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VIANA, Verônica Pereira. Manter sadia a criança sadia: os preceitos higienistas veiculados 

na Revista de Educação de Goiás (1937-1962). 137f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.  

 

RESUMO  

O presente estudo se inscreve no campo da História da Educação, vinculado à linha de 

pesquisa Estado, Políticas e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter histórico, que se serve da estratégia analítica dos pressupostos da história 

cultural, a qual propõe uma renovação de objetos e fontes, bem como a forma de abordá-los, 

conforme registrou Pesavento, Burke, Lopes e Galvão, entre outros. O objetivo do estudo foi 

identificar quais orientações e prescrições médico-higienistas voltadas para a educação das 

crianças pequenas, nas seis primeiras décadas do século XX, foram veiculadas na Revista de 

Educação de Goiás (1937-1962), impresso pedagógico de suma importância para identificar 

propostas e práticas da história educacional regional e nacional. O primeiro passo da pesquisa 

foi uma revisão bibliográfica de estudos sobre higiene e seus pressupostos na educação da 

infância brasileira, a partir da segunda metade do século XIX até, aproximadamente, o início 

da segunda metade do século XX. Entre os autores que nos referendamos, estão Gondra, 

Vigarello, Costa, Stephanou, Rocha, além de outros. Em seguida, procedemos a uma 

contextualização da fonte referencial desta pesquisa, a Revista de Educação de Goiás, 

composta por uma série de 33 números, destacando as continuidades e descontinuidades na 

veiculação das questões educacionais, políticas e culturais, com foco na difusão dos preceitos 

higienistas.  Sobre o uso do impresso pedagógico como fonte nas pesquisas da área, 

referendamo-nos em Bastos, Luca, Biccas e outros. Por fim, fizemos um recorte das matérias 

da Revista, evidenciando a difusão dos preceitos higienistas voltados para a educação das 

crianças pequenas. Ao concluir esta pesquisa, podemos dizer que A Revista de Educação 

goiana foi um dos veículos de difusão dos preceitos higienistas entre a população de Goiás e, 

ainda, que ações médico-higienistas visaram não somente à saúde, mas também a uma 

educação sanitária voltada para a construção de hábitos considerados saudáveis desde a mais 

tenra idade, contribuindo assim para a construção de uma cultura higiênica no estado. 

 

Palavras-chave: Higiene. Criança pequena. Revista de Educação de Goiás. História da 

Educação de Goiás.  
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VIANA, Verônica Pereira. Keeping a healthy child sound: the hygienist precepts as published 

in the Goiás Journal of Education (1937-1962). 137s. Dissertation (Master in Education) – 

Education School, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017.  

 

 

ABSTRACT 

This paper places itself in the History of Education, linked to the research field “State, 

Policies and History of Education” of the Graduate Program in Education of the Education 

School of the Federal University of Goiás. It is a historical research that uses the analytical 

strategy of the assumptions of cultural history, which proposes a renewal of objects and 

sources, as well as the way of approaching them, as recorded by Pesavento, Burke, Lopes and 

Galvão, among others. The main purpose of this study was to identify which guidelines and 

medical-hygienist prescriptions for the education of young children were published in the first 

six decades of the twentieth century. Our focus was the Goiás Journal of Education, a 

pedagogical publication of great importance to identify proposals and practices of regional 

and national educational history. The first step of the research was a bibliographical review of 

hygiene studies and their assumptions in Brazilian childhood education, from the second half 

of the nineteenth century until approximately the beginning of the second half of the twentieth 

century. Among the authors referenced are Gondra, Vigarello, Costa, Stephanou, Rocha, and 

others. Next, we contextualize the referential source of this research, the Goiás Journal of 

Education, composed of a series of 33 numbers, highlighting the continuities and 

discontinuities in the dissemination of educational, political and cultural issues, focusing on 

the diffusion of hygienist precepts. Regarding the use of pedagogical publications as a source 

in this field of research, we refer to Bastos, Luca, Biccas and others. Finally, we made a 

clipping of the articles of the journal, showing the diffusion of hygiene precepts aimed at the 

education of young children. Reaching the end of our research, we can say that the Goiás 

Journal of Education was one of the vehicles for the dissemination of hygienist precepts 

among the population of Goiás, and also that medical and hygienic actions aimed not only at 

health, but also at health education, focusing on the development of habits considered healthy 

from an early age, thus contributing to the construction of a hygienic culture in the state. 

 

Keywords: Hygiene. Young Children. Goiás Journal of Education. Goiás Education History. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] a história me permite interrogar de modo agudo 

tudo aquilo que faz a originalidade de nosso tempo. 

George Vigarello 

 

 

O sujeito que interroga a história tem suas motivações no tempo presente, pois as 

questões que o incomodam podem guiá-lo na construção de sentidos, de modo a compreender 

o que vivencia como parte de uma construção histórica. Pesavento (2014) considera que 

escrever a História é sempre um ir ao encontro das questões de uma época. Entendemos que a 

História, como campo de produção de conhecimento, está sempre em busca do acontecido, 

não como verdade absoluta, pronta e acaba, mas como um regime de verdade, passível a 

novos olhares, novas perguntas e novos regimes de verdade. O fazer historiográfico não tem a 

função de buscar no passado solução para os problemas atuais, tampouco conseguirá dizer 

tudo o que se deu em outros tempos, tal qual um reflexo no espelho, a verdade é sempre 

provisória e relativa. 

  Voltando-se para a constituição do campo da História da Educação (HE) no Brasil, 

essa posição é bem recente, visto que, até meados do século XX, o fazer historiográfico tinha 

um caráter mais explicativo do que investigativo (ARNAUT DE TOLEDO; SKALINSKI 

JÚNIOR, 2012). Alguns fatores podem explicar a mudança: a profissionalização dos 

pesquisadores com a criação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPED); o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES); a Associação 

Nacional de Educação (ANDE); a constituição de Grupos de Trabalho na ANPED; a criação 

do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR), 

assim como a Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE); a criação de programas 

de pós-graduação ainda na década de 1960; o surgimento de congressos com periodicidade 

regular; entre outros movimentos. 

Na década de 1990, deu-se uma definição da identidade da disciplina História da 

Educação (HE) com a catalogação e disponibilização de fontes, ampliação de pesquisas com 

novos temas ou a retomada de temas tradicionais, dessa feita, sob novas perspectivas. As 

pesquisas que privilegiam a imprensa como fonte ou como objeto de estudo se situam dentro 

dessa renovação do campo da HE, visto que esta fonte tem sido eleita e utilizada de forma 

diversa, seja do ponto de vista teórico-metodológico, seja do ponto de vista da periodização. 
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A obra História da Educação pela imprensa, organizada por Schelbauer e Araújo (2007), 

evidencia essa vertente na escrita da HE no Brasil.  

Além dos temas tradicionais como história de métodos, ideias e formatos 

pedagógicos da educação escolar, ao se valer da imprensa, a área pode ampliar os horizontes 

da pesquisa para outros temas e abordagens. A imprensa pedagógica – jornais, boletins, 

revistas, magazines - podem se constituir como fonte privilegiada para identificar sistemas 

educativos, pois, como bem ressaltou Bastos (2002a, p. 173), permite ao pesquisador “[...] 

estudar o pensamento pedagógico de um determinado setor ou grupo social, a partir da análise 

do discurso veiculado e a ressonância dos temas debatidos, dentro e fora do universo escolar”. 

Gondra (2011) advoga que o exame do processo de escolarização brasileiro, a partir 

do século XIX, sustenta-se em fontes legislativas e estatísticas e que essa modalidade de 

escrita da história da educação considera, fundamentalmente, as políticas e os resultados para 

o setor educacional.  

 

[...] Assim sendo, essa tradicional forma de fazer e escrever a História da Educação 

Brasileira tem margeado ou, até mesmo, excluído sujeitos, processos, projetos e 

práticas cotidianas. Um desses projetos, sistematicamente esquecido, consiste 

naquele oriundo da ordem médica. Mais recentemente, contudo, alguns trabalhos de 

pesquisa em história da educação brasileira vêm demonstrando interesse no estudo 

do projeto educacional gestado no interior da ordem médica e/ou por seus 

delegados. (GONDRA, 2011, p. 520)  

 

Sendo assim, a presente pesquisa insere-se nesta perspectiva de renovação de fontes, 

objetos e métodos, ao tomar a imprensa pedagógica como fonte para investigar as orientações, 

prescrições do saber médico-higienista voltado para a educação das crianças pequenas em um 

recorte regional. Conforme argumentam Schelbauer e Araújo (2007), a educação é uma 

prática social sustentada na cultura e a imprensa, um veículo das práticas socioculturais. 

