanto, “com a observação e a experimentação nos lugares de
aprendizado e de sociabilidade da criança”.
Essa pedagogia de base científica seria implementada pela atuação de
determinados profissionais. Na Lei Orgânica de Ensino (Lei n. 405 de 29 de
novembro de 1916), por exemplo, estava deliberado que existiria um Conselho
Superior de Instrução Pública, responsável por estudar e aplicar as leis do ensino.
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Esse conselho seria composto por um professor primário, um funcionário do tesouro,
um médico e um jurista (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b). No caso da tese de
doutoramento “Hygiene Mental e Educação” (1927b), Luiz Antonio dos Santos Lima
explicou que, na escola, deveria haver a colaboração do psicólogo, do psiquiatra e
dos membros do ensino.
Juntos, esses profissionais fariam da escola um laboratório que tomaria os
corpos e as mentes das crianças como objetos de experimentos. Os escolares
seriam medidos, pesados, comparados e analisados em suas individualidades.
Assim destrinchadas, as crianças teriam os seus corpos, comportamentos e
moralidades fragmentados, de modo a serem alvos do crivo da análise desses
profissionais reconhecidamente capacitados para tal. Isso iria conferir cientificidade
ao trabalho pedagógico ao mesmo tempo em que permitiria ao ensino tomar uma
feição individualizada no atendimento da criança, fazendo da prática escolar uma
sintonia com a natureza física e psicológica de cada ser.
O controle das individualidades físicas, comportamentais e mentais seria feito
por meio de fichas, as quais deveriam ser preenchidas diariamente pelo professor ou
pelo médico: “os professores tomarão notas diárias do comportamento e aplicação
dos alunos, lançando-as no livro respectivo” (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p.
63); “o médico escolar ou o professor devidamente preparado pode estabelecer a
ficha e o perfil psicológico do educando” (LIMA, L., 1927b, p. 158).
A ficha escolar seria iniciada com a entrada da criança na escola, sendo
“revistada, anotada e completada em cada ano seguinte, de modo a se poder
deduzir, com precisão, o ‘perfil psicológico’, ao fim do curso” (LIMA, L., 1927b, p.
158). Contudo, Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 158) adverte que as fichas
escolares
Não eximem a necessidade do exame fisiopsicológico, em que
se faça cuidadosamente a exploração da reflectividade, da
motilidade e da sensoriedade, nem prescindem do exame somático e
anamnéstico, precedidos do apanhado das “notas gerais”,
acompanhados das respectivas fotografias de cada ano de
permanência na escola.

Mesmo não sendo determinantes para serem utilizadas isoladamente, as
fichas individuais se constituem como uma síntese importante da apreciação geral
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da atividade psíquica e das possibilidades de comportamento psicológico do
examinado (LIMA, L., 1927b).
As crianças, sendo acompanhadas em suas individualidades, seriam
agrupadas de modo a responderem às necessidades de homogeinização da escola
graduada. Seguidoras da ordem, da disciplina normalizadora, do controle e da
vigilância constantes, elas seriam sempre passíveis de observações e anotações.
Na busca dessa homogeneidade social, a partir da qual se estabelece a norma de
conformidade (DREYFUS; RABINOW, 1995; FOUCAULT, 1995), a intelectualidade
do período impôs o que seria o padrão físico e comportamental para os indivíduos,
as regras que deveriam ser cumpridas e seguidas indistintamente de modo a serem
eliminadas as más tendências de cada um.
A preocupação com os corpos das crianças estava relacionada não somente
às condições físicas de cada indivíduo, mas também aos aspectos de asseio que
apresentavam e aos de limpeza do ambiente em que viviam. A busca pelo corpo
sadio, higienizado e controlado envolvia o empenho de médicos, pais e professores
numa empreitada capaz de corrigir os maus hábitos de saúde e de prevenir as
mazelas associadas à estrutura física dos indivíduos. As diretrizes para o cuidado
com o corpo, para a construção do grupo escolar e para a salutar convivência no
meio social seguiriam as determinações higienistas.
No âmbito das condições de higiene e de estrutura do meio em que a criança
convivia, médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima (1927b, p. 5) advertia
que o meio físico e social seria o responsável por criar “as condições adversas
capazes de perturbar e, em grau extremo, até esmagar as mentalidades mais
firmemente equilibradas”. Sem um ambiente suficientemente limpo e estruturado
para satisfazer as necessidades dos corpos infantis e na ausência do convívio com
pessoas moralmente aptas, a criança não teria as condições adequadas para o seu
desenvolvimento sadio.
Em 1895, Francisco Pinto de Abreu, então Diretor Geral da Instrução Pública,
frisava a situação de decadência de algumas instituições de ensino: “as casas de
aulas, algumas de propriedade estadual, necessitavam de consertos e outras de
substituição, a bem dos princípios higiênicos e pedagógicos” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1895b, p. 4).
O estado ruim em que se encontrava a instrução pública no Rio Grande do
Norte estava associado principalmente à falta de conservação dos prédios onde as
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aulas aconteciam, à falta de móveis adequados e ao despreparo dos mestres para a
missão de ensinar.
No sentido de tentar reestruturar os moldes do ensino escolar público no
estado, o governador Alberto Maranhão, em 1910, explica a reorganização da
instrução iniciada em 1908 (com a Lei n. 249 de 22 de novembro de 1907 e com o
decreto n. 178 de 29 de abril de 1908c):
Foram criados doze grupos escolares, dez dos quais
funcionam regularmente.
Destarte recebem instrução primária, pelos métodos modernos, mais
de mil crianças, graças à solicitude com que as intendências
municipais e o povo em geral têm correspondido ao apelo do
Governo.
[...]
O sucesso da reforma depende principalmente da preparação
pedagógica dos novos mestres [...].
[...]
No propósito de melhorar as condições do grupo modelo, acudindo
ao mesmo tempo à necessidade da população infantil, adquiri na
Alemanha mobiliário para mais três escolas, que pretendo instalar no
edifício do grupo “Augusto Severo”, que será ampliado. (RIO
GRANDE DO NORTE, 1910a, p. 6-7, grifo nosso).

