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DIPLOMAR NORMALISTAS, EDUCAR PARA SER MÃES: AS
DISCIPLINAS DE HYGIENE E PUERICULTURA NA ESCOLA
NORMAL DE FEIRA – 1940-1946.

Salvador Manoel Carneiro Junior1
Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro2

RESUMO:
Este artigo monográfico apresenta a investigação sobre a formação das normalistas na Escola
Normal de Feira de Santana a partir da análise da disciplina Puericultura e Hygiene escolar,
referente à preparação de educação sanitária. A delimitação temporal da pesquisa acompanha
o período - 1940 a 1946 - em que as disciplinas foram ministradas pelo pediatra Péricles
Rocha, cuja entrevista é a fonte principal. Esta análise focalizou os Discursos, as práticas e os
conteúdos ensinados nestas disciplinas para as normalistas, destacando o caráter de gênero,
pois a maioria dos sujeitos que estudavam nesta instituição eram do gênero feminino. A partir
das fontes utilizadas, sobretudo a entrevista do antigo professor desta disciplina no período
delimitado, ficou evidente que, na época, a concepção educacional e social da referida
instituição bem como do citado professor considerava as estudantes normalistas como futuras
mães, no mínimo mães sociais, por uma determinação biológica, como eram representadas as
professoras.
Palavras-chaves: Hygiene e Puericultura, Normalistas, Feira de Santana.

Introdução

Este artigo monográfico apresenta a investigação sobre a formação das normalistas na

Escola Normal de Feira de Santana a partir da análise da disciplina Puericultura e Hygiene

escolar, referente à preparação de educação sanitária. A delimitação temporal da pesquisa

acompanha o período - 1940 a 1946 - em que as disciplinas foram ministradas pelo pediatra

Péricles Rocha, cuja entrevista é a fonte principal. Esta análise focalizou os Discursos, as

práticas e os conteúdos ensinados nestas disciplinas para as normalistas, destacando o caráter

de gênero, pois a maioria dos sujeitos que estudavam nesta instituição eram do gênero

feminino. A partir das fontes utilizadas, sobretudo a entrevista do antigo professor desta

disciplina no período delimitado, ficou evidente que, na época, a concepção educacional e

social da referida instituição bem como do citado professor considerava as estudantes

normalistas como futuras mães, no mínimo mães sociais, por uma determinação biológica,

como eram representadas as professoras.

1 Graduando em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS/BA; e-mail:
juniorhoje12@gmail.com; Currículo Lattes: *http://lattes.cnpq.br/8373472864770532.
2 Orientadora, Profª. Mestra Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro da Universidade Estadual de Feira de Santana
- UEFS/BA; e-mail: gmaraf@uefs.br; Currículo Lattes: *http://lattes.cnpq.br/7421051533884788.
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Sobre esta representação SOUSA (2001), em pesquisa sobre a Escola Normal de Feira

de Santana, entre as décadas de 1920 e 1940, salientando seu cotidiano escolar e a formação

das normalistas refletiu que,
“tal discurso ancorava em uma visão da mulher como possuidora de uma certa
tendência natural ao cuidado das novas gerações; com um destino e uma missão
biológica de mãe, comum a todas as mulheres, em voga na época nos livros de
psicologia e fisiologia.”3

Esta historiadora aponta ainda a importância das disciplinas Puericultura e Hygiene no

contexto do ensino normal da época, ressaltando-as a partir da memória de um antigo

professor das mesmas nas décadas de 1940/50, e explicitando a relação entre as referidas

disciplinas e este papel idealizado de professora, futura mãe.

A autora citada trabalhou com várias fontes históricas, dentre elas com uma entrevista

que a mesma realizou com o pediatra Péricles Rocha Ramos, em 1997, quando este já tinha

94 anos. Na década de 1940 o médico ministrou a disciplina foco desta pesquisa,

Puericultura e Hygiene. A entrevista deste antigo professor, e também médico e diretor da

Escola Normal na década de 40, forneceu evidências sobre os conteúdos desta disciplina na

formação de uma cultura sanitária dentro e fora daquele espaço escolar, no contexto brasileiro

dos anos de 1930.

Assim, a pesquisa que dá base a este artigo centrou nas propostas de educação

higiênica para as normalistas, especialmente em Feira de Santana, pelo caráter pragmático de

terem sido, as normalistas, consideradas vetores de educação, “luzes de saber ao Sertão”

conforme Ione Sousa (2001) destacou no relatório de Anísio Teixeira de 1928,
“O problema precisa ter uma solução mais modesta mas egualmente completa.
Installe-se no nordeste uma nova escola normal, auxilie-se a reinstallação da escola
normal da Barra (Rio São Francisco), destruída pela enchente, e teremos o número
de escolas normaes imprescindível para o momento: uma na zona sul, em Ilhéus
(equiparada); uma na zona centro-sertão (Feira de Sant’Anna); uma no nordeste
(Bonfim); e três na capital uma official-modelo e duas equiparadas.”4

Como fonte, além da já citada entrevista com o Dr. Péricles, trabalhamos com o

periódico Folha do Norte, com os regulamentos da instituição e com os relatórios de Anísio

Teixeira, diretor-geral da Instrução Pública Bahia na década de 1920. Partimos da leitura

analítica dos documentos oficiais como de fato eles são, aquilo que pretendem estabelecer e

hastear discursivamente no cotidiano escolar do início do século XX. Ao FN e à entrevista do

Dr. Péricles, coube uma análise sobre a recepção e a percepção destes da sociedade feirense

3 SOUSA, Ione Celeste Jesua de. Garota Tricolores, Deusas fardadas: as normalistas em Feira de Santana.
Dissertação de mestrado em História Social. PEPGHS/PUC-SP: 2001. p.12.
4 Teixeira:1928. Apud SOUSA, 2001. p. 51.
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relativa às experiências5 tidas naquele contexto político/educacional/cultural ao qual Feira de

Santana estava presente.

E como alicerce teórico, tomamos a reflexão sobre o Discurso e sobre as Relações de

Poder a partir de Foucault para ponderar sobre os possíveis discursos encontrados em uma

dada sociedade, ou em um grupo social específico, em que são exercidas funções de controle,

delimitação e validação das regras de poder desta mesma sociedade por meio de regulamentos,

no caso em análise, os regulamentos escolares.