Portanto, a imprensa tem seu lugar no processo de produção da existência humana.  

O projeto educacional gestado pela ordem médica chamou-nos a atenção pela 

expressividade e pela notoriedade que alcançou a partir das três últimas décadas do século 

XIX. Segundo Kuhlmann Júnior (1998), na década de 1870, como houve uma entrada triunfal 

da influência médico-higienista nas questões educacionais, vários médicos, de algum modo, 

redirecionaram suas atividades profissionais ou políticas à educação, como donos de escolas, 

membros de órgãos governamentais, membros de associações dedicadas à educação popular, 

entre outras. Por meio do mote da higiene, os médicos aliaram seus interesses aos interesses 

do Estado e ocuparam espaços na organização da vida política, social e educacional brasileira, 

conforme assinalado por Costa (2004).   
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A motivação para iniciar esta viagem para outro tempo, para o passado, tem como 

ponto de partida as inquietações da pesquisadora em sua prática profissional em instituições 

públicas de ensino (Centros Municipais de Educação Infantil em Goiânia e em Aparecida de 

Goiânia). São inquietações que a impulsionam para uma constante busca de formação 

continuada e que foram aguçadas pelo estudo da história da educação brasileira,
1
 sobretudo 

quanto aos processos educativos destinados às crianças menores de sete anos de idade.  

Os tempos da vida podem ser repartidos em fases, períodos, ciclos e se modificam 

conforme o tempo, o local, a cultura e outras variáveis de contexto. Então, para exercício de 

análise, precisamos definir marcos que permitam identificar sobre qual o período da vida 

tecemos nossas análises, haja vista que o próprio tempo da infância não é homogêneo. O 

período da infância de que trata esta pesquisa refere-se às crianças menores de sete anos de 

idade. Utilizando o processo de escolarização como marco, referimo-nos às crianças pré-

escolares (de 4 a 6 anos de idade), mas também às crianças da primeira infância (de 0 a 3 anos 

de idade), aquelas que, legalmente, ainda não tinham garantido o direito à educação escolar, 

uma vez que o primeiro grau do ensino primário era para crianças a partir dos quatro anos de 

idade, ministrado nos Jardins da Infância, conforme as seguintes legislações goianas: 

Regulamento e Programma do Jardim da Infância de 1928; Regulamentos do Ensino 

Primário do Estado de Goyaz de 1930 e de 1937 (FONSECA, 2014). 

No Brasil, a partir das três últimas décadas do século XIX, os debates e as ações 

relativas à proteção, assistência e educação escolar para a infância ganharam espaço no campo 

político. Com a ascensão da República, em 1889, é dada a continuidade dessas ações que se 

somam à construção do ideal de uma nação moderna e civilizada. 

 
Criaram-se leis e propagaram-se instituições sociais nas áreas da saúde pública, do 

direito da família, das relações de trabalho, da educação. As instituições jurídicas, 

sanitárias e de educação popular substituíram a tradição hospitalar e carcerária do 

Antigo Regime. São iniciativas que expressam uma concepção assistencial que 

denominamos assistência científica – por se sustentar na fé no progresso e na 

ciência característica daquela época. (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 60, grifos do 

autor)  

 

Em nome da ciência, médicos, juristas, professores, políticos e outros passaram a 

intervir no modo de viver da população brasileira. Os médicos, em especial os higienistas, 

ocuparam lugar de destaque nas discussões sobre a criança, intervindo junto à educação 

familiar e, posteriormente, à educação formal. Travaram um verdadeiro combate à 

                                                 
1 

Estudos realizados no primeiro semestre de 2014, quando cursei a disciplina Educação Brasileira I, como aluna 

especial do Programa de Pós-Graduação em Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás. 



19 

 

mortalidade infantil, contrapondo as práticas populares às descobertas científicas, como a 

pasteurização do leite, o controle de epidemias, a vacinação, entre outras.  

Consistentes trabalhos de pesquisadores brasileiros abordam os projetos gestados no 

interior da ordem médica voltados para a educação, entre eles estão os estudos de Gondra 

(2000, 2004, 2011), Costa (2004), Rocha (2003a, 2003b), Stephanou (1999, 2005), Magaldi 

(2002) e outros. E alguns deles advogam que, na atualidade, ainda são percebidas 

permanências dos princípios higienistas em vários aspectos da vida social, embora revestidos 

por novas roupagens (SOARES, 2001).  

Góis Junior e Lovisolo (2003) argumentam que a historiografia sobre o movimento 

higienista está dividida em duas vertentes: uma defende que o movimento se encerra em 

meados do século XX, entre as décadas de 1940/1950; a outra advoga que os ideais 

higienistas podem ser percebidos em várias instâncias sociais, estando revestidos sob outras 

configurações. Os autores advogam que o movimento perdurou por todo o século XX e, 

mesmo passando por ressignificações de seus princípios e valores orientadores, continuam 

presentes, sem modificações significativas. Na defesa de permanências dos princípios 

higienistas na atualidade, os autores citam que os apelos da mídia às fórmulas frenéticas de 

cuidar do corpo, hoje, podem ser considerados como uma nova roupagem de um higienismo e 

eugenismo pós-moderno.   

Boarini (s.d.) também assinala que, atualmente, há sinais de aproximações com os 

discursos e encaminhamentos de caráter higienista, quando educadores recorrem com 

frequência ao campo da saúde para sanar dificuldades geradas no processo pedagógico. 

Afirma que a educação escolar, além da psicometria, recorre também à psicofarmacologia 

para adequar o aluno às regras e normas sociais em voga. O processo de medicalização ou 

farmacologização do escolar, segundo a autora, é tema frequente em conferências científicas 

e trabalhos acadêmicos mais recentes.  

Ainda sobre a permanência dos ideais higienistas na atualidade, Costa (2004)  

defende que uma das mais importantes conquistas do movimento higienista foi a imposição 

da figura do médico à família, haja vista que o controle educativo-terapêutico sobre os 

membros da família, instaurado pela higiene, até hoje vem se mostrando eficiente.  

Segundo Costa (2004), Boarini (s.d.), Góis Junior e Lovisolo (2003), é possível 

identificar permanências dos princípios higienistas nos cuidados com o corpo, na 

medicalização do escolar e no controle educativo-terapêutico da medicina sobre a família, 

respectivamente. A nosso ver, atualmente, a ênfase nas práticas cotidianas de cuidado, 
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higienização e moralização das crianças na Educação Infantil às vezes se sobrepõe ao 

pedagógico, evidenciando assim permanências dos princípios higienistas de outrora. 

Entretanto, esta pesquisa não tem por objetivo fazer um estudo comparativo entre o passado e 

o presente, mas identificar as orientações e prescrições médico-higienistas para a educação 

das crianças pequenas em Goiás, quando as atenções para essas crianças se tornam mais 

evidentes.  

A partir da revisão bibliográfica, verificamos que a influência do saber médico-

higienista atingiu boa parte do Brasil e outros países, como Portugal e França, sendo as 

instituições educacionais um lócus privilegiado para propagação dos ideais higienistas. 

Contudo, em virtude das particularidades de cada país ou região, indagamo-nos: Como este 

processo se deu em Goiás? Que tipo de fonte poderia nos auxiliar na construção deste objeto? 

Considerando que em Goiás havia poucas instituições formais de ensino para as crianças 

menores de sete anos, no período do recorte desta pesquisa, levantamos a hipótese de que a 

medicina higienista tenha se valido de outros meios e instituições, como a família e órgãos 

estatais ligados à educação e à saúde para difundir seus ideais. 

Valdez e Barra (2012) realizaram um estado da arte das pesquisas na área de HE em 

Goiás, considerando as obras publicadas a partir de 1970. Com isso, elas apontam as 

temáticas que foram priorizadas e as que deixaram lacunas. Entre as ausências, estão as 

temáticas relacionadas à educação de crianças pequenas em diferentes contextos, seja no 

jardim da infância, creches, orfanatos, colônias orfanológicas, seja em outras instituições. 

Referem-se ainda à pouca produção de estudos sobre o ensino de educação física, ginástica e 

higienismo. Desse modo, acreditamos que nosso trabalho pode contribuir para a ampliação e 

valorização de pesquisas em HE, que tomem a infância e sua educação como objeto de 

estudo.  