Os grupos escolares representaram o rompimento com os modelos imperiais
de ensino, marcados pelo funcionamento das Escolas Isoladas, que – como o nome
sugere – não precisavam estar juntas a outras para o seu funcionamento. A
implementação dos grupos e a consequente distribuição homogênea dos alunos em
diferentes e variadas salas de aula, regidas por uma maior quantidade de
professores, fez com que a escola graduada representasse a modernidade
educacional no início da República no Brasil.
Fundamentados numa concepção de escola moderna, os grupos teriam
prédios próprios e exclusivos ao ensino público

25

. Para a construção e

funcionamento desses estabelecimentos enquanto instituições de referência, a
legislação educacional deliberava algumas exigências. Os Códigos de Ensino de
1910, 1911 e 1913 resolviam que:
Art. 44 - Os edifícios das escolas serão situados em terreno elevado
e seco, isolados de outros prédios, afastados dos centros de grande
atividade industrial, de pântanos e lugares suspeitos.
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Para o entendimento dos grupos escolares enquanto espaços de modernidade educacional, ver a
dissertação de Moreira (2005).
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Art 45 – Os prédios, elegantes e modestos, bem arejados e
banhados pelo sol, terão salas de aula, para quarenta alunos no
máximo, sob a forma retangular, medindo, pelo menos, seis metros
de largura por sete de comprimento, com um pé direito de quatro
metros, ou seja de mais de quatro metros cúbicos para cada aluno.
Art 46 – Haverá no edifício aberturas necessárias para que as
classes recebam a luz da maneira mais conveniente.
Art 47 – Os edifícios serão pintados a cores neutras, preferindo-se
azul ou verde claro.
Art 48 – Cada sala de aula terá como dependência um vestuário
guarnecido de cabides.
Art 49 – Os prédios terão compartimento para diretoria e arquivo e
uma área descoberta para recreio, com divisões para cada sexo.
Art 50 – Em falta de esgotos públicos, as latrinas constarão de uma
fossa séptica ou reservatório estanque, onde as matérias orgânicas
purifiquem-se pelos próprios micróbios. Na falta destas, serão
construídas fossas ordinárias, com paredes impenetráveis aos
líquidos, os quais se deve esvaziar e desinfectar frequentemente.
Art 51 – Todas as carteiras e bancas de elevação facultativa serão
proporcionadas à estatura dos educandos e construídas de maneira
a garantir a saúde, facilitando a vigilância do professor e a
responsabilidade individual do aluno.
Art 52 – As plantas e projetos para construção de escolas serão
previamente remetidas ao Conselho de Instrução para as devidas
correções e aprovação.
Art 53 – Nenhum estabelecimento de instrução poderá ser
inaugurado sem o parecer do respectivo inspetor de ensino, depois
de rigorosa verificação. (RIO GRANDE DO NORTE, 1910c, p. 125126; RIO GRANDE DO NORTE, 1911b, p. 96-97; RIO GRANDE DO
NORTE, 1913b, p. 107-108).

Em 1916, a Lei Orgânica do Ensino (Lei n. 405 de 29 de novembro),
acrescenta que
Art 12 – Os prédios escolares serão construídos no centro de terreno
elevado e seco, sem ligação com outros prédios, devendo ficar fora
dos centros urbanos de grande movimento e da vizinhança de
estabelecimentos comerciais ou casas de diversões que possam
prejudicar a frequência e a moralidade escolar. (RIO GRANDE DO
NORTE, 1916b, p. 41, grifo nosso).

A ênfase em como deveria ser a estrutura do prédio escolar orientava não
apenas qual seria a localização e o tamanho ideal do imóvel, as medidas adequadas
para as salas de aula, permitindo a entrada de luz ambiente e a boa circulação de
ar, mas também a importância de se manter a higiene do prédio e de se garantir o
mobiliário adequado aos corpos das crianças. Nesse ambiente, cuja estrutura era
meticulosamente pensada para permitir o controle e a vigilância das crianças,
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haveria divisão por gênero e os corpos e comportamentos seriam alvos constantes
do olhar atento do professor.
Complementando a ideia de que a instituição escolar deve ter higiene e
moralidade como palavras de ordem, Luiz Antonio dos Santos Lima, citando Afrânio
Peixoto, frisa que
A escola primária deve ser principalmente a oficina higiênica
rudimentar, bem orientada, bem situada, bem construída, bem
arejada, bem iluminada, bem provida de aparelhos sanitários
indispensáveis e em que o professor, educado higienicamente, além
da instrução, pelo exemplo e pela prática, dê conhecimento das
vantagens de asseio, acostumando os alunos a serem limpos, a
tossirem convenientemente, a se servirem de lenço e de escarrador
a tempo, a se alimentarem, recreiarem, trabalharem, dormirem
convenientemente para conservação da saúde. Mil e uma práticas
higiênicas que não têm acolhimento nos livros ficariam embutidas
permanentemente nos hábitos dessas gerações de futuros homens.
(PEIXOTO apud LIMA, L., 1927b, p. 24).