O discurso para Foucault é definido como uma rede de signos que se conecta a outras

de outros discursos, e que registra, estabelece e reproduz valores cruciais que devem ser

perpetuados para a organização (ordem) funcional onde se estrutura um imaginário social:
“O discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de leitura,
no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura jamais
põem em jogo senão os signos. O discurso se anula assim, em sua realidade,
inscrevendo-se na ordem do significante.”6

A compreensão aqui se refere à construção de uma uniformidade sobre a sociedade

feirense a partir da educação pregada e assimilada dentro e até mesmo fora da realidade

escolar, tendo como vetor estas normalistas enquanto alunas e futuras mães e/ou professoras

repletas de saberes e poderes. Ou seja, Foucault lembra da forte relação entre o exercício do

saber-poder, que estão infiltrados nas relações sociais, penetrando-se sutilmente em toda

sociedade através não apenas das instâncias superiores, mas de toda prática social que garante

o alimento mútuo entre o saber e o poder.7 Veremos assim, o quanto a ENFS e as normalistas

foram representadas como empreendedoras desta construção, pois a compreensão aqui se

refere à construção de uma uniformidade sobre a sociedade feirense a partir da educação

pregada e assimilada dentro e até mesmo fora da realidade escolar, tendo como vetor estas

normalistas enquanto alunas e futuras mães e/ou professoras repletas de saberes e poderes.

Outra contribuição teórica, agora corroborando com discussão de gênero já tocada nos

parágrafos anteriores, refere-se às distinções entre homens e mulheres, diz respeito às

inegáveis diferenças biológicas e culturais que separam os papéis destes na realidade escolar

analisada aqui. Para isso, é importante ressaltar que as diferenças biológicas são tomadas

como ponto de partida, e as suas reais significações se dão através do contato com a cultura,

pois é este o meio pelo qual as identidades vão agregando/repudiando valores e condutas ditas

5 Vale notar que infelizmente não tivemos acesso a uma contra-partida, digamos assim, sobre às visões daqueles
sujeitos que ali se consagraram normalistas, futuras mães e/ou professoras do sertão.
6 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: Aula Inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de
dezembro de 1970. Edições Loyola, São Paulo, Brasil. 1996 p. 49.
7 FOUCAULT, Michel.Microfísica do Poder. São Paulo. Ed. Graal, 2007. p. 80.
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masculinas e femininas.8 Há assim, instituições, em particular a família, a religião e a escola

que concebem aquilo que é representado como “normal” na sociedade em determinado

contexto, naturalizando os papéis do homem e da mulher.9

Esse processo educativo, e, político, comprometido com a formação, é levado em

conta na análise aqui proposta, pois
“A humanidade não é uma espécie animal; é uma realidade histórica. A sociedade
humana anti-phisis: ela não sofre passivamente a presença da Natureza, ela a retoma
em mãos. Essa retomada de posse não é uma operação interior e subjetiva; efetua-se
objetivamente na práxis. Assim, a mulher não poderia ser considerada apenas um
organismo sexuado: entre os dados biológicos só tem importância os que assumem,
na ação, um valor concreto; a consciência que a mulher adquire de si mesma não é
definida unicamente pela sexualidade. Ela reflete uma situação que depende da
estrutura econômica da sociedade, estrutura que traduz o grau de evolução técnica a
que chegou a humanidade.”10

A noção dada às construções sociais, sobretudo, as visões sobre a identidade feminina

e normalista, do ser mãe e/ou professora é motivo para identificar os papéis assumidos por

elas na sociedade da qual faziam parte. Para tanto, além do fator biológico e cultural que as

caracterizaram, tornou-se expressiva a função que a ENFS desempenhou naquela realidade

segundo os preceitos da época:
“A idealização das mães estava presa à missão civilizadora das mulheres, a qual, de
acordo com o ideário positivista, deveria ser instruída para aperfeiçoar o esposo e
educar os filhos para a humanidade. Era justamente dentro dessa perspectiva que se
defendia a educação feminina.”11

Deste modo, é notória a figuração do ser feminino em relação à sua educação onde as

mulheres estariam representadas socialmente e sobretudo, politicamente.

Quanto à apresentação estrutural deste trabalho, foi pensado em localizar e apresentar

Feira sob os aspectos culturais da região em detrimento da política estadual e nacional da

época ao lado das propostas modernizantes para a cidade. A partir disso, expor um quadro

geral sobre as disciplinas escolares, Hygiene e Puericultura em relação aos corpos infantis e à

medicina. Apresentamos também uma análise sobre Regulamentamos de Ensino, enfatizando

seu caráter discursivo (organizacional) do currículo. E por fim, problematizamos o projeto

modernizante a partir dos depoimentos de Dr. Péricles em relação à educação, de modo

especial, às disciplinas já mencionadas.

8 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Trad. de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1980.
9 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 4.ed. Petrópolis:
Vozes, 2001.
10 BEAUVOIR, 1980. p. 73.
11 Pedro,1997. p. 293. Apud CRUZ, Antonio Roberto Seixas. RIBEIRO, Marinalva Lopes. Flores do Sertão:
perfilando professoras formadas pela Escola Normal de Feira de 1930 a 1949 (artigo). Revista HISTEDBR On-
line, Campinas, n.36, p. 182-199, dez. 2009 p. 196. Em
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/36/art14_36.pdf> Acesso 21 de agosto de 2017.
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1 - CONTEXTO DE FEIRA DE SANTANA: MARCAS DA CIDADE, MODERNIZAÇÃO

VERSUS TRADIÇÃO

Suas origens, segundo Santiago (2016)12, estão associadas a doação de porção de terra

ligadas às sesmarias de Tocós a dois criadores de gado, Antôno Guedes Brito e João Peixoto

Viegas. Estabelecida em uma a fazenda em enquanto seus propriétários, Domingos Araújo e

Anna Brandão, construíram uma capela, e em volta reuniu-se um povoado em volta. Este

povoado tornou-se ponto de pouso dos tropeiros, viajantes e boiadas em razão do lugar

estratégico entre o sertão e litoral, assumindo a condições de Empório do Sertão Baiano,13

nascendo a Cidade de Feira de Santana, basicamente, no intercâmbio comercial entre capital e

interior. Silva & Cruz argumenta que:
“As pernoites, as paradas transitórias de toda essa gente, partindo do porto de
Cachoeira, onde se abastecia dos vários gêneros de que necessitava, embrenhando-se
pelos sertões, para de lá voltar trazendo outras mercadorias, que naquele porto
seriam embarcadas, possibilitaram o inícioi de uma feira que se formou tornando-se
‘centro de permuta’. Com isso aos poucos tornaram-se mais prolongados uma vez
que muitos sertanejos faziam final do seu trajeto aqui, não indo até Cachoeira, isto é,
preferiam esperar os intermediários daquela cidade, com eles aqui se encontrando.
Por esta razão muita gente não só de Cachoeira, como do Sertão, deve ter fixado
residência na Fazenda Santana dos Olhos D’água. Surgiu assim o povoado. Era a
primeira metade do século XVIII.” 14

Feira de Santana se tornou emancipada em 16 de junho de 1873, transformando de

povoado para vila, passando a ser denominada como Cidade Comercial de Feira de Santana.