Os pressupostos teóricos que fundamentam as análises, interpretação e escrita deste 

trabalho dissertativo são da história cultural, tomando como referência os trabalhos de Burke 

(2005), Pesavento (2014) e outros autores que os tomaram como referência. Além da 

ampliação dos temas e objetos, bem como da nova forma de abordá-los, a história cultural 

coloca em evidência algumas categorias consideradas como imprescindíveis para a 

compreensão dos fenômenos educativos de outros tempos, entre elas, gênero, etnia e geração, 

conforme assegura Lopes e Galvão (2001). Essa abordagem teórica permite-nos interrogar 

objetos e temas, por vezes esquecidos ou pouco valorizados, colocando em evidência aspectos 

culturais e sociais, além dos tradicionais aspectos econômicos e políticos. Desse modo, foi 



21 

 

intencional, de nossa parte, o esforço de pesquisar e escrever sobre a educação da criança 

pequena. 

 Outro aspecto dessa abordagem é o foco em temas locais/regionais. Consideramos 

que o foco em temas regionais pode contribuir e/ou constituir uma rede de análises mais 

ampla, pois permite apreender as particularidades que não são homogêneas na constituição da 

história. Segundo Luchese (2014), o estudo regional deve considerar os contextos e as 

relações em diferentes âmbitos espaciais: local, regional, nacional e internacional. Nesse 

sentido, tecemos nossos questionamentos e reflexões partindo de um contexto mais amplo, 

transitando entre o local e o nacional.  

Assim, partimos do pressuposto de que a fonte não é transparente ou neutra, 

tampouco as consideramos como portadoras de respostas conclusivas às perguntas que lhes 

são lançadas. Essa posição vai ao encontro do novo sentido que as fontes de pesquisa 

adquiriram em história, tendo em vista que não se trata mais de considerá-las como a origem 

do fenômeno histórico.   

 

A noção mesma de fonte é originária do cientificismo que prevalecia no século XIX, 

preocupada que estava a História com a descoberta dos fatos verdadeiros. Fonte é 

uma metáfora, pois o sentido primeiro da palavra designa uma bica d‟água, 

significado esse que é o mesmo nas línguas que originaram esse conceito, no 

francês, source, e no alemão, Quell. Todos se inspiraram no uso figurado do termo 

fons (fonte) em latim, da expressão “fonte de alguma coisa”, no sentido de origem, 

mas com um significado novo. (FUNARI, 2010, p. 85) 

 

Quanto à utilização da imprensa periódica como fonte, no Brasil, até a década de 

1970, poucos estudos históricos recorriam aos jornais e revistas. Arnaut de Toledo e Skalinski 

Júnior (2012) advogam que existia uma produção/escrita sobre a História da Imprensa e, no 

decorrer da década de 1970, foi que a imprensa periódica passou a ser considerada uma fonte 

válida. Dessa feita, torna-se imperativo aos pesquisadores que decidam tomar a imprensa 

periódica como fonte, apropriar-se dos métodos, técnicas e procedimentos analíticos.  

Nesse sentido, o trabalho de Biccas (2008) foi fundamental na compreensão da 

utilização do impresso pedagógico como fonte. A autora destaca os aspectos relacionados à 

materialidade, produção, circulação e distribuição do impresso mineiro, fornecendo-nos uma 

contribuição significativa sobre o processo metodológico de análise desse tipo de fonte. Luca 

(2010) alerta para os cuidados que o pesquisador deve se cercar ao utilizar o impresso como 

fonte. A problematização do documento faz-se necessária, além das questões materiais e 

técnicas, como a forma, o conteúdo, a periodicidade etc.; o pesquisador deve considerar 

questões mais amplas, como o lugar ocupado pela publicação perante demais impressos, as 
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motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa e o público que pretende 

atingir.  

A fonte referencial na qual baseamos é uma série de exemplares da Revista de 

Educação (RE), impresso pedagógico oficial do estado de Goiás, criado com a finalidade de 

divulgar e disseminar as novas concepções pedagógicas vigentes no país, entre outras. 

Circulou entre os anos de 1937 a 1962. E, durante esse período, a Revista parou de circular 

por três vezes e foi reorganizada por dois decretos, o que provocou várias mudanças, entre 

elas, o título do impresso.  

Neste trabalho, consideramos que a Revista teve quatro fases, assim como o fez 

Benjamim Segismundo de J. Roriz e Amália Hermano Teixeira (respectivamente, os dois 

últimos diretores do impresso). A primeira fase compreende o período de 1937 a 1944, 

quando circulou com o nome de Revista de Educação; a segunda fase vai de 1945 a 1946, 

intitulada Revista de Educação e Saúde (RES); a terceira fase em 1949, intitulada Revista de 

Educação; e a quarta e última fase de 1958 a 1962, com o nome de Revista de Educação. 

Desse modo, ao tratarmos de uma fase específica, utilizaremos o nome de capa que o 

impresso recebeu naquela fase e, quando nos referirmos ao conjunto de exemplares, 

utilizaremos a denominação Revista de Educação, pela permanência do termo educação em 

todas as fases, assim como pelos fins pedagógicos do impresso. A opção de abordá-la a partir 

de quatro diferentes fases se deu em função do critério de pausas na circulação e consequente 

mudança de direção do impresso. Assim, mesmo que os decretos de criação e reorganização 

sinalizem para três diferentes fases, o impresso teve quatro diretores ao longo de sua 

existência e cada um imprimiu à Revista uma linha editorial e projeto gráfico diferentes.   

Exemplares da Revista de Educação podem ser localizados no Arquivo Histórico 

Estadual de Goiás (AHEG), no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), na 

Biblioteca Central (BC) e no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 

(IPEHBC), ambos são órgãos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/Goiás), no 

Gabinete Literário Goiano (GLG) e alguns exemplares em bibliotecas particulares.   

Além dos 33 exemplares da Revista, o corpus documental desta pesquisa é composto 

pelos decretos de criação e reorganização do próprio impresso e pela legislação educacional 

do ensino primário de Goiás (regulamentos e decretos). O entrecruzamento entre a fonte 

referencial (as revistas) e as demais fontes (decretos e regulamentos) fez-se necessário para 

contextualizar o objeto desta pesquisa. Onde a Revista silencia, os documentos legais podem 

nos oferecer pistas sobre a própria circulação do impresso, sobre o processo de escolarização 
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da criança pequena, entre outros. Sobre o entrecruzamento de fontes para reconstrução de 

contextos, Graham (2015) argumenta que os eventos do passado não falam por si mesmos, 

mas exigem interpretação e, para que façam sentido, os contextos devem ser cuidadosamente 

reconstruídos
2
.  

O primeiro movimento da pesquisa foi uma revisão do referencial teórico sobre a 

temática, em paralelo à localização e catalogação das fontes. No decorrer das leituras do 

referencial teórico e dos exemplares da Revista, surgiram muitas dúvidas e lacunas. Como as 

questões pareciam multiplicar-se a cada passo dado, foi preciso focar no problema e pensar 

como construiríamos o trabalho. Optamos então por sistematizar os dados interpretados e 

analisados ao longo da pesquisa em três capítulos. No primeiro capítulo, explicitamos como a 

higiene foi se modificando no percurso histórico até ganhar o status de conhecimento 

cientifico.   

Higiene aqui é compreendida como conjunto de dispositivos e saberes que favorece a 

manutenção da saúde e também como um corpo de conhecimentos científicos constitutivo de 

uma disciplina específica dentro da medicina, conforme Vigarello (1996). Em seguida, 

elaboramos uma breve contextualização da constituição da ordem médica no Brasil, de modo 

a compreendermos como o saber médico – científico – difundiu os conhecimentos da higiene 

entre a população brasileira, principalmente destinados para as crianças, ao ponto de ser 

considerada, por alguns médicos, como ciência da infância. Entre os autores em que nos 

referendamos, estão Vigarello (1996), Gondra (2000, 2004, 2011), Costa (2004), Stephanou 

(1999, 2005) e Rocha (2003a, 2003b).  

No segundo capítulo, procedemos a uma contextualização da fonte referencial, os 

exemplares da Revista de Educação, conforme os pressupostos de Luca (2010) e Biccas 

(2008), dentre outros. Além de evidenciar os trâmites legais que possibilitaram a circulação 

do impresso, por meio dos regulamentos de criação e reorganização da própria Revista, 

procuramos identificar as continuidades e descontinuidades da veiculação dos preceitos 

higienistas em cada fase do impresso, sem, no entanto, dissociá-las das questões educacionais, 

políticas e culturais.  