Diante da importância que os aspectos concernentes à higiene escolar
tomavam no período, a Lei Orgânica de Ensino, datada de 1916, delibera, em seção
específica:
Art 201 – Nas escolas e estabelecimentos de ensino serão
observadas as seguintes prescrições relativas à higiene, além de
outras que serão estabelecidas em regulamentos especiais:
I . A água potável deve ser filtrada ou fervida;
II. As latrinas não devem ter comunicações com as salas de aulas;
III. As fossas das latrinas devem ser estanques e, se a água potável
for fornecida por poços, deverão estes ser afastados delas, quanto
possível;
IV. Durante o recreio e após a retiradas dos alunos, deverão ser
abertas todas as janelas, a fim de serem arejadas as aulas;
V. A limpeza do assoalho ou pavimento será feita diariamente;
VI. O pavimento deverá ser lavado semanalmente com o líquido
antisséptico mais apropriado e as paredes caiadas, pelo menos, uma
vez por ano, na época das férias;
VII. A desinfecção das latrinas será feita diariamente, sendo também
desinfectados semanalmente os bancos, carteiras e paredes das
salas de aulas;
VIII. O asseio dos alunos deve ser verificado à chegada nas escolas;
IX. O uso do fumo deve ser francamente combatido;
X. A ginástica educativa é obrigatória, sendo, porém, evitados os
respectivos exercícios, em seguida às refeições;
Art 202 – A vacinação e a revacinação, como meio preventivo da
varíola, devem merecer toda a atenção e ser aconselhadas pelos
professores e diretores.

	
  

	
  

112	
  

Art 203 – Os alunos que contraírem moléstia transmissível ou
repugnante serão afastados da escola ou estabelecimento que
frequentarem, até que desapareçam as causas que motivaram tal
medida.
§ 1º Ocorrendo um caso de moléstia suspeita, será o fato levado
imediatamente ao conhecimento da autoridade sanitária ou do
presidente da Intendência.
[...]
§ 3º Nos casos de aparecimento de sarampo ou de coqueluche, as
aulas deverão continuar a funcionar com qualquer número de alunos,
sendo afastados da escola os acometidos dessas moléstias e
desinfectados os móveis e salas de aula, como medida preventiva,
fazendo-se logo a devida participação ao diretor geral da Instrução
Pública.
Art 204 – A inspeção médico-sanitária das escolas e
estabelecimentos de ensino será feita pela Inspetoria de Higiene do
Estado e deus delegados, tanto na capital, como nas localidades do
interior.
§ 1º O serviço de inspeção médico-sanitária compreenderá os
estabelecimentos de ensino, quer públicos, quer particulares, e terá
por fim:
a) a indicação de medidas higiênicas e administrativas quanto à
situação e construção dos edifícios escolares;
b) a escolha, de acordo com a diretoria geral da Instrução Pública,
do mobiliário escolar, das posições e altitudes escolares, bem
como a disposição das matérias do estudo, das horas de aula,
dos recreios e exercícios físicos;
c) a profilaxia das moléstias transmissíveis;
d) exame individual dos docentes, alunos e empregados;
e) vacinação e revacinação do pessoal das escolas;
§ 2º Os professores e diretores de escolas e estabelecimentos de
ensino, quer públicos, quer particulares, são obrigados a facilitar a
visita da autoridade sanitária. Os que se opuserem a sua visita ou às
determinações da mesma autoridade incorrerão, além de outras
penas estabelecidas pelos regulamentos do serviço sanitário, na
multa de 10$ a 50$, imposta pelo diretor geral da Instrução Pública.
(RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 95-97).