Ela que 1920 detinha cerca de 77.600 habitantes, com “21% encontrando-se na zona urbana

(16.296), 11% na zona suburbana (8.538) e 68% na zona rural (52.768)”15, passando a ocupar

o quinto lugar em população na década de 1940.

Os dados levantados por Cruz (2012), em acordo com o estudo do historiador Rollie

Poppino (1968)16, aponta para uma cidade acima de tudo, rural, tendo a pecuária e a

agricultura com um papel importante para a economia da cidade, juntamente com a atividade

comercial.

Essa eminência rural carrega em si valores e costumes próprios. A tradição ali que se

12 SANTIAGO, A. A. S. "Feiticeiros dos Olhos D'água": A repressão às práticas de cura em feira de Santana -
1940-1960. (monografia). UEFS. 2016. p. 16.
13 Idem. Apud. OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em Tempos de Modernidade:
olhares, Imagens e práticas do cotidiano (1950 – 1960). Tese (Doutorado em História). Recife: Universidade
Federal de Pernambuco, 2008. pp. 39-40.
14 CRUZ, Neide Almeida; SILVA, Marília Queiroz. 50 anos de educação. Feira de Santana. 1977. p. 17.
15 CRUZ, Antônio Roberto Seixas, Mestras para o sertão: criação e funcionamento da Escola Normal de Feira de
Santana. In. SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas normais da Bahia: olhares e abordagens / Ione Celeste de
Sousa, Antônio Roberto da Cruz. Feira de Santana. UEFS Editora, 2012. p. 47-48.
16 Idem. Apud. POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador. Editora Itapoã, 1968. p. 12.
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consagra é fruto das experiências históricas tingidas de conhecimentos, opniões e

comportamentos.17

Estas tradições encontraria nos preceitos civilizatórios, limites e proibições em relação

a sua existência. A população, principalmente das camadas populares, rurais e negras,

deparam-se com restrições e normas vindas fortemente introduzidas pelo projeto da nascente

República.

Para Wlamyra Albuquerque (2009), a preocupação da elite quanto a ordem

republicana, no caso, os hábitos e costumes ditos "incivilizados"veio desde o periódo pós-

abolição da escravatura no Brasil (1888). O anseio pela modernidade perpassava não só as

mudanças urbanas e arquitetônicas, mas a mudança no convívio social e identitário. Segundo

Albuquerque, os costumes e valores que construíam a identidade sociocultural brasileira

mostraram que os mesmos não se encaixariam no plano político modernizador para a jovem

República. E como forma de resistência à coação dos projetos da elite, as práticas tradicionais

se prostaram, mesmo que de forma inconsciente. Sendo assim, os discursos sanitários, as

reformas não se converteram as imediatamente as mudanças de hábitos da população

brasileira.18

Assim, a saúde pública é um importante fator para consagração de uma sociedade

civilizada. A Bahia do século XIX encontrava-se em péssimas condições de higiênicas com

grande parcela da população acometida por endemias e doenças19. No próprio século XIX

iniciou uma polítca arrumação de determinadas urbes, Salvador foi uma delas aqui na Bahia.

Mas no século XX, com Feira de Santana encontrou o saber médico, à Escola Normal, às

normalista e às disciplinas Hygiene Escolar e Puericultura como instrumento social para

aquisição de uma nova cultura.

2 - A HYGIENE ESCOLAR E A PUERICULTURA COMO DISCIPLINAS ESCOLARES

Enquanto disciplina escolar, a Hygiene Escolar e a Puericultura começaram a ser

ensinadas nos cursos normais ainda no século XIX, juntas ou separadas. José Gondra (2003)

em artigo dedicado a investigar sua introdução nos cursos normais brasileiros indica que,

17 SANTIAGO, A. A. S. Apud. BORNHEIM, Gerd. et all. Cultura brasileira: Tradição, contradição. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1987. p. 18-20.
18 ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São
Paulo:Companhia das Letras, 2009
19 SILVA, Aldo José Morais da. Terra de Sã natureza: a construção do ideal de cidade saudável em Feira de
Santana (1833-1920). Dissertação. Especialização em Teoria e Metodologia da História. Universidade Estadual
de Feira de Santana, BA, 1997. p 19-24
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“[...] variando nas estratégias, incidiam, contudo, em objetivo assemelhado: produzir
sujeitos higiênicos, higienizados e higienizadores. Grau de afinidade atingido graças
ao que lhes era proporcionado, inclusive as leituras.”20

Este autor, especialista no campo da História da Educação e da Infância, destacou que os

discursos sobre a sanidade do corpo infantil são evidenciados desde “o século XVIII,

Rousseau, em seu tratado de educação masculina, já chamara atenção para o fato de que “a

única parte útil da medicina é a higiene.”21

O historiador problematizou que tal concepção de importância da hygiene, não só para

a população em geral, mas, especificamente para a educação da infância, foi retomada por

Renato Kehl, renomado higienista brasileiro, no início do século XX.
“Tal reivindicação, contudo, atravessa o século XIX, prolongando e se atualizando
no século XX, como evidenciado na Biblia da saude do eugenista brasileiro Renato
Kehl. Segundo ele, era necessário propagar a afirmação “cartesiana” de que cumpria
à medicina a solução dos problemas que mais interessam ‘á grandeza e á felicidade
dos habitantes deste planeta’, porque “só ela, pela higiene, o mais belo florão da sua
coroa”, poderia promover o bem-estar físico e moral e a evolução somática e
intelectual da humanidade.”22