Segundo Luchese (2014), a qualidade da análise histórica depende das 

problematizações e da pertinência do corpus empírico. No processo metodológico de análise 

                                                 
2 

A autora refere-se à micro-história, método historiográfico empregado para escrever a obra Caetana diz não: 

histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. A partir de histórias singulares de duas mulheres em 

meados do século XIX, a autora revisita a história da escravidão no Brasil sob nova perspectiva, a de gênero, 

questionando o poder patriarcado.  
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das evidências, cabe ao historiador, ao se debruçar sobre os documentos, o rigor, a clareza e 

certas precauções ao olhar para o passado. No tocante à série de exemplares da Revista de 

Educação, este cuidado se deve, principalmente, por se tratar de um impresso oficial do 

Estado que guarda as marcas das circunstâncias de sua produção, expressando uma visão 

autorizada do discurso educacional daquele período
3
.  

No terceiro capítulo, fizemos um recorte das matérias evidenciando que a Revista de 

Educação constituiu-se como um veículo de difusão dos preceitos higienistas, contribuindo 

para a construção de uma cultura higiênica em Goiás. O alvo das atenções dos higienistas era 

a população como um todo, especialmente a população pobre. Contudo, detivemos nosso 

olhar para as orientações e prescrições higienistas destinadas às crianças pequenas, aquelas 

menores de sete anos de idade. Por fim, apresentamos as considerações finais deste trabalho. 

Após essa parte, seguem as referências bibliográficas e as fontes documentais que foram 

utilizadas nesta pesquisa, bem como apêndices e anexos.  

Ainda pretendemos, com este estudo, contribuir para a ampliação das pesquisas em 

história da educação que considerem a infância e sua educação como objetos de estudo. 

Porém, reconhecemos os limites da pesquisa, bem como a possibilidade de outras análises 

mediante outras perspectivas teóricas e metodológicas. No entanto, temos aqui um trabalho 

que nos leva a pensar os tempos em que as práticas higiênicas e a infância estavam atreladas 

sob argumentos não singulares, mas bem plurais. 

 

  

                                                 
3
 Gostaríamos de enfatizar que as citações contidas neste trabalho, oriundas das fontes documentais, 

conservaram a escrita original, seja em relação à ortografia, à acentuação e à pontuação. 
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CAPÍTULO I 

 

HIGIENE E EDUCAÇÃO: MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE A CRIANÇA  

 

Hodiernamente, o imaginário social que partilhamos sobre higiene nos remete à ideia 

de limpeza, asseio. Por outro lado, a falta de higiene tem seus símbolos visuais e olfativos 

percebidos por meio de roupas sujas, cabelos despenteados ou sem corte, pés descalços, mãos 

sujas, sendo estas apenas algumas imagens de uma suposta falta de higiene pessoal. Quanto à 

falta de higiene do ambiente, seja dos espaços privados ou coletivos, os símbolos mais 

comuns são ausência da rede de esgoto, da água encanada, da coleta do lixo, do uso de 

produtos bactericidas e desinfetantes.  

Habitualmente, associamos a falta de higiene à proliferação de doenças 

infectocontagiosas. E um exemplo dessa relação direta são as campanhas governamentais no 

combate ao mosquito Aedes aegypti, cujas orientações higiênicas são insistentemente 

repetidas sob o slogan “Um mosquito não é mais forte que um país inteiro”. A educação 

higiênica e sanitária, presente sob diferentes abordagens no decorrer da história brasileira, 

ainda se faz necessária no Brasil do século XXI.   

 Os hábitos de higiene comuns aos nossos dias parecem tão naturais que raramente 

pensamos sobre eles ou sequer questionamos suas finalidades. É difícil imaginar, por 

exemplo, não tomar banho diariamente, ou mesmo imaginar que, em outros tempos, esse era 

um hábito raro. Nesse sentido, o que hoje entendemos como higiene não se dava pelas 

mesmas práticas, objetos, espaços e tempos, tampouco as práticas de limpeza tivessem 

finalidades higiênicas como adquiriu com o desenvolvimento do conhecimento científico ao 

longo do século XIX, que acompanhou o processo civilizatório europeu e sua extensão para o 

restante do mundo moderno. 

 Então, neste capítulo, procuramos contextualizar o objeto a partir da revisão da 

literatura sobre o saber médico-higienista na educação da infância brasileira. Inicialmente, 

explicitamos como a higiene foi se modificando no percurso histórico até ganhar o status de 

conhecimento científico e se tornar um ramo específico da medicina. Em seguida, elaboramos 

uma breve contextualização da constituição da ordem médica no Brasil, de modo a 

compreendermos como o saber médico – científico – difundiu os conhecimentos da higiene 

entre a população brasileira, principalmente entre as crianças, ao ponto de ser considerada por 

alguns médicos como ciência da infância.  
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1.1 TODOS E CADA UM: A INSTAURAÇÃO DA HIGIENE COMO CIÊNCIA  

  

A origem da palavra higiene vem do grego hygieinós, derivado de Hygéia, a deusa 

grega da saúde, que significa o que é sã
4
. Na literatura portuguesa oitocentista, quando 

hygiene já figura como sciencia e não apenas como qualificativo físico, aparece a seguinte 

definição: “Ella consiste no conhecimento das cousas, que são uteis, ou nocivas ao homem, e 

tem por fim a conservação da sua saude, e a prolongação da sua vida” (FRANCO, 1823, p. 

XI). No Dicionario da Lingua Brasileira (PINTO, 1832), o termo Hygiena refere-se à parte 

da medicina que prescreve os meios de conservar a saude e precaver as doenças. Em nossos 

dias, no dicionário da língua portuguesa, o termo Higiene já incorporou o significado que 

comumente utilizamos – limpeza e asseio, sendo definido como ciência relativa à 

conservação da saúde, no campo da medicina (FERREIRA, 2001).  

Na obra O limpo e o sujo: uma história da higiene corporal, Vigarello (1996) 

investiga as práticas de limpeza corporal, utilizando-se de uma massa documental extensa e 

variada
5
, explicita as minúcias das práticas de limpeza e como elas foram se modificando ao 

longo do tempo, ganhando regras e exigências que, ao mesmo tempo, modificaram as 

representações sobre o corpo. Seguindo o itinerário da água em cada período histórico, do 

século XIII até meados do século XX, o autor discorre como as práticas de limpeza foram se 

transformando. Na Idade Média, a água era festiva e inquietante, não tinha a função de 

limpeza e nem higiênica; na Renascença, as práticas de limpeza corporal quase a 

prescindiram, pois ela penetraria no corpo e o deixaria suscetível às doenças. Portanto, nem a 

questão de higiene e nem a questão de asseio dependiam do uso da água, era A roupa branca 

que lava; no século XVIII, esse imaginário começa a se modificar e a água, ao invés de 

enlanguescer o corpo, deixando-o suscetível às doenças, o reforçaria; e, finalmente, no século 

XIX, a água ganha o status que tem até nossos dias, tanto o de reforçar quanto o de proteger o 

corpo.  

 Ora, todo esse itinerário da água, presente ou não nas práticas de limpeza corporal, 

revela mais que uma simples mudança da higiene corporal. É possível observar as mudanças 

                                                 
4 

Dicionário Etimológico. Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/higiene/>.   Acesso em: 16 

jun. 2016. 
5 

Entre as variadas fontes utilizadas pelo autor estão: Inventários da Idade Média; Regulamentos de 

estabelecimentos de banho; Regulamentos escolares no século XVII; obras manuscritas e impressas do 

período, como Cent Nouvelles nouvelles, Livre commode des adresses; obras literárias, como o Romance da 

Rosa; monumentos arquitetônicos, como o portal da Catedral de Auxerre; obras de arte, como o quadro O 

Jardim da Delícias, de Bosch; e outras.  

http://www.dicionarioetimologico.com.br/higiene/
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nas representações sobre o corpo, a doença e a saúde, sobre a construção de regras e normas 

civilizatórias, muitas delas enfeixadas no que se tornou a higiene no final do século XIX e 

primeira metade do século XX.  

 

Uma palavra que, no início do século XIX, ocupa um lugar inédito: higiene. Os 

manuais que tratam de saúde mudam de título. Todos, até então, concentravam-se no 

“cuidado” ou na “conservação” da saúde. Todos tornam-se agora tratados ou 

manuais de “higiene”. Todos definem seu terreno através dessa denominação antes 

pouco usual. Higiene já não é um adjetivo que qualifica a saúde [...], mas um 

conjunto de dispositivos e saberes que favorecem sua manutenção. É uma disciplina 

específica dentro da medicina. [...]. (VIGARELLO, 1996, p. 186) 

 

É justamente neste ponto que deteremos nossa atenção, quando mudaram as 

finalidades, os espaços, os objetos, a duração, os modos, a frequência, enfim, tudo que 

compõe o ritual de limpeza corporal; quando às práticas de limpeza já foram adicionadas 

novas exigências, regras e normas. Para nós, importa destacar esse processo no qual a higiene 

constituiu-se como conjunto de saberes e práticas que vai além do asseio corporal, tornando-

se objeto de racionalização do saber médico a ser difundido entre toda a população. 