A preocupação com a limpeza constante do prédio escolar, circulação
adequada do ar para evitar a transmissão de doenças contagiosas, qualidade da
água a ser bebida, mobília escolar apropriada à estatura dos alunos, profilaxia das
doenças, asseio e saúde das crianças e professores demonstram, na lei, que a
higiene escolar assumia, de fato, um caráter de importância. Relacionada
principalmente ao asseio dos corpos e à limpeza do estabelecimento de ensino, a
higiene escolar garantiria um ambiente salutar para que a criança se desenvolvesse
física, moral e intelectualmente.
O foco constante na importância da higiene sendo aplicada na escola vai
percorrer a Primeira República e, em 1927, por exemplo, o fato de se assegurar
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antes de tudo o bem estar material das crianças ainda é tido como “condição
essencial para que as elas dêem completo rendimento intelectual” (LIMA, L., 1927b,
p. 20). Uma escola “mal organizada e mal higienizada”, diz Lima (1927b, p. 89), “foi
sempre uma fonte de míopes”.
Sendo assim, a crença na influência do meio para o desenvolvimento da
criança fazia com que os grupos escolares, funcionando como referência de
modernidade educacional durante a República, fossem tidos como os locais ideais
para o tratamento da infância.
No Rio Grande do Norte, eles atingiam, em 1911, cerca de duas mil crianças
“em casas confortáveis e higiênicas, providas de mobiliário apropriado”, conforme
mensagem governamental apresentada por Alberto Maranhão ao Congresso
Legislativo (RIO GRANDE DO NORTE, 1911a, p. 7).26
Estar em um ambiente estruturalmente preparado para atender as demandas
físicas e intelectuais da criança permitiria ao indivíduo a possibilidade de
desenvolver “o gosto pelo asseio, pelo conforto, pela decência” (LIMA, L., 1927b, p.
26). Além do mais, no convívio diário e constante com o professor, esse “modelo
vivo de equilíbrio físico e mental” (LIMA, L., 1927b, p. 25), o ser escolar seria alvo do
olhar permanente e disciplinador do mestre, sendo direta ou indiretamente
influenciado pelas boas condutas e modo de se portar do docente. Segundo orienta
a Lei Orgânica do Ensino, um dos deveres e atribuições do professor é “dar exemplo
de cortesia e moralidade em seus atos, tanto na escola, como fora dela” (RIO
GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 91).
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A situação interior adentro, no entanto, não era digna de elogios. No ano de 1915, o governador
Joaquim Ferreira Chaves salientava que: “Os resultados obtidos ainda não compensam o sacrifício
que nos impomos, porquanto, se nada temos a objetar contra a direção geral da Instrução Pública e
da Escola Normal, e bem assim, relativamente, contra determinados Grupos Escolares, em que os
métodos de ensino e o aproveitamento dos alunos satisfazem às exigências regulamentares, o
mesmo não sucede, em geral, no interior do Estado, onde, por várias irregularidades de caráter
grave, fui forçado, em obediência à lei, a fechar, temporariamente, o Grupo “Joaquim Correia”, em
Pau dos Ferros, e a converter outros em simples escolas isoladas. Esta providência atingiu os
Grupos Escolares – “Barão de Mipibu”, na cidade de São José; “Nísia Floresta”, na vila de Papary;
“Jacumahuma”, na vila de Arez; “Fabrício Maranhão”, na vila de Nova Cruz; “Dr. Octaviano”, na vila
de São Gonçalo; “Felipe Camarão”, na cidade de Ceará-Mirim; “Capitão Mor Galvão”, na vila de
Currais Novos; “Thomaz de Araújo”, na cidade do Acari; “Antônio de Azevedo”, na cidade de Jardim;
“Coronel Mariz”, na vila de Serra Negra; “Ferreira Pinto”, na cidade de Apodi; “José Rufino”, na vila
de Angicos; “Coronel Fernandes”, na vila de Luiz Gomes.É lamentável a falta de cumprimento, por
parte de alguns governos municipais, das obrigações que lhe são impostas quanto ao material de
ensino, asseio e conservação dos edifícios e expediente das escolas, desídia que, em muitos
casos, explica a pouca frequência dos alunos, obrigando o Governo ao desgosto de adotar, por
força do preceito legal, medidas como as que atingiram os grupos acima enumerados. (RIO
GRANDE DO NORTE, 1915, p. 14).
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Sobre as condições físicas das crianças, os médicos consideravam o corpo
infantil como sendo bastante similar ao de um adulto. Segundo especialistas do
período, embora os ritmos cardíaco e respiratório da criança diferissem levemente
do que se tornará mais tarde, o pediatra precisa lançar mão dos mesmos recursos
de que faz uso na terapêutica dos adultos. Numa fisiologia análoga ao do homem
completamente desenvolvido, a criança e todos os desvios físicos que apresentasse
seriam tratados com a rigidez aplicada no tratamento de um adulto.
O corpo infantil, analisado como uma miniatura do corpo de um adulto,
deveria cumprir a algumas determinações para a efetivação da matrícula do aluno
no grupo escolar. A equipe da escola, composta por diretores, inspetores do ensino,
professores e médicos, seria encarregada de averiguar todo e possível desvio que
impossibilitasse a inclusão da criança nas aulas. A falta de atestado de vacina contra
doenças infecto-contagiosas ou repugnantes por parte dos alunos no ato da
matrícula, alguns fatores de hereditariedade e enfermidades congênitas (defeito
físico, particularmente na fonação, audição e visão), por exemplo, seriam impeditivos
para a inscrição da criança enquanto aluna do grupo (RIO GRANDE DO NORTE,
1911b; LIMA, L., 1927b).
Segundo deliberação presente num dos Regimentos Internos dos Grupos
Escolares27,
Art 21 – Não podem ser matriculados:
a)
meninas nas escolas e classes masculinas e os meninos nas
do sexo feminino;
b)
os meninos, que tiverem completado dez anos, nas escolas
infantis mistas;
c)
os que tiverem idade inferior a sete anos ou superior a
dezesseis, embora com princípios de instrução, salva a idade exigida
para os cursos complementares;
d)
os que sofrem de moléstias contagiosas ou repugnantes, os
imbecis e os que, por defeito orgânico, forem incapazes de receber
instrução;
e)
os que não foram vacinados;
f)
os que tiverem sido eliminados de outra escola ou
estabelecimento público ou subvencionado, ou que estiverem
suspensos e enquanto durar a suspensão. (RIO GRANDE DO
NORTE, 1925c, p. 12, grifo nosso).
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Os Regimentos Internos dos Grupos Escolares explicitam todos os apectos relacionados à prática
de ensino escolar na instituição. Além do deveres e atribuições dos alunos e professores, enfatiza
também os métodos e livros a serem utilizados e qual programa de ensino deveria ser seguido.
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Uma vez matriculadas, as crianças seriam alvo das observações frequentes
dos médicos e professores, principalmente. E, esmiuçado e destrinchado, o corpo
infantil faria parte dos relatórios do serviço de inspeção médico-escolar. Um desses
relatórios enfatizava que:
Os dados resultantes dos exames procedidos pelos
inspetores, dr. Alfredo Lyra em 256 escolas, dr. Varella Santiago em
75 e dr. Octavio Varella em 22, até 30 de setembro, se não são
desanimadores, também não recomendam o estado sanitário da
população infantil.
Além da cárie dentária, que num total de 353 examinados apresenta
a lamentável proporção de 235, são frequentes as pediculoses, as
adenopatias, a hipertrofia das amídalas, os defeitos do aparelho
visual (miopia 36 casos), e não muito raros os defeitos de audição,
as escolioses e moléstias acidentais.
Para estudo do desenvolvimento físico e da vitalidade, os dados
antropométricos, fornecidos pelo primeiro daqueles profissionais, são
muito interessantes. Verifica-se por exemplo que, na idade de 7 a 8
anos, a estatura dos nossos escolares é superior à média normal,
mas de 9 a 15 anos ficam quase todos abaixo da média. Quanto ao
peso, a média está geralmente acima do limite considerado mínimo
normal, havendo todavia oscilações muito largas, como nos de dez
anos, cujos números vão de 15.700kg a 34kg, nos de 12 anos (20kg
a 43kg) e os de 14 (27kg a 54kg). (RIO GRANDE DO NORTE, 1923,
p. 16).