Sobre este sujeito, Gondra ressaltou que procurou caracterizar a medicina como uma

ciência do social, indispensável no processo educativo. Quanto à concepção de hygiene pelo

próprio Kehl, Gondra destacou sua definição de 1926.
“Arte de conservar a saude, e si é verdade, como diz a sabedoria antiga, que a saude
é o primeiro dos bens, a hygiene deve ser a primeira das artes.
Sim é arte e não sciencia; representa a aplicação de todos os conhecimentos com o
objectivo coordenado de proteger a saude, prolongando a vida dentro dos limites
optimos de sua duração normal. E é arte victoriosa, conseguindo aos poucos
expurgar o planeta das pestes, das infecções, sanear regiões insalubres, valorizar o
solo e beneficiar a vida humana em todos os sentidos.”23

Diretamente como disciplina escolar, a Hygiene Escolar foi introduzida na reforma do

currículo da Escola Normal da capital, em Salvador, em 1916, por Elias Nazareth. Segundo

Sousa,
“[...] essa reforma incidiu no currículo e no programa, com um maior número de
disciplinas didático-metodológicas, como a introdução de ‘(...) antropologia
pedagógica e phycologia experimental na cadeira de hygiene escolar, acquisição
necessária em face das idéias modernas sobre a criança e sua educação’ as cadeiras
passando a ser Educação e Instrução Cívicas e Noções de Direito Público e Privado;
Metodologia; Geographia Geral e Chronographia do Brasil e da Bahia; Lingua
Franceza; Pedagogia; Geographia Geral e Chronogaphia do Brasil e da Bahia;
História Universal, especialmente do Brasil e da Bahia; Sciencias Physicas e suas
applicações às Artes e Indústrias; Sciencias Naturaes e hygiene e suas applicações à

20 GONDRA, José Gonçalves. Homo Hygienicus: educação, higiene e a reivenção do homem. In: Cadernos
Cedes, Campinas, V.23, n.59, p. 25-38, abril 2003. p. 25.
21 Ibidem, p. 27.
22 Idem.
23 Ibidem, p. 28. In. KEHL, R. Biblia da saude (Hygiene).Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1926. p.16.
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escola; Aula de Prendas; aula de Economia Domestica; Gymnastica; Desenho e
Musica”.24

As disciplinas, portanto, como qualquer outra, acompanhou um quadro de matérias

que cumpriram um determinado currículo. Não só no esquema teórico, como também no

prático e tornou-se um complemento a mais voltadas para o cuidado sobre saúde.

Regulamentos e as práticas discursivas: ordenamentos dos sujeitos e dos espaços

Problematizando as palavras como construções, relações de poder e constitutivas de

práticas, Foucault argumentou que em toda sociedade há um conjunto de procedimentos

externos que a condicionam. Foucault não mediu distância entre quem produz o discurso e o

objetivo dessa produção, ao afirmar que “a produção do discurso é ao mesmo tempo

controlada, selecionada, organizada e redistribuída [...].”25

Assim, estudar os Regulamentos do Ensino possibilita o acesso a um determinado

discurso histórico bastante interessante para pesquisas na História da Educação. Cynthia

Veiga (2001) ressalta o quanto analisar textos oficiais sobre a educação é lembrar como tais

produções são histórica e politicamente construídas, produzidas em razão das relações de

poder e produtoras de saberes.26

Referente aos Regulamentos Educacionais (Leis, Normativas, Posturas e Decretos)

esperou-se o cumprimento e a obediência do que está inscrito em Lei. As práticas discursivas

escolares, devem cumprir as regras que a conceberam como uma formação específica, por

exemplo, a Escola Normal foi definida como portadora dos saberes da formação de

professores.

Quanto ao conteúdo, esses Regulamentos apresentam: a estrutura administrativa, no

que se refere ao Diretor Geral, Inspetores, Professores, Delegados etc; a modalidade de ensino,

como infantil, primário elementar, primário superior, complementar, normal, etc; a

organização do espaço, como a localização do prédio das aulas e da instalação das escolas

anexas etc; as condições materiais para o ensino gratuito e o programa referente à escola

normal da capital e às escolas normais do interior.

24 SOUSA, Ione 2001, Op. Cit. p. 32.
25FOUCAULT, 1996. p. 8-9.
26VEIGA, Cynthia Greice. História Política e História da Educação. In. GREIVE, Cynthia Veiga; LIMA E
FONSECA, Thais Nivia de (Orgs.). História e historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica,
2001.
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No Artigo 1º da Lei 1.846 de 14 de Agosto de 1925, dos aspectos gerais do ensino, é

estabelecido que o ensino tem por objetivo educar physica, moral e intellectualmente o

indivíduo: a escola, vem a ser então a instituição capaz de elevar os indivíduos culturalmente

de acordo o progresso contemporâneo a partir de programas de ensino e de matérias em

comum nas mesmas modalidades escolares. Nas palavras de Foucault, “por função conjurar

seus poderes e perigos, dominar o seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível

materialidade”.27

Enquanto um discurso de prescrição, o programa escolar buscava articular o preceito

higiênico na profissionalização do professor para sua atuação durante sua prática de ensino.

Assim, no Artigo 130 da Lei de Reforma da Instrução (1846 de 14 de agosto de 1924)

estabeleceu-se que
“Art. 130. Se ensinará a ensinar (…) o estudo de Hygiene escolar, afim de dar ao
futuro professor o conhecimento profundo da creança, fazendo-o compreender
praticamente que o ‘ensino deverá ser feito para o menino e não este para o ensino.”

Este aspecto profissional do futuro(a) professor(a) abrange no discurso um certo

direcionamento, interessante para problematização. Talvez a expressão seja marcado pela

padronização de apenas ser “as meninas as responsáveis pelo magistério”, ou talvez seja uma

expressão que “afirme à importância da instrução acima das crianças”, ou seja, uma forma de

hierarquização/positivação do saber científico, higiênico.

Nesta lei, o então diretor de Instrução Pública, Anísio Spinola Teixeira, a tornou

Hygiene escolar disciplina obrigatória tanto na escola normal da capital, como naquelas a

serem reinauguradas no interior (Caitité) como na que foi depois implantada na cidade de

Feira de Santana.