No Brasil, no período de legitimação da medicina (segunda metade do século XIX e 

primeira metade do século XX), havia uma grande afluência de discursos que recorria cada 

vez mais ao status científico das ciências.  A elevação da higiene à condição de ciência 

compôs esses discursos.  Para dar força ao que estamos dizendo, citamos um excerto da tese 

do Dr. Armonde (1874), na qual procura legitimar a higiene dentro do campo médico.  

 

A Hygiene é a primeira das sciencias. Realiza o ultimo desideratum de Hypocrates, 

é a aspiração principal do homem, dando-lhe a felicidade possivel na vida; a hygiene 

é o succo doce de todos os fructos colhidos pelos cultivadores dos diversos e 

numerosos ramos da grande arvore das Sciencias Medicas. Como uma mãi 

extremosa pra a humanidade, ella afasta de nós, e minuciosamente, todos os 

obstáculos que possão impedir ou perturbar a nossa vida. Mais piedosa que a propria 

Therapeutica, evita as molestias, que a esta só é dado curar. (ARMONDE, 1874 

apud GONDRA, 2000, p. 110) 

 

Além da defesa da Hygiene como a primeira das sciencias, Dr. Armonde (1874) 

considerava que ela poderia evitar as moléstias e remover todos os obstáculos que pudessem 

impedir o prolongamento da vida. Essa ideia de uma ciência preventiva (higiene) se insere no 

processo de deslocamento de uma medicina curativa e terapêutica (a medicina clínica à qual 

caberia tratar e cuidar da doença) para uma medicina preventiva (a medicina social), à qual 

caberia além do tratamento da doença, principalmente, promover e manter a saúde, princípio 

norteador da higiene (STEPHANOU, 1999).  
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A inserção da Higiene como ramo específico da medicina e, posteriormente, como 

uma disciplina do curso de formação e/ou especialização dos futuros médicos brasileiros nas 

Faculdades de Medicina do país, entre elas a do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, fez 

parte desse processo de legitimação e expansão da medicina como ciência voltada para a 

promoção e manutenção da saúde do brasileiro.  

É sobre o estabelecimento de um regime de verdade da ciência médica que Gondra 

(2004) detém suas análises. Para ele, a ciência médica não se impôs de modo uniforme, nem 

mesmo depois da criação do curso de formação, no caso a Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro (FMRJ). O cenário em que se procurou configurar o discurso médico como única voz 

autorizada a dizer sobre a melhor forma de conduzir a vida estava permeado de tensões, 

disputas, acordos, seleções e expulsões. Assim, a autoridade do saber médico não se deu de 

forma homogênea. 

Segundo Costa (2004), historicamente, no Brasil até o século XIX, a figura social do 

médico era relativamente desprestigiada, os chamados homens-de-ofício eram socialmente 

inferiores aos senhores e nobres. O conhecimento médico até o final do século XVIII pouco 

se distinguia do conhecimento empírico dos jesuítas, pajés, curandeiros, entendidos, dentre 

outros. A arte da cura, ou melhor, as práticas de ambos, era essencialmente a mesma: sangria, 

purgativos, chás, dietas etc. Até a chegada de D. João ao Brasil, a formação dos médicos se 

dava além-mar. Valendo-se das descobertas científicas de vários campos (biologia, fisiologia, 

química e outros), os médicos irão contrapor-se às práticas populares de cura reinante até 

então e aliar seus interesses aos do Estado brasileiro. 

   

O Governo colonial, por sua fragilidade política, criara um obstáculo irremovível ao 

controle da cidade e sua população. As instâncias eficazes não se identificavam 

totalmente com o Estado e a velha engrenagem jurídico-policial não conseguia 

ordenar o meio urbano. [...]. Esse problema foi responsável pelo estabelecimento de 

uma nova estratégia onde novos agentes de coerção foram aliciados, convertidos, 

manipulados ou reorientados nos seus mais diversos interesses e formas de agir. Este 

foi o momento de inserção da medicina higiênica no governo político dos 

indivíduos. (COSTA, 2004, p. 28, grifo nosso)  

 

A preocupação com a saúde da população foi o primeiro objetivo da medicina 

higiênica, fator de aproximação entre a medicina e o Estado brasileiro. Ainda segundo Costa 

(2004), foi por meio da higiene que a cidade e a população foram incorporadas ao campo 

médico, o que o autor denominou de técnica de higienização das populações. É possível dizer 

que os homens que se valiam da ciência expoente naquele período tinham a pretensão de criar 

normas que abrangessem a população, mas também cada indivíduo em particular. 
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As disputas para estabelecimento da medicina, como ciência que intervém nas 

questões sociais, procurou abarcar instituições, como a família, instituições de assistência 

religiosa, instituições escolares, além das próprias instituições médicas. Essas disputas 

tinham por objetivo a ampliação do campo de atuação da medicina, ora com objetivos iguais 

e práticas diferentes, ora com objetivos diferentes e práticas iguais. 

 

Alicerçados nessa verdade científica, socialmente ratificada, os médicos, sobretudo 

higienistas, reivindicaram a responsabilidade pela organização social e a 

legitimidade de seus conhecimentos para orientar a vida dos indivíduos. Não sem 

resistências, as práticas médicas orientaram-se no sentido de conduzir a todos e a 

cada um a uma suposta sociedade civilizada e saudável (STEPHANOU, 1999, p. 32, 

grifos nossos). 

 

Assim, institucionalizou-se “[...] a presença do médico como uma autoridade que 

intervém na vida social, decidindo, planejando e executando medidas ao mesmo tempo 

médicas e políticas” (GONDRA, 2011, p. 524). A ordem médica criou estratégias para se 

estabelecer, sobretudo através da formação acadêmica, da organização de sociedades civis e 

do periodismo médico, ressaltou o mesmo autor. Desse modo, falar da atuação desses 

intelectuais no Brasil circunscreve a própria legitimação e expansão do campo médico, a 

partir da segunda metade do século XIX.  

Com a recém-inaugurada República (1889), hábitos e costumes coloniais ainda se 

faziam presentes, sendo imperativo investir na formação da população. Por conseguinte, o 

binômio discursivo do período era: saúde e educação, lema que adentrou o século XX
6
.  

Alguns fatores eram apresentados, por parte da intelectualidade brasileira (médicos, 

educadores, políticos, escritores, religiosos etc.), como impedimento para que o Brasil se 

tornasse uma nação civilizada, entre eles, os costumes coloniais, a extensão territorial, o 

analfabetismo, o pauperismo, as doenças, o alto índice de mortalidade infantil (BOARINI, 

s.d.). Agregava-se a esses fatores o processo de industrialização, o êxodo rural e a 

consequente aglomeração de pessoas nos centros urbanos nas primeiras décadas do século 

XX. O crescimento das cidades sem o devido planejamento teria provocado o agravamento de 

doenças infectocontagiosas, como a tuberculose, a lepra, a sífilis; e, ainda, o aumento dos 

males sociais, que, na visão de alguns médicos, era o alcoolismo, a pobreza, a imbecilidade, a 

rebeldia, a criminalidade (CRUZ, 2013).  

                                                 
6 

“No Brasil só há um problema nacional: a educação do povo”, título da Conferência proferida pelo médico 

Miguel Couto, na Associação Brasileira de Educação, no dia 2 de julho de 1927. (BOARINI, s.d.) 
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Os chamados males sociais têm sua origem questionada no periódico anarquista 

brasileiro A Peble. Para os articulistas desse periódico, a biologização de um problema social 

e econômico se justificaria pela necessidade de manutenção do sistema econômico capitalista. 

“Ademais, para eles [cientistas], que tão bem são contemplados pelos governos, por seus 

trabalhos de ciências, há vantagens em esconder as verdadeiras causas dos males sociais e 

apontar outros que, no íntimo, eles sabem destituídas de verdade” (A Peble, 19/01/1935, n. 80 

apud QUELUZ, 2013, p. 137). 