Alguns fatores desviantes do padrão fariam com que a criança fosse
automaticamente eliminada da matrícula no grupo escolar. Dentre os relacionados
ao corpo físico ou à moralidade do indivíduo, estavam aquelas acometidas por
“incapacidade física superveniente” e as “incorrigíveis”, as quais poderiam ser
proibidas

permanentemente

de

realizar

novas

matrículas

em

outros

estabelecimentos de ensino.
O trabalho educativo feito no/para o corpo do escolar buscava extrair a
máxima potencialidade do educando a fim de que fosse desenvolvido “o vigor físico
de que carecia para ser uma força propulsora do nosso progresso sob todos os seus
aspectos” (RIO GRANDE DO NORTE, 1924, p. 20). Essa mensagem do governador
José Augusto Bezerra de Medeiros, proferida em 1924 ao Congresso Legislativo,
representa a mentalidade da intelectualidade do período, preocupada principalmente
em velar pela saúde do homem para que os níveis de progresso e desenvolvimento
da nação fossem atingidos.
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Para os cuidados de higiene pessoal dos alunos, segundo consta na Lei
Orgânica de Ensino e no Regimento Interno dos Grupos Escolares, diariamente,
antes do início dos trabalhos escolares, “haverá revista de asseio não só do corpo,
como das roupas, devendo o professor providenciar para que seja sanada qualquer
falta que encontrar” (RIO GRANDE DO NORTE, 1916b, p. 55; RIO GRANDE DO
NORTE, 1925c, p. 18).
O asseio e a observação dos preceitos de higiene, inclusive, fazem parte da
seção “Do regime disciplinar”, no Regimento Interno, e “Da matrícula, frequência e
deveres dos alunos”, na Lei Orgânica do Ensino. Dentre os deveres relacionados à
higiene impostos aos alunos, destacamos: “a) trajar com asseio; [...] c) observar os
preceitos de higiene, quanto ao próprio asseio; d) evitar estragos no edifício e
objetos escolares”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 21).
Os programas de ensino aplicados nos grupos escolares também seriam
direcionados
crianças.

A

para o desenvolvimento do corpo e das habilidades manuais das
legislação

educacional

norte-rio-grandense

confere

particular

importância à prática de atividade física no ambiente da escola, haja vista que
serviria de meio para a regulação e auxílio do desenvolvimento do corpo, permitindo
ao espírito repousar após as aplicações constantes da classe. A educação física nas
escolas consistiria em diversas atividades: análise dos objetos materiais (em
detrimento à absorção do conhecimento unicamente pela teoria), exercício do canto
para cultivo da voz e dos órgãos vocais, participação em conselhos higiênicos para
aprendizagem de como manter e conservar a saúde, prática de exercícios
calistênicos durante a classe e participação em jogos recreativos moderados (RIO
GRANDE DO NORTE, 1916b).
Os Regimentos Internos dos grupos destacam também que os exercícios
físicos seriam definidos como
Exercícios de conjunto em classe: alinhamento, formatura.
Distância. Posições. Movimentos preparatórios e fundamentais,
segundo um plano fundamental preestabelecido. Marchas
cadenciadas com acompanhamento e cânticos, se for possível.
Durante o recreio ou nos passeios escolares: brinquedos e jogos
infantis a cânticos. Corridas, saltos e outros exercícios, durante vinte
minutos, no máximo. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925c, p. 57-58).
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Em 1894, Antônio José de Melo e Souza, Diretor Geral da Instrução Pública,
em mensagem dirigida ao governador Pedro Velho, já frisava a importância da
atividade física ser implementada nas escolas, tomando como referência o êxito
obtido nos países tidos como desenvolvidos. Segundo ele,
Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, na França, na
Dinamarca, na Suécia, na Rússia, na Alemanha, na Suiça e, em
menor escala, nos outros países, a importância dada aos exercícios
físicos de toda espécie nas escolas primárias é igual a muitos
trabalhos intelectuais. [...]
Nos Estados Unidos, valente nação que nós brasileiros tanto
gostamos de imitar, onde os edifícios das escolas primárias são
verdadeiros palácios dotados de todas as condições higiênicas e de
todos os aperfeiçoamentos pedagógicos conhecidos, o ensino da
ginástica e dos trabalhos manuais alterna sempre com o trabalho
intelectual nas classes, de modo a servirem mutuamente de
compensação e de repouso, como Rousseau preconizava. [...]
Na Inglaterra, onde, como é sabido, os jogos atléticos tão diversos
são praticados e respeitados como instituições nacionais e fazem
parte importante e imprescindível do programa dos estabelecimentos
de ensino de toda espécie, é principalmente a estes costumes que
se atribui a especial energia de caráter, a perseverança e o gosto
pelo trabalho que tanto distinguem aquele grande povo. (RIO
GRANDE DO NORTE, 1894b, p. 3-4).