Sobre o ensino na Escola Normal da capital, situada em Salvador, criada desde 1836,

esta lei estabeleceu que,
“Art. 137. O ensino na Escola Normal terá feição essencialmente pratica, de
observações e experiência, buscando-se em todas as matérias as possibilidades de
applicação utilitária, ao mesmo tempo que se procurar desenvolver no espírito do
alumno a iniciativa intellectual e a faculdade critica, evitando-se , com o maximo
empenho, recorrer unicamente á memória.”28

Nesta escola normal, a disciplina Hygiene Geral estava alocada no 3º ano do curso,

conjuntamente com Língua Portuguesa e Literatura Nacional; Pedagogia e Psycologia Infantil;

Agricultura; Música; Economia Doméstica; Desenho, Educação Physica e Trabalhos

27 Idem.
28 TEIXEIRA, Anísio. Lei 1846, 14/08/1925. Titulo III, Capitulo II. Da organização Didactica.
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Manuais.29 Enquanto as demais já existiam desde o 1º e 2º, as diretamente referentes ao “saber

ensinar” – Hygiene Geral, Pedagogia e Psycologia Infantil – (junto com Agricultura; Musica;

Economia Doméstica) surgem no 3º ano, apontando um afunilamento de especificações no

aprendizado das normalistas. Enquanto que no quarto ano foi proposto um desdobramento

desta disciplina com Hygiene Escolar, acompanhada de Didactica (Pratica); Canto Coral;

Agricultura; Educação Physica.30

No Capítulo X deste mesmo título III, o legislador se dedicou às escolas normais do

Interior e no seu Artigo 198 delimitou que: As Escolas Normaes das cidades do Interior

funccionarão com o regime de externato e frequencia obrigatória.31 O curso também teria

quatro anos, com diferenças na distribuição de disciplinas - não consta Psycologia Infantil,

mas igual quanto à alocação de Hygiene no 3º ano e no 4º ano:
“Lingua Portuguesa e Noções de Literatura;
Didactica;
Sciencias Physicas;
Pedagogia;
Hygiene Geral;
Agricultura;
Musica;
Economia Domestica;
Educação Physica;
Trabalhos Manuais.”32

Para o 4º anno do Curso Normal no Interior o currículo era igual:
“Didactica (Pratica);
Hygiene Escolar;
Canto Coral;
Agricultura;
Educação Physica.”33

Sousa (2001), no já referido trabalho sobre a Escola Normal de Feira de Santana,

destacou que esta fora criada num projeto de interiorização do ensino encaminhado por Anísio

Teixeira, que considerou serem as escolas normais um instrumento essencial para melhorar a

instrução baiana através da formação técnica capacitada de professores primários. Era um

projeto já bastante maduro, reorientado, pois a primeira escola normal fora criada em 1836.

As escolas normais do interior na década de 1920 foram instaladas em Caitité e em

Feira de Santana com o intuito expresso de formar professoras para o interior da Bahia, pois

uma das questões mais prementes era a continuada falta de docentes diplomados nas cidades

do interior do estado. Nas próprias palavras de Anísio Texeira,

29 Idem.
30 Ibidem, p. 36
31 Ibidem, p. 46.
32 Ibidem, p. 48.
33 Idem.
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“A escola normal rural da Feira de Santana e a formação de professoras sertanejas.
A idéa de educação universal, de educação como elemento fundamental de vida
democrática não nos havia possuído (...). Dentro do contraste entre aristocracia
intellectual e o ilota sertanejo, está a explicação de muitos problemas actuaes do
paiz.34.

A considerar o contexto dos anos 1930/1940, quando, para parte das elites, era preciso

modificar hábitos sociais que passariam a ser vistos como [...] tradicionais e arraigados na

sociedade.35 Neste intento, valeria incentivar a vinda de imigrantes europeus [...]para

embranquecer o povo brasileiro[...], mas também e principalmente, utilizar-se dos recursos

humanos nacionais como agentes civilizadores que levariam o país ao progresso.

O ideário civilizatório em questão articulava-se a uma conjuntura internacional, na

qual os modos de vida europeu e o norte-americano eram colocados como superiores,

considerando os espaços menos desenvolvidos como áreas atrasadas. Uma das ações

determinantes do projeto civilizatório brasileiro foi o combate, por parte do Estado, ao

analfabetismo, que começou antes mesmo do período republicano. A educação foi uma das

ferramentas utilizadas nesse processo civilizatório do Brasil com o objetivo de implantar, a

partir das crianças, essas novas atitudes de civilidade e modernidade.

Nestas propostas de civilização republicana a escola se tornou o lugar indispensável

para a disseminação de novas atitudes, comportamentos e representações veiculados pela

expansão da prática e da aquisição do letramento, baseados na expansão da escolarização.

Assim, Sousa aponta que:
“[...]várias foram as razões para o povo procurar as escolas, porém, não foi menor
delas o vislumbre de que as habilidades de ler, escrever e contar as 4 primeiras
operações eram a cada dia mais valorizado no escasso mercado de trabalho,
principalmente o urbano, permitindo problematizar sobre os usos da escolarização
pelos povos. As evidências apontam que exatamente nestes usos da instrução
ocorriam um desencontro entre os interesses do povo e dos dirigentes”36.

A educação, pensada das mais diferentes formas, abriu espaço também para os

diferentes interesses. A ENFSA, que foi criada em 1927 a partir da reforma da instrução

pública da Lei 1.846, de agosto de 1925, organizada por Anísio Teixeira, passou a ter, nesse

momento, como um dos seus objetivos não só a formação de professores, como também, a

proposta de ler, escrever e contar procurando “satisfazer a real necessidade escolar naquella

zona”.37

Este papel “civilizador” da escola permitiria à Feira de Santana servir de modelo para

as cidades circunvizinhas enquanto propagadora dos novos hábitos e da instrução

34 Teixeira, 1928, p. 2. Apud. Sousa, 2001.
35 DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. SP. Contexto, 2007.
36 SOUSA, Ione. Escolas ao Povo. Tese de Doutorado em Historia Social. 2006, p. 224.
37 TEXEIRA, 1925. p. 84.
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correspondente às necessidades da população em idade escolar. Uma matéria publicada no

Jornal Folha do Norte mostra tal expectativa:
“[...] a carência de escolas normais de estabelecimentos de ensino onde se aprenda a
ministrar conhecimentos imprescindíveis ao indivíduo neste século e no atual
momento da civilização é evidente,[...]”38.

Neste sentido, destacava-se a representação da e sobre a escola, tanto a primária quanto a

normal, referente à execução de sua ‘missão no futuro’. Os sujeitos ali, através da educação

higiênica, ficariam aptos e encarregados de preparar melhores indivíduo(s) na sociedade,

dando assim ao país a modernidade e prosperidade tanto desejada.