Nesse cenário supostamente não-civilizado, com um povo doente e sem instrução, 

vários intelectuais do país tomaram para si a tarefa de propor projetos de reordenamento da 

nação. Por meio da organização de associações/instituições/ligas/movimentos diversos, esses 

intelectuais pretendiam elevar o Brasil ao patamar das grandes nações, ou seja, dos países 

europeus tidos como civilizados. Nesta pesquisa, nosso olhar se voltou para o movimento 

higienista, mas devido às imbricações com o movimento eugenista e com o movimento 

sanitarista, faremos uma breve abordagem sobre os outros dois movimentos.  

 

1.1.1 Sanear e higienizar: os movimentos científicos no Brasil 

 

Alguns pesquisadores brasileiros, como Luca (1999), Boarini (s.d.), Silva (2013), 

Maciel (1999), chamam atenção para o fato de que os movimentos higienista, eugenista e 

sanitarista, em dado momento, comungam dos mesmos princípios ou ainda eram encarados 

como sinônimos. Não obstante, participantes do movimento sanitarista estavam ligados a 

alguma associação eugenista
7
; eugenistas se voltavam para questões sanitárias, propondo 

práticas higienizadoras; higienistas voltavam-se para questões de saneamento, de modo que 

várias conexões entre sujeitos e práticas desses movimentos se entrelaçaram no terreno social, 

conforme nos esclarece Luca (1999), Maciel (1999) e Schwarcz (1993). Se os objetos de 

atenção desses movimentos (o controle de epidemias, a promoção da saúde, a educação das 

novas gerações, o controle das populações pobres, a reprodução humana, a criação de regras e 

normas para o bem viver dos indivíduos, etc.) vez ou outra eram partilhados, as ações 

necessárias para alcança-los é que, em dado momento, marcarão suas diferenças.   

 

                                                 
7 

Belisário Penna, um dos mais ativos sanitaristas, e Renato Kehl, um dos expoentes da eugenia no Brasil, 

participavam tanto da Liga Pró-Saneamento quanto da Sociedade Eugênica de São Paulo. (LUCA, 1999)  
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O campo de discussões nacionalistas da primeira metade do século XX no Brasil era 

multiparadigmático: entre a exaltação ou condenação da mestiçagem, a interferência 

ou não do Estado em prol do branqueamento da população e as propostas inúmeras 

acerca dos rumos a serem tomados. Havia o consenso de que era preciso intervir 

para regeneração do povo brasileiro, que estaria, em linhas gerais, moral e 

fisicamente degenerado. Essa intervenção poderia se dar por orientações eugenistas 

cuja ação pretendia evitar a existência dos degenerados, ou sanitarista/higienista, que 

defendia a melhora dos meios de existência e dos tratamentos cabíveis, ou ainda pela 

união das duas vertentes. (PRIOR, 2013, p. 90-91, grifo do autor) 

 

Segundo Boarini (s.d.), o movimento higienista chega até o Brasil na segunda metade 

do século XIX, cujo objetivo central era o estabelecimento de normas e hábitos para conservar 

e aprimorar a saúde coletiva e individual. Os médicos higienistas consideravam a população 

como um bem, como capital, como recurso principal da nação, conforme salientou Góis 

Junior e Lovisolo (2003). Tudo era objeto de atenção da medicina higienista: o casamento, o 

parto, o recém-nascido, a criança, o jovem, o adulto e o velho e, ainda, cidades e instituições 

(família, colégio, hospital, etc.), bem como a vida privada e social dos indivíduos. Com esses 

propósitos, a classe médica passou a prescrever modos de ser, agir e viver para cada 

indivíduo, criando regras e normas, tanto nas instâncias do campo da medicina como na 

educação, na infraestrutura das cidades, na legislação do país, entre outros. 

Os esforços dos médicos brasileiros de elevar a higiene à condição de ciência se 

estenderam para os objetos que pretendiam abarcar, como, por exemplo, a infância. Assim, 

procuraram trazer para si a responsabilidade de dizer como as famílias e as instituições 

educativas deveriam cuidar das crianças.  

 

A hygiene, o mais importante dos ramos da medicina, como diz o nosso distincto 

medico o Sr. Dr. Tomaz Gomes dos Santos, virá fornecer meios de prologar estas 

existências vacilantes e de combater victoriosamente sua franqueza nativa.  

Esta sciencia da infancia virá mostrar ás familias e aos diretores dos 

estabelecimentos públicos e particulares a importancia que devem ligar á 

constituição, temperamento, fraqueza e disposições mórbidas da infancia, e ensinar-

lhes uma alimentação variada e escolhida, ar, agua, logar, clima adequado, uma 

gymnastica proporcionada e até mesmo agentes medicamentosos. (GUIMARÃES, 

1858, apud GONDRA, 2000, p. 109, grifo nosso) 

 

Esses esforços se ampliaram nas primeiras décadas do século XX e, com base nos 

autores que nos referendamos, Gondra, Rocha, Stephanou, Kuhlmann Júnior, e outros, 

citamos algumas das iniciativas voltadas para cuidado, educação e proteção das crianças, 

lembrando que educação, saúde e assistência são campos que se entrelaçam num mesmo 

momento histórico e que os atores sociais desempenham múltiplos papéis e funções. Entre as 

instituições que, de algum modo, direcionaram suas ações para a infância, estão o Instituto de 

Proteção á Infancia e o Instituto de Hygiene de São Paulo, os Jardins de Infância; entre os 
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eventos estão os Congressos Brasileiro de Hygiene, Congressos Brasileiro de Proteção à 

Infância e os Congressos Brasileiro de Educação, e ainda a produção de impressos
8
 

(panfletos, cartilhas, compêndios, pareceres, etc.) voltada para divulgação dos preceitos 

higienistas, como, por exemplo, a Cartilha de Higiene do professor e médico paulista 

Almeida Júnior.  

Quanto ao movimento eugenista, este ganhou força no Brasil nas primeiras décadas 

do século XX. Desde a proclamação da República (1889), o anseio pela construção de uma 

identidade nacional movimentou a intelectualidade brasileira no sentido de explicar a si 

mesmo como nação. Para Maciel (1999), a teoria eugenista foi bem aceita pelos intelectuais 

brasileiros, pois coadunava com as preocupações dos homens da ciência e de seus projetos de 

salvação nacional.  

 

Numa sociedade fortemente hierarquizada como a brasileira, onde, dentro da 

perspectiva de hierarquia racial, o branco europeu era considerado como sendo 

civilizado e superior, os indígenas e os negros como selvagens, primitivos e 

inferiores e os mestiços degenerados, surgiram projetos de salvação nacional via o 

melhoramento da raça, ou seja, da eugenia. (MACIEL, 1999, p. 126, grifos do 

autor)  

 

Quem utilizou o termo eugenia pela primeira vez foi Francis Galton, em sua obra 

Inquiries into human faculty and its development, publicada em 1883 (PRIOR, 2013, p. 87). 

Galton definia a eugenia como a “ciência que lida com todas as influências que melhoram as 

qualidades natas de uma raça; também aquelas que se desenvolvem à máxima vantagem” 

(GALTON, 1909 apud SILVA, 2013, p. 116). A teoria eugenista teve, em sua origem, a 

pretensão de melhorar o patrimônio biológico da humanidade, por meio da seleção dos 

genitores com base nos estudos sobre hereditariedade (MACIEL, 1999).  

O estabelecimento da eugenia, como movimento científico e social, baseou-se nas 

teorias evolucionistas
9
 e na ciência positivista em pleno desenvolvimento, na segunda metade 

                                                 
8 

A publicação de impressos voltados diretamente para a educação da infância conta com outras iniciativas ainda 

no final do século XIX, como: Revista do Jardim de Infância v. I (1896) e v. II (1897). Sobre o volume I: 

documento de 53 páginas, que versa sobre organização do ensino no Jardim de Infância, explicitando propostas 

de ensino para os Trabalhos Manuais; Formas; Desenho, e outras matérias. Há referências a Froebel e 

Pestalozzi. Documento disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131071>; sobre o volume 

II,: documento de 26 páginas, no qual consta um programa de ensino para o Jardim de Infância, uma pequena 

biografia de Froebel. Documento disponível em:  <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131066>. 