E continuava ponderando a “necessidade de preconizar e enaltecer o uso
nacional dos jogos atléticos, da ginástica e dos trabalhos manuais elementares”,
pois a prática do exercício físico ainda no período escolar, “tão necessária ao
desenvolvimento fisiológico da infância”, contribuíria para o desenvolvimento da
nação e impulsionaria o almejado progresso. “Seria muito conveniente, ao menos a
título de experiência, adotar, na escola modelo que se criasse, um método que tão
felizes resultados tem dado naqueles países” (RIO GRANDE DO NORTE, 1894, 34).
De fato, vemos que a legislação que foi pensada após a implementação dos
grupos escolares, apontava os exercícios físicos como essenciais para o pleno
desenvolvimento físico e psíquico do indivíduo. Esse pensamento perdurou até o
final da década de 20 e Luiz Antonio dos Santos Lima ainda utilizou esse discurso
em sua tese de doutoramento, datada de 1927.
Para ele, a atividade física seria um item importante não somente para o
tratamento das diversas anormalidades morais e comportamentais que poderiam
afligir as mentes das crianças, como também para a prevenção das doenças
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mentais, considerando a sua prática constante durante as aulas. Privar a criança dos
exercícios físicos poderia contribuir para o desenvolvimento de alguma possível
constituição psicopática. “É preciso que a criança brinque, se agite, ria”, escreveu
Lima (1927b, p. 48).
Seria por meio do exercício físico que algumas anormalidades de caráter
mental

seriam

tratadas.

No

caso

específico

do

tratamento

dos

alunos

declaradamente hiperemotivos, por exemplo, apontava:
Deixe-se que eles escolham os exercícios que mais lhe
agradam e convêm. Não consintam nas troças, nem os advirtam nas
dificuldades. Estas, uma vez vencidas, são para o organismo mental
o equivalente de ter resistido a uma infecção, para o organismo
físico. Todo o exercício deve ser coroado de êxito e, portanto,
proporcional ao seu esforço menor que o dos companheiros. Os
insucessos têm uma repercussão desastrosa no seu delicado trama
nervoso. (LIMA, L., 1927b, p. 43).

Justamente por levar em consideração o trabalho educativo destinado ao
corpo do escolar, o médico e educador Luiz Antonio dos Santos Lima salientava a
importância da fundação dos patronatos e das sociedades desportivas. Pois,
segundo ele, o êxito do ensino escolar estaria fadado ao sucesso caso se
conseguisse disciplinar, ao mesmo tempo, o corpo e a mente da criança,
desenvolvendo o poder frenador do espírito a partir do trabalho em conjunto com o
exercício do corpo.
Em fala dirigida ao Congresso Legislativo, em 1918, o governador Joaquim
Ferreira Chaves, salientou a importância das associações desportivas para o
desenvolvimento da moralidade dos indivíduos. Segundo ele,
Convém assinalar que [...] há nesta capital, desde algum
tempo, coincidindo com o renascimento cívico operado em todo o
país, uma tendência bem acentuada da juventude para agrupar-se
em associações de caráter esportivo. Julgo merecedor de estímulo
esse salutar movimento, pelo muito que representa de iniciativa e
pela sua feição educadora. Apesar de recente fundação de todas
elas, vão prestando real serviço ao desenvolvimento físico dos
moços. Tenho lhes dado modesto apoio, na esperança de que bem
adaptadas ao meio, adquiram organização mais complexa visando,
além da robustez muscular dos associados, o desenvolvimento
moral, à semelhança do que sucede na Europa e na América do
Norte com a maioria das associações congêneres. (RIO GRANDE
DO NORTE, 1918, p. 11).
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Além das atividades corporais exercitadas por meio da disciplina “educação
física”, os professores, médicos, diretores e demais integrantes da equipe escolar
deveriam orientar os alunos sobre os efeitos perigosos da ingestão do álcool e
demais toxinas (como o cigarro e outros tipos de fumo, por exemplo), como também
as consequências das crises fisiológicas (puberdade, fadiga, esgotamento) quando
não devidamente tratadas; o mesmo valendo para as doenças infecciosas (LIMA, L.,
1927b). Na legislação, vemos que a necessidade de formação de bons hábitos e do
caráter dos indivíduos é pontuada levemente, devendo se dar juntamente com as
noções de asseio.
O cuidado constante com o corpo do escolar, presente tanto no discurso da
legislação educacional quanto na tese de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos
Lima, demonstra o nível de importância dado pela intelectualidade do período ao
programa de higiene escolar. No caso específico dos dispositivos legais que
regulamentavam a prática educacional na Primeira República no estado do Rio
Grande do Norte, muitas foram as leis, decretos, atos e mensagens governamentais
que foram publicados com ênfase na higiene do corpo infantil. No decorrer desse
recorte temporal, percebemos que esse aparato legal traz um discurso similar, com
muitos artigos repetidos inclusive28.
A análise desses documentos oficiais comprova que a intelectualidade
responsável por dar forma à legislação dava significativa importância ao asseio e à
boa saúde do corpo. No entanto, esse discurso de higiene escolar voltado
prioritariamente para o corpo da criança foi complementado pela corrente de
pensamento defendida por Luiz Antonio dos Santos Lima, a qual – para além do
corpo físico das crianças – pregava o enfoque diretamente no seus corpos
imateriais: as moralidades, os costumes, os pensamentos, os comportamentos que
apresentavam.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28