Referente ao papel da escola como agente civilizador nos anos 1930/40, Ione Sousa , em

trabalho sobre a ENFSA afirma que
“[...]as escolas normais assumiram um novo papel, como preparatórias das(os)
agentes do progresso da nação – as(os) professoras(es) primárias(os) –
representadas(os) como formadoras(es) do novo homem e disseminadoras(es) da
civilização letrada e apta ao crescimento econômico.”39

Da mesma forma Daiane Oliveira (2016), ao investigar a escolarização feirense do

final do século XIX ao início do século XX, centralizando-se nas práticas escolares do

professor negro Geminiano Alves da Costa e em suas aulas primárias para crianças e adultos

na cidade de Feira de Santana de 1890 a 1920, destacou a construção de prédios escolares

suntuosos, como expressão deste desejo de mudar, civilizar.40

A autora enfatiza que, para Feira de Santana dos anos 1910 a 1930, a educação escolar

foi também uma forma de imprimir uma face mais urbanizada em função das mudanças

econômicas, políticas e sociais pelas quais passava a cidade. 41

Mas quais seriam estes hábitos tão indesejáveis, alvo desta cruzada civilizatória?

Sousa (1999), em sua dissertação de mestrado, evidenciou para Feira de Santana práticas

sociais consideradas pelas elites como predatórias e incivilizadas, ainda que parte da tradição

feirense: o comércio livre de produtos rurais; o criar animais soltos nos quintais e ruas

periféricas; a onipresença do gado nas ruas e arredores da cidade, com presença marcante na

feira semanal que deu nome a cidade.

Quanto a um recorte mais amplo sobre a relação escola e mudanças civilizatórias

através da disciplina Hygiene Escolar, José Gondra analisou a obra do médico Renato Kehl,

famoso higienista brasileiro do início do século XX, escritor de vários livros para a educação

38 FOLHA DO NORTE, n. 1.116, 1930, p. 1.
39 SOUSA. 2001, p. 12.
40 OLIVEIRA, Daiane Silva. Instrução de pobres e negros em Feira de Santana: as escolas do professor
primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920) Dissertação de Mestrado/UEFS. Feira de Santana, 2016.
41 Ibidem, p. 33.
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escolar da infância. Gondra chamou a atenção para como Renato Kehl concebeu a

disseminação da higiene escolar,
“Recobrindo o espaço íntimo, da casa e da família; incidindo nas atividades de
professores e professoras; expandindo seu alcance para a sociedade mais ampla,
encontramos a racionalidade médica em plena movimentação sem, contudo,
descuidar do território mais próximo, isto é, o espaço-tempo de formação dos
futuros doutores. Nos trópicos, lendo franceses, buscava-se operar uma efetiva
modelagem, equipando os jovens acadêmicos dos largos fundamentos da doutrina
higienista. Bem formados, esperava-se que esses homens agissem como efetivos
médicos da ordem social, avaliando, diagnosticando e formulando o receituário a ser
seguido. Tal procedimento, constituído em estratégia, funcionou de modo eficaz no
processo de construção de legitimidade da própria ordem médica.”42

Para este autor, as ações destes higienistas educadores consistiam em fazer da

disciplina escolar Hygiene Escolar e Puericultura, ministradas juntas ou em separado, uma

possibilidade de modificar hábitos e implantar novos,
“Com esse esforço, a educação é convertida em caminho privilegiado para fazer
disseminar a perspectiva higienista e higienizadora. Por seu intermédio, guiada pela
matriz médico-higiênica, a humanidade poderia ser reinventada, dando origem a
uma nova espécie: o Homo hygienicus. Utopia cunhada sob o signo da razão que, até
hoje, contrariando os iluministas mais otimistas e radicais – das grandes verdades e
dos valiosos conselhos –, tem demonstrado ser insuficiente para promover de modo
igualitário o tão perseguido e tão sonhado projeto higienista.”43

Em particular, estas disciplinas, trouxe significados às práticas humanas44. Acreditou-

se numa nova cultura vinda a partir de um projeto higiênico em que a Escola estava inserida.

3 - O PROJETO HIGIENISTA EM AÇÃO? A MEMÓRIA E AS PRÁTICAS DO DR.
PÉRICLES ROCHA RAMOS NA CADEIRA DE HYGIENE ESCOLAR E
PUERICULTURA NA ENFSa.

Como já indicado, o início do século XX no Brasil foi marcado por muitas

transformações sociais. As elites redefiniram-se na sociedade, passando a incentivar a vinda

de imigrantes europeus, para clarear a população brasileira, mas também se utilizaram da

população nacional como agentes civilizadores que levariam o país ao progresso.

O ideal civilizatório estava relacionado a supervalorização da cultura europeia e

americana em detrimento dos aspectos da vida nacional considerados como menos

desenvolvidos e atrasados. Como exemplo da concretização desse ideário está o combate ao

analfabetismo. A educação foi uma das ferramentas utilizadas nesse processo civilizatório do

42 GONDRA, 2003. p. 35.
43 Idem.
44 MENEGAZZO, Maria Adélia, (2001). Cultura e língua portuguesa. Trabalho apresentado no I Encontro
Nacional de Estudos da Linguagem. Campo Grande: UFMS (mimeo.). 2001.
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Brasil: tinha-se como objetivo implantar, a partir das crianças, o pensamento de civilidade e

modernidade.

José Augusto Luz (2002) ao analisar propostas de civilização republicana entre

1924/1928, especificamente as ações de Anísio Teixeira como Diretor de Instrução da Bahia,

indicou como a escola se tornou o instrumento da utopia para a aquisição do letramento.

Neste momento houve uma forte expansão da escolarização. Assim, Luz apontou que:
“A crença na ideia de progresso, apesar da crise em que vivia a incipiente república
brasileira, bem como a certeza da escola como instrumento de transformação,
continuaram a ser estímulos que nortearam as ações e as discussões em torno dos
problemas da sociedade brasileira”.45

Neste processo, houve uma recriação das Escolas Normais como projeto de civilidade

republicana. Em Feira de Santana, a ENFS, depois de sua criação em 1927, iria além com seu

objetivo, desempenhando não só a formação de crianças, mas também postulando

“duplamente uma pedagogia que recaísse tanto sobre a infância quanto sobre os adultos e

costumes da época”.46

Como já assinalado anteriormente, a atuação do Estado, por meio da Educação, não

fugiu dos ideais e projetos de modernidade pautados naquele período. A forte relação com os

discursos e preceitos higiênicos fomentaria a discussão da instrução e da formação de uma

civilidade pronta para superar desafios.