Acesso em: 22 mar. 2017.  
9 

Apesar de o termo eugenia ter sido cunhado por Galton, essa teoria se fundamenta em estudos de outros 

cientistas, dentre eles: o francês Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829), cuja ideia central era de que a 

transformação se dava pela mudança das condições de vida impostas pelo meio ambiente; o britânico Charles 

Darwin (1809-1883), primo de Galton, e sua teoria da evolução natural das espécies, publicada na obra The 

Origin of species; e o monge Gregor Mendel (1822-1884), cuja premissa sobre os fatores hereditários era de 

que eles são herdados dos dois genitores (pai e mãe) e são imutáveis, portanto não sofreriam alterações do 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131071
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131066
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do século XIX. A crença em voga nas últimas décadas do século XIX, em países como a 

Inglaterra (berço do movimento) e em outros países da Europa e do mundo, como Estados 

Unidos da América e Brasil, era de que a humanidade caminhava rumo à degeneração 

ocasionada pela transmissão de caracteres hereditários supostamente inferiores. As condições 

sociais e econômicas eram justificadas pelos defensores dessas teorias pelas condições 

biológicas, “o que equivale dizer que o pobre era pobre por ser inferior, nascendo 

predestinado à pobreza. Dessa forma, não havia como escapar, a inferioridade e a 

superioridade eram dados a priori, determinadas pela própria natureza” (MACIEL, 1999, p. 

121).  

Entre os principais propagadores da eugenia, estão Francis Galton (Inglaterra), 

Charles Davenport (Estados Unidos da América), Renato Kehl
10

 (Brasil) e muitos outros, 

cujos esforços se materializaram em inúmeras produções científicas (teses, livros, artigos, 

conferências, etc.), criação de associações, instituições e impressos.  O Brasil foi o primeiro 

país sul-americano a ter o movimento eugenista organizado. As instituições pioneiras foram a 

Sociedade Eugênica de São Paulo (1918), organizada por Renato Kehl; a Liga Brasileira de 

Higiene Mental (1923), criada pelo psiquiatra Gustavo Riedel; a Liga Paulista de Higiene 

Mental (1926), criada por Pacheco e Silva (SILVA, 2013, p. 119). 

Apesar de a historiografia brasileira sobre o eugenismo evidenciar o papel central do 

médico Renato Kehl, o movimento era composto por intelectuais
11

 de vários setores sociais, 

entre eles, médicos, psiquiatras, juristas, educadores, religiosos, políticos, escritores, etc., que, 

em larga medida, tinham em comum a defesa da regeneração do povo brasileiro, embora 

divergissem sobre como isso pudesse ser feito, visto que havia os defensores de uma eugenia 

negativa e outros de uma positiva.  

Janz Júnior (2013) cita que, na historiografia, são descritas três modalidades da 

eugenia. A eugenia positiva, que se preocupava em incentivar a reprodução dos adequados; a 

                                                                                                                                                         
meio. Os eugenistas que defendem a ideia de que o ambiente pode influenciar no desenvolvimento são 

considerados eugenistas lamarckista ou neolamarckista; já os eugenistas, adeptos da teoria de Mendel, são 

conhecidos como mendelistas. (CRUZ, 2013; MIRANDA, 2013)  
10 

Renato Ferraz Kehl (1889-1974), nascido em Limeira/SP, formou-se farmacêutico em 1909, pela Escola de 

Farmácia de São Paulo, e graduou-se em medicina em 1915, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O 

trabalho científico-literário empreendido por Kehl perdurou por décadas, sendo adepto da teoria mendeliana 

ou eugenia negativa. O tema da virtude eugênica foi perene e orientou todas as suas produções significativas, 

como as cartilhas infantis, os manuais práticos sobre como escolher um bom marido ou esposa, o livro 

Catecismo para Adultos (1942), entre outros trabalhos, e correspondências pessoais, que hoje são utilizados 

por pesquisadores de várias áreas, principalmente por aqueles que se dedicam às pesquisas sobre a história do 

movimento eugenista no Brasil. (PRIOR, 2013) 
11 

Entre os intelectuais que difundiram os ideais eugênicos no Brasil estão Júlio Afrânio Peixoto, Belisário Penna, 

Monteiro Lobato, etc. (MIRANDA, 2013, p. 165) 
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eugenia negativa, que se preocupava em controlar ou impedir a reprodução dos inadequados; 

e a eugenia preventiva, responsável pelo combate aos venenos raciais. Ainda sobre essas três 

modalidades ou vertentes da eugenia, Miranda (2013) explicita que a eugenia positiva, 

também conhecida como eugenia lamarckista/neolamarckista, priorizava a promoção da saúde 

coletiva e incentivava a melhoria da sociedade por meio da reprodução daqueles considerados 

superiores; a eugenia negativa, também denominada de restritiva ou mendelista, visava a 

medidas que impedissem a multiplicação dos indivíduos considerados inferiores, para tal 

defendia medidas supressivas (controle pré-matrimonial, segregação, esterilização 

compulsória e, no caso mais extremo, a eliminação dos indesejados, medida adotada pelo 

nazismo). 

Chamamos a atenção para os intelectuais que integravam o movimento e que 

estavam diretamente envolvidos com a área educacional. Conforme entrevista concedida a 

Carvalho e Corrêa (2016, p. 231), Jerry Dávila afirma que  

 
Muitos dos líderes do movimento eugenista no Brasil estavam envolvidos no 

sistema escolar do Rio ou de outros estados, como Afrânio Peixoto, Antonio 

Carneiro Leão, Isaias Alves, e Bastos D‟Avila.  E vemos a influência de pensamento 

eugênico entre os principais articuladores da reforma de ensino conhecida como a 

Escola Nova, entre eles Fernando de Azevedo, Manoel Lourenço Filho e Anísio 

Teixeira.  

 

Jerry Dávila ainda afirma na entrevista, que, no Brasil, a eugenia teve papel 

organizador e propulsor de políticas e técnicas de educação, mas o que é notável, no contexto 

do ensino público brasileiro, é a força de ideias eugênicas derivadas do neolamarckismo (ou 

eugenia positiva), pois  

 

[...] a noção de que ambiente e cultura podiam tanto inibir ou nutrir o 

desenvolvimento e mudar a condição de uma população foi um forte impulsor para 

políticas públicas em áreas como educação e saúde.  O poder do pensamento 

eugênico ajudou a propulsionar o desenvolvimento do ensino público porque a 

escola seria um dos espaços privilegiado para redimir uma população diagnosticada 

pelo pensamento eugênico como deficiente. (CARVALHO; CORRÊA, 2016, p. 

231)  

 

O movimento eugenista não era homogêneo, porque, em cada país, adquiriu 

características próprias. Stepan (1996 apud SILVA, 2013) menciona que uma das 

características desse movimento no Brasil foi a união entre os princípios eugênicos e 

higiênicos. “Entre ambos, o denominador comum do princípio de sanidade
12

, permitindo à 

Medicina ampla participação na sociedade” (SILVA, 2013, p. 119). Ainda segundo Silva 

                                                 
12 

 Sanidade (sf.) 1. Estado de são. 2. Normalidade física e/ou psíquica (FERREIRA, 2001).  
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(2013), nas duas primeiras décadas do século XX a eugenia estará caracteristicamente 

vinculada ao higienismo.  

Luca (1999) também argumenta que, nas primeiras décadas do século XX, higiene e 

eugenia compartilhavam objetivos muito próximos e que, aqui no Brasil, as fronteiras entre 

higiene e eugenia só se tornaram mais nítidas no final da década de 1920. E, em sua opinião, 

um dos fatores relevantes na particularização do movimento eugenista foi a reformulação dos 

estatutos da Liga de Higiene Mental, pois a Liga “abandonou sua postura inicial, de cunho 

curativo, para eleger a prevenção como principal meta, tornando-se um importante reduto dos 

defensores de uma eugenia negativa e de cunho racial” (LUCA, 1999, p. 232).  

Ideias convergentes e divergentes entre os adeptos dos dois movimentos
13

 e, ainda, 

entre os próprios eugenistas
14

 evidenciam a complexidade desses movimentos. Contudo, 

higiene e eugenia tinham finalidades próprias: 

 

A primeira insistia na erradicação das pestilências, das doenças infectocontagiosas e 

nos benefícios da boa alimentação, da abstinência de toxinas, da vida ao ar livre, da 

adoção de hábitos higiênicos; já a segunda pretendia, com base nos conhecimentos 

acumulados a respeito da reprodução humana, aperfeiçoar física e moralmente a 

espécie. (LUCA, 1999, p. 223) 

 

Ambas as finalidades parecem concorrer para o melhoramento do quadro sanitário 

brasileiro, que, em 1930, segundo Hochman (2005), continuava dramático apesar dos esforços 

das campanhas sanitaristas da Primeira República. As doenças que afligiam a população no 

início do século XX (e desde antes) e que eram combatidas por médicos, cientistas e 

pesquisadores, como Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Carlos Chagas, Adolpho Lutz, entre outros, 

ainda não haviam sido controladas, “[...] a febre amarela ainda ameaçava a capital e os portos 

litorâneos, a malária grassava pelo interior do país, a hanseníase ganhava a atenção dos 

médicos e a tuberculose continuava sendo o mais grave problema sanitário das cidades” 

(HOCHMAN, 2005, p. 129).   