	
  

Diante da excessiva repetição de artigos nos diversos documentos analisados, preferimos
condensar os itens repetidos, de modo a citá-los apenas uma vez, mantendo a coerência e a
fluidez do texto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: QUANDO UM DISCURSO REPRESENTA UMA
INOVAÇÃO
Após analisarmos as medidas de higiene propostas por Luiz Antonio dos
Santos Lima e aquelas postuladas na legislação educacional norte-rio-grandense do
período de 1889 a 1930, podemos tecer algumas considerações sobre o trabalho
que nos propusemos a desenvolver.
Iniciamos com a perspectiva de analisar as medidas de higiene presentes
tanto na tese de doutoramento, quanto na legislação oficial do estado. Para isso,
sentimos a necessidade de compreender primeiramente o momento histórico pelo
qual o Brasil passava no recorte temporal que delimitamos (1889-1930) e, em
seguida, entender como se deu a emergência do discurso de higiene voltado
especificamente para os corpos e mentes das crianças em idade escolar.
Feito isso, partimos para a compreensão do discurso de higiene presente na
tese de doutoramento de Luiz Antonio dos Santos Lima, uma das nossas fontes de
pesquisa. E entendemos que a concepção de higiene escolar trazida em “Hygiene
Mental e Educação” (1927b) estava diretamente voltada para as anormalidades
mentais que os escolares pudessem apresentar.
A etapa seguinte da nossa investigação foi adentrar nas medidas de higiene
propriamente ditas, presentes na tese de doutoramento e na legislação educacional
do Rio Grande do Norte. Somente com a análise das medidas de higiene voltadas
para o ambiente da escola é que poderíamos relacionar as fontes de pesquisa de
modo a encontrar o possível caráter inovador de alguma delas.
A busca do caráter inovador que a obra de Luiz Antonio dos Santos Lima
apresenta quando relacionada à legislação educacional de 1889-1930, no quesito
higiene escolar, orientou a escrita desse trabalho. A tese que desenvolvemos e aqui
defendemos é a de que o educador potiguar pensou uma concepção de higiene que
representou uma inovação quando comparada à legislação educacional norte-riograndense de 1889 a 1930.
Sabíamos previamente do teor do discurso de higiene proposto por Luiz
Antonio, voltado exclusivamente para as mentes das crianças, haja vista que
havíamos estudado detalhadamente essa temática no mestrado. Iniciamos esse
doutorado com a ideia inicial de que essa concepção de higiene do potiguar seria
inovadora quando comparada aos postulados da legislação, pois os documentos
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legais – numa primeira leitura – enfatizavam apenas o aspecto da higiene do corpo,
asseio e limpeza das instalações.
Lendo com afinco as leis, decretos e mensagens governamentais e refletindo
constantemente sobre o que nos propomos a estudar, percebemos que ambas as
fontes analisadas destacam a necessidade da formação completa – física,
intelectual e moral – da criança, estando essa formação diretamente condicionada
às medidas de higiene que seriam implementadas no ambiente da escola. “Hygiene
Mental e Educação” (1927b) e a legislação educacional norte-rio-grandense de 1889
a 1930 apresentam um mesmo anseio educacional, porém trazem caminhos
diferentes para alcançá-lo. A primeira enfatiza a necessidade das medidas de
higiene serem direcionadas para a mente; a segunda se detém nas medidas de
higiene voltadas para o corpo.
Então, buscando responder a questão problema orientadora da pesquisa,
acreditamos que a concepção de higiene escolar defendida por Luiz Antonio dos
Santos Lima, na obra “Hygiene Mental e Educação” (1927b), apresentou um caráter
inovador frente à legislação educacional na medida em que se debruçou no aspecto
mental apresentado por cada cada criança em idade escolar.
Diante da profundidade com que o médico e educador Luiz Antonio dos
Santos Lima defendeu o seu discurso médico-educacional tendo como base os
desvios de caráter mental, comprovamos a hipótese de que a concepção de higiene
que desenvolveu é inovadora frente ao discurso de higiene escolar encontrado na
legislação educacional. O potiguar explica detalhadamente como a prática educativa
deveria prevenir, corrigir e controlar os desvios mentais apresentados pelos
indivíduos. Nessa tarefa, os funcionários da escola deveriam observar, registrar e
analisar todo e qualquer desvio, de modo a dosarem a prática pedagógica ao nível
de anormalidade percebido. A concepção de higiene escolar que traz se mostra
inovadora por enfatizar o aspecto das medidas a serem aplicadas diretamente sobre
as moralidades, comportamentos, pensamentos.
Acreditamos, portanto, que embora tanto a legislação quanto a tese de
doutoramento tenham pregado a importância de se atingir a educação completa –
física, moral e intelectual – das crianças, a obra “Hygiene Mental e Educação” vai
além e descreve minuciosamente o modo pelo qual moralidade e intelectualidade
seriam desenhadas.
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Para nós, essa transformação e mudança do discurso médico-educacional do
corpo para os aspectos mentais de higienização caracteriza uma inovação do
discurso higienista presente nas fontes e, consequentemente, de concepção de
higiene escolar. Acreditamos que o pensador potiguar, ao enfatizar as medidas de