Neste contexto, a entrevista do professor Dr. Péricles, foi fundamental para evidenciar

a concepção de higiene trabalhada na Escola Normal: era uma disciplina prática no que diz

respeito à formação, principalmente, de mães e/ou professoras para o exercício de sua

“missão” na sociedade. Dessa forma, a preocupação com a infância, num contexto orientado

pela higiene e pela medicina-eugênica, passou a criar uma cultura escolar de forte relevância

até mesmo no cenário familiar.

Para Feira de Santana, em especial, a educação escolar era uma forma também de

imprimir uma face mais urbanizada em função das mudanças econômicas, políticas e sociais

pelas quais passava a cidade
“(...) as escolas normais assumiram um novo papel, como preparatórias das(os)
agentes do progresso da nação – as(os) professoras(es) primárias(os) –
representadas(os) como formadoras(es) do novo homem e disseminadoras(es) da
civilização letrada e apta ao crescimento econômico.”47

45 LUZ, José Augusto Ramos da. Educação, Progresso e Disciplina na Salvador Republicana: a criança como
ponto de partida. Revista Virtual, v. 1, n. 1, p. 33 – 42, jan – jun 2005 Em
<http://revistas.unijorge.edu.br/candomba/2005-v1n1/pdfs/JoseAugustoLuz2005v1n1.pdf> Acesso em 06 agosto
2017.
46 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasileira: a Escola
Nova. São Paulo: Cortez, 1989. p. 14.
47 SOUSA, 2006. p.11.
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Este papel ‘civilizador’ da escola permitiria a Feira de Santana servir de arquétipo para

as cidades circunvizinhas, sendo propagadora da difusão cultural e social, em caráter de

constituição formal da educação, relevando a importância do progresso para a região. Portanto,

a escola torna-se o
“(…) aparelhamento indispensável à derrama de educadores, de que tanto havemos
mister para alfabetização das populações rurais que a urbis se vem a tonar centro e
núcleo de irradiação intelectual.”48

Neste sentido, destacando a execução de sua ‘missão no futuro’, as mães e/ou

professoras cultivariam suas virtudes, sobretudo, de uma educação higiênica, aptas e

encarregadas a compor, em seus discursos, o(s) indivíduo(s) puro(s) para a cura da sociedade,

direcionando o país à modernidade e à prosperidade do estado Norte-Americano.

O ensino de Hygiene Escola e Puericultura: o depoimento de Dr. Péricles.

Segundo Verena Alberti (2005) a partir dos depoimentos, pode ocorrer a valorização e

legitimação de uma abordagem não escrita, mas falada, professada, e sem sombra de dúvida,

orientada segundo as experiências de vida do sujeito dentro daquela conjuntura social.49

A História Oral cumpre basicamente um registro a mais em relação às vias escritas ou

impressas, dita “fidedignas”, para acesso ao passado. Essa metodologia, antes de tudo, exerce

a função de salvaguardar na memória dos sujeitos os fenômenos, as crenças e os sentimentos

que se fizeram agir, ou não, diante da incapacidade do registro propriamente escrito. Por outro

lado, há uma forte resistência e alegações por parte de alguns historiadores em relação a essa

abordagem, pois encontrariam na memória, alterações, nostalgias, escolhas e valores que

seriam extremamente parciais.50

No entanto, encontrando seu lugar na historiografia contemporânea, esta técnica

passou de uma simples alternativa para metodologia própria da história, capaz de quebrar

muitos preconceitos que tinham em sua relação.

Através da leitura da entrevista do Dr. Péricles foi possível analisar a singularidade de

sua experiência enquanto professor e também como médico. Ele assinalou um

48 FOLHA DO NORTE, 1927, p.1.
49 ALBERTI, Verena. Fontes Orais: histórias dentro da Historia. In: Fontes Históricas. PINSKY, Carla. (org).
São Paulo: Contexto; 2005.
50 Idem.
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rejuvenescimento51 em sua memória, que mesmo fragmentada, construída a partir de gracejos

e seriedade, ao mesmo tempo, expôs à pesquisadora suas práticas e experiências em sala de

aula e no seu fazer-se diário em Feira de Santana.

Quanto à aula de Hygiene Escholar, sua concepção e os seus métodos estiveram em

consonância com sua profissão de médico pediatra.
“Bem, a higiene desde..., desde o nascimento. Todo o cuidado com a...Todo o
cuidado com a cama e com os utensílios da criança: chuca, mamadeira... (...) De
maneira que, eh, desde que a criança nasce até ficar mais grandinha.” 52

Sua preocupação com a higiene se expandia a todos os aspectos da ENFSa. Em 1946,

já como diretor, enfrentou forte oposição com uma funcionária que era parte interessada no

suprimento de água para a mesma, conforme destacou Ione Sousa, ao organizar uma nova

dinâmica na aquisição e armazenamento do líquido.

Um primeiro aborrecimento foi relativo à instalação dos bebedouros, quando uma das

censoras, D. Hermínia, perdeu a vendagem da água aos alunos, transferida a outro aguadeiro

da cidade. O diretor, médico pediatra, queria higienizar a água bebida pelas(os) alunas(os),

que consideravam quente, sem descanso, chegando na hora do recreio, trazida pelo aguadeiro

a mando da funcionária.53

Em um dos momentos do seu depoimento, já referido por Sousa (2001), quando era

professor da disciplina de Puericultura, relembrou como eram realizadas as aulas, indiciando

o papel pediatra nas lições
“Bom, a aula de puericultura a gente tinha muita coisa mais interessante, porque
desde a gravidez até o parto; a amamentação. Olha, e F.Sa, eu lhe disse que era
pediatra, eu fui uma vez na cozinha de uma pessoa pra poder fazer uma mucilagem,
por (que, eu, a, quando a mãe não tinha, leite...”
Então, eu pensava, quando a mãe não tinha leite, tinha que suplementar com o, o
leite de vaca. Mas o leite de vaca não pode ser dado puro, não pode ser dado com
água, porque também não serve. Tem que ser dado com uma mistura. Então essa
mistura a gente chamavam mucilagem, mucilagem de goma.”54

Nota-se nestes trechos sugestões e indicações de como proceder a partir da ausência do

leite materno. A criança deveria ter o devido cuidado quando não recebesse de sua mãe o

sustento necessário. A partir da identificação do ensino da mucilagem, técnica bastante

comum, porém feita de maneira errada segundo o Dr. Péricles, se torna exemplo prático de

como as normalistas seriam educadas para assim, educarem seus lares e a sociedade.