higiene voltadas para os desvios mentais, vai além daquilo que determina a
legislação e ressalta que tão importante quanto o cuidado com o corpo está o
cuidado com a mente. Com isso, percebemos o pensamento educacional de Luiz
Antonio como um marco novo para o movimento de higiene defendido no estado do
Rio Grande do Norte.
No entanto, mesmo apresentando um caráter inovador quando relacionado a
legislação educacional, entendemos que o discurso de higiene das fontes analisadas
se complementam. Desfize-mo-nos da ideia inicial de que o pensamento de Luiz
Antonio, por representar algo além do que estava exposto na legislação, seria
melhor ou mais completo. Passamos a entendê-lo como um complemento dos
postulados legais. A legislação educacional do período de tempo delimitado,
trazendo o aspecto regulador da higiene escolar, e a tese de doutoramento mostram
os lados de um mesmo discurso que tinha como base a influência da Medicina na
Educação.
As propostas de higiene escolar que essas fontes trazem se complementam,
considerando que apresentam um mesmo anseio educacional: focam tanto nos
cuidados com o corpo, quanto nos cuidados com a mente de cada indivíduo. As
medidas de higiene que trazem representam o anseio da concretização da educação
física, moral e intelectual das crianças.
Luiz Antonio dos Santos Lima e a intelectualidade pensante que elaborou a
legislação estavam engajados na formação de uma nova sociedade, tendo como
foco a atuação nos corpos e mentes dos indivíduos. Inseridos num mesmo contexto
social e buscando a civilidade da população e o desenvolvimento da nação, eles se
uniram e acreditaram num ideal de higiene capaz de impulsionar o progresso. Esses
documentos trouxeram um discurso que era reflexo do ideal maturado em âmbito
nacional e que deveria ser colocado em prática individualmente no corpo e na mente
das crianças. O intuito da prática educativa que a tese de doutoramento e a
legislação salientavam era o de normalizar os corpos e os pensamentos para a
ordem e o progresso nacionais.
Nossa opinião é a de que as medidas de higiene presentes em “Hygiene
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Mental e Educação” (1927b) e nos documentos legais do Rio Grande do Norte, por
si sós, não seriam suficientes para se atingir a educação completa de cada criança.
Luiz Antonio dos Santos Lima relata práticas de higiene que não abordam medidas
que possam atingir diretamente o corpo físico. As suas medidas de higienização das
mentes permitiriam ao ensino escolar atingir os âmbitos da moral e do intelecto de
cada criança, em detrimento do aspecto do corpo físico. Já a legislação se detém às
medidas de higiene destinadas ao corpo do escolar em detrimento daquelas
voltadas para a mente, fazendo com que essas práticas não se mostrassem
suficientes para que a educação se desse de modo completo.
No entanto, quando adotamos a premissa de que essas concepções de
higiene se complementam, é possível perceber que, juntas, elas são capazes de
permitir o desenvolvimento físico, moral e intelectual das crianças. E, educado de
modo completo, o escolar do início do século XX, acreditava a intelectualidade,
cresceria de modo saudável e, por isso, futuramente, tornar-se-ia capaz de instruir
adequadamente seus filhos nos preceitos da saúde e da higiene.
A escola, nesse contexto, seria o ambiente propício para a disseminação do
pensamento médico-sanitarista; e o médico e educador Luiz Antonio dos Santos
Lima e os intelectuais que formularam a legislação educacional do Rio Grande do
Norte partiram desse princípio para a elaboração das suas concepções de higiene.
A importância da análise dos discursos de higiene que as fontes utilizadas
nesta pesquisa trazem se encontra exatamente no fato deles terem feito parte de um
coro que pregava a urgente necessidade de transformação da sociedade. Com a
tese de doutoramento e a legislação, entendemos os discursos médico-educacionais
que se fizeram presentes e determinaram a prática pedagógica do período entre
1889 e 1930 no estado do Rio Grande do Norte.
Discursos esses que, quando analisados a partir do pensamento foucaultiano
sobre a sociedade disciplinar, são entendidos como medidas disciplinadoras que
normalizariam os corpos e mentes desviantes do padrão por meio do controle,
vigilância e correção constantes. Assim, entendemos a tese de doutoramento de
Luiz Antonio dos Santos Lima e a legislação educacional norte-rio-grandense como
documentos enquadrados numa forma de poder a ser exercido pela instituição
escolar e que representavam a mentalidade médico-educacional do início dos
novecentos, no Brasil.
E, por fim, concluímos que as concepções de higiene das obras analisadas
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estariam fadadas ao sucesso caso conseguissem disciplinar, ao mesmo tempo, o
corpo e a mente das crianças, desenvolvendo o poder frenador do espírito a partir
do trabalho em conjunto com o exercício do corpo.
Terminamos essa tese esperançosos de que a análise da relação dos
discursos de higiene presentes em “Hygiene Mental e Educação” (1927b) e na
legislação educacional norte-rio-grandense de 1889 a 1930 tenham contribuído para
evidenciar parte da historiografia educacional ainda não abordada em trabalhos
acadêmicos.
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