51Ver BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T.A. Queiroz, 1983. Construiu uma
proposta significativa aos estudos sobre a memória, principalmente referente a memória dos idosos.
52Trecho da entrevista com o Profº. Dr. Péricles Ramos, ex-professor e ex-diretor da Escola Normal de Feira de
Santana, realizada em 1997.
53 SOUSA 2001, p. 107.
54 Trecho da entrevista com o Profº. Dr. Péricles Ramos, ex-professor e ex-diretor da Escola Normal de Feira de
Santana.
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Quando perguntado se suas alunas aplicavam esses conhecimentos em seus estágios, ele

respondeu: “Aplicam. Aplicam sim, com um boneco. É, um boneco. Uma boneca grande,

seguravam ali e bah, bah, não sabe? E outras elas não podiam fazer porque material não

tinham. Ou seja, um indicativo de que aqueles conteúdos não se limitavam a aulas teóricas

como também nos sinaliza os limites que se tinham em suas aulas práticas, pois atuavam

sobre um boneco.

Em frente às suas alunas, Dr. Péricles as incentivava a darem mais importância na

aprendizagem do lidar do cotidiano, visto que na ausência da presença feminina, o homem

teria o papel também de mãe e de pai, sendo responsável pelo cuidado e pelo amor a sua cria:
“E então eu dizia a eles, olha meus filhos, vocês não se incomodem não, porque eu
casei eu sou eu, a mulher é uma pessoa [...] Então quando a mulher não pode fazer
eu faço. Eu dou banho, dou banho direitinho. Eu boto pra dormir e eu visto, porque
isso não tem nada de mais [...] nossa condição de pai, não é mole, pelo contrário
aumenta o nosso, o nosso amor pela criança e dele por nós [...]”.55

Essa passagem sinaliza uma postura flexível por parte deste sujeito no cuidado com

sua prole. Dr. Péricles, em sua fala, deixa assim transparecer um ideal de pai que se afirma na

ausência da mãe e que nos permite pensar sobre o modelo de paternidade construída e

afirmada socialmente, o modelo tradicional, oposto à emergência do sentimento paternal e

atento à realidade doméstica e à saúde da mulher.

Outro destaque é que, tendo como matriz estas disciplinas, a finalidade educacional em

relação às mães e/ou às professoras na primeira metade do século XX, era de cumprir o

projeto de nação e do cuidado com o corpo, necessariamente da criança, para a proteção do

Estado.56

Foram criados, entre outras ações, os batalhões de professoras e mães encarregados de

civilizar, higienizar e uniformizar a população, sendo elas também, atuantes na educação

higiênica da sociedade, no caso específico de Feira de Santana, com discursos sobre o sertão

atrasado e carente da modernização.

Uma destas ações foi capitaneada pelo anterior professor de Hygiene Escolar, Honorato

Bonfim. Em pesquisa em andamento Sergia Alexandre destaca as ações deste médico ao

escrever contra os demais agentes de cura e saúde na cidade, explicitando o papel do médico

publicado num artigo jornalístico intitulado “Os Axiomas Médicos”, em 04 de julho de 1931.

Uma semana depois, o mesmo médico e professor de Hygiene Escolar escreveu uma

“carta aberta”, em 11 de julho de 1931, com o título “Contra o Charlatanismo e o

Curandeirismo”, tornando público seu descontentamento com o que acusou serem [...]

55 Idem.
56 DIWAN, 2007.
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práticas de curandeirismo e charlatanismo[...] na cidade de Feira de Santana, chegando até a

considerá-las um problema de saúde pública, além de outros textos do mesmo teor durante

aquele ano. A análise destas fontes vem permitindo à Sergia Alexandre considerar os mesmos

textos parte de uma “cruzada” médico-científica deste sujeito. Seria ele apenas

Dessa forma, estes discursos de Honorato Bonfim levaram a refletir sobre as práticas

possíveis de uma disseminação de preceitos higiênicos escolares, objeto de futura pesquisa.

Assim, as disciplinas Puericultura e Hygiene Escolar ensinadas na Escola Normal de Feira de

Santana, foram lecionadas para formação de normalistas como agentes aperfeiçoadas para

levar a civilidade e a modernidade para o Sertão. Do médico/professor à educação dos corpos

e práticas, tudo em conformidade com o estabelecimento de uma nova cultura, desejando,

enfim, sujeitos fortes e saudáveis, prontos para garantir o progresso social e econômico da

jovem República.

Considerações Finais

A pesquisa demonstrou ser um rascunho ainda em andamento, aberto às possíveis

mudanças, afinal, a história está sempre em (re)construção. Mas, até aqui, pôde expor a

educação como vetor de determinado pensamento que perpetuou pelo país naquele início do

século XX. O pensamento higienista apresentava-se como uma alternativa na construção de

hábitos e normas direcionadas às mulheres, considerando um ideal de civilidade e/ou

modernidade traçado sobre o grande sertão baiano.

A educação higienista preocupava-se com o progresso social, a partir da identidade

construída através dessas mulheres, como mães e professoras, e ao mesmo tempo,

influenciadoras de comportamentos. O estudo das disciplinas escolares garantiu a leitura

sobre a materialidade de um determinado pensamento infiltrado nos projetos que visaram uma

dita modernização, progresso e construção de uma nova cultura para o país.

Assim, foram elas e as normalista, as figuras representadas socialmente para

carregarem os conhecimentos indispensáveis, segundo à época, para materializar os anseios

médicos e higiêncos.
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Certificat normalist’s, educate to be a mother: the disciplines of Health and Child Care the
Normal School Fair – 1940-1946”

ABSTRACT
This monographic article presents the investigation about the formation of normal students in
Feira de Santana Normal School, based on the analysis of the discipline of Child Care and
Hygiene in School, concerning the preparation of health education. The temporal delimitation
of the research accompanies the period - 1940 to 1946 - in which the subjects were taught by
the pediatrician Péricles Rocha, whose interview is the main source. This analysis focused on
the discourses, practices and contents taught in these disciplines for the normalists
highlighting the gender character, since, the majority of the subjects were of the feminine sort.
From the sources used - interview of the former teacher of this discipline in the period
delimited it was evident that the approach given by this subject considered them future
mothers by a biological determination, at least social mothers as the teachers were represented.