O movimento sanitarista brasileiro, aliado a outros movimentos científicos, teve 

papel central na reconstrução da identidade nacional nas primeiras décadas do século XX, 

haja vista que os participantes desse movimento contestaram a imagem negativa do povo, 

principalmente da população do interior. A representação do povo brasileiro como preguiçoso 

                                                 
13 

“Eugenistas e higienistas uniam-se quando se tratava de alertar para os efeitos maléficos dos chamados 

venenos raciais e sociais: Nicotina, morfina, cocaína, bebidas alcoólicas, doenças venéreas e infecciosas, [...]”. 

(LUCA, 1999, p. 225)  
14 

Durante o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia (1929), o debate sobre imigração dividiu opiniões: de um 

lado, o grupo liderado por Roquette Pinto defendeu a imigração de asiáticos e, do outro lado, o grupo liderado 

por Miguel Couto e Renato Kehl marcou posição contrária. (LUCA, 1999, p. 232)  
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e indolente, em grande parte, foi construída sob o olhar dos viajantes estrangeiros, de modo 

que o movimento pelo saneamento do Brasil “[...] concentrou esforços na rejeição do 

determinismo racial e climático e na reinvindicação da remoção dos principais obstáculos à 

redenção do povo brasileiro: as endemias rurais” (LIMA; HOCHAMAN, 1996, p. 23).  

Lima e Hochaman (1996) destacam o peso das viagens científicas realizadas por 

médicos/pesquisadores/sanitaristas ao interior do Brasil e como essas viagens modificaram a 

representação do homem brasileiro. Merece destaque a expedição realizada, em 1912, pelos 

médicos sanitaristas Arthur Neiva e Belisário Penna pelo norte da Bahia, sudoeste de 

Pernambuco, sul do Pará e norte a sul de Goiás. O relatório dessa viagem, em muito, 

contribuiu para a construção de uma imagem do Brasil como país doente. Como resultado 

dessa expedição, foi iniciada, em 1916, a campanha pelo saneamento no Brasil, ampliada por 

Belisário Penna com a criação da Liga Pró-Saneamento
15

, oficialmente instalada na Sociedade 

Nacional de Agricultura, em 1918 (MIRANDA, 2013).  

A força dos debates desses movimentos pode ser percebida quando suas proposições 

são incorporadas nas Cartas Magnas brasileiras de 1934 e de 1937. A Constituição Federal de 

1934, em tese, abriria uma perspectiva democrática de educação, já que traz um conjunto de 

artigos sobre educação, no qual incorpora questões defendidas no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova
16

. Por outro lado, também incorpora, de forma explícita, princípios eugenistas 

e higienistas no Título IV - Da Ordem Economica e Social – estando previsto:   

 

Art 138. Incumbe à União, aos Estados e aos Municipios, nos termos das leis 

respectivas:  

a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os 

serviços sociaes, cuja orientação procurarão coordenar; 

b) estimular a educação eugenica; 

c) amparar a maternidade e a infancia;  

d) soccorrer as familias de prole numerosa; 

e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono 

physico, moral e intellectual; 

f) adoptar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade 

e morbidade infantis; e de hygiene social, que impeçam a propagação de doenças 

transmissiveis; 

g) cuidar da hygiene mental e incentivar a lucta contra os venenos sociaes. 
(BRASIL, 1934).  
 

                                                 
15

A Liga é um bom exemplo da imbricação entre os movimentos eugenista e sanitarista, estando, entre os seus 

membros, Renato Khel, um dos maiores representantes da eugenia no Brasil. Segundo Miranda (2013, p. 164), 

após a criação da Liga, Arthur Neiva e Belisário Penna se tornaram entusiastas da eugenia.  
16 

Como o ensino laico, a criação de um Plano Nacional de Educação, garantia do ensino primário e sua 

gratuidade em todo o Estado nacional brasileiro.  



37 

 

Merece destaque que as medidas a serem adotadas pelas três esferas de Estado, 

presentes no Artigo 138, estivessem relacionadas à questão de ordem econômica e social, o 

que nos levar a pensar que a educação eugênica, assim como a proteção à maternidade e à 

infância, e, ainda, a prevenção às doenças transmissíveis fossem, naquele momento, uma 

preocupação socioeconômica, pois, no capítulo referente à educação, não há referências de 

caráter explicitamente eugenista/higienista.  

Já na Constituição Federal de 1937, sancionada por Getúlio Vargas, os princípios 

eugenistas e higienistas podem ser observados no item Da Educação e da Cultura, conforme 

artigo abaixo:  

 

Art 131. A educação physica, o ensino cívico e o de trabalhos manuaes serão 

obrigatorios em todas as escolas primarias, normais e secundarias, não podendo 

nenhuma escola de qualquer desses grãos ser autorizada ou reconhecida sem que 

satisfaça aquela exigência. (BRASIL, 1937). 

 

Como é possível observar, nas duas Constituições da década de 1930, os preceitos 

higienistas e eugenistas extrapolaram as práticas médicas e se presentificaram nas legislações 

federais (como veremos nos capítulos 2 e 3 e também nas legislações estaduais), orientando 

medidas preventivas no campo da assistência, da educação e da saúde para todo o país. Cabe 

então a pergunta: Naquele momento, que tipo de cidadão se pretendia formar? Com base nos 

autores em que nos referendamos, o tipo ideal de cidadão brasileiro seria aquele livre de 

doenças, dos males sociais e, ainda, um cidadão educado, capaz de promover o crescimento 

do país perante os demais países capitalistas desenvolvidos.  

  

1.2 A LENTE DA HIGIENE SOBRE A POPULAÇÃO BRASILEIRA E O FOCO NA 

CRIANÇA 

 

No período republicano, mais precisamente na primeira metade do século XX, vários 

setores sociais se voltaram para a construção de projetos visando ao engrandecimento da 

nação, entre eles, a medicina higienista, que empreendeu as cruzadas de higiene visando à 

regeneração e civilização do povo brasileiro.  

Ao invés de acusar ou punir os indivíduos pelas práticas que não contribuíam para 

manutenção de sua saúde, técnica da política sanitária policialesca
17

, mais atuante até a 

                                                 
17 

 Para exemplificar o que são essas práticas policialescas, podemos citar a vacinação obrigatória e as inspeções 

de agentes de saúde às residências. Telarolli Júnior (1996) refere-se a esse modelo de organização sanitária 

como campanhista-policial, predominante no estado de São Paulo até 1911, mas, desde o início do século XX, 
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década de 1920, a estratégia foi de educar a população sobre como cada indivíduo deveria 

cuidar de si mesmo. Para tal, foi desenvolvido um amplo projeto de educação sanitária, que 

pretendia abarcar tudo e a todos, por meio de uma política de persuasão e convencimento. 

Aqui fazemos uma ressalva sobre os conceitos de educação sanitária e educação higiênica, 

expressões que se misturam nas referências documentais e também bibliográficas e, às vezes, 

aparecem como sinônimos ou tomam de empréstimo as concepções e práticas uma da outra.  

 

A educação higiênica pode ser definida como um conjunto de ações educativas de 

auxílio à polícia sanitária, no controle e prevenção das doenças transmissíveis. Já a 

educação sanitária, um dos pilares do modelo tecnológico médico-sanitário, 

voltava-se para a profilaxia das doenças por intermédio de mudanças na consciência 

dos indivíduos. (TELAROLLI JÚNIOR, 1996, p. 224, grifos do autor)  

 

Além da construção de regras, normas e orientações para as cidades, para a 

população de modo geral, o cuidado com cada indivíduo em particular fez com que os homens 

da ciência pensassem em estratégias para cuidar do ser humano por inteiro: cuidar do físico, 

do intelecto e também da moral, o que denominaram de educação integral. Segundo Gondra 

(2004), a medicina higienista opera com o conceito de educação integral, que não dissocia a 

educação intelectual da educação do corpo e da moral, não devendo um desses aspectos se 

sobrepor aos outros. Numa compreensão marxista, a educação integral tem outro sentido, que 

é o de procurar romper com a divisão instaurada pelo modo de produção capitalista entre 

trabalho manual e intelectual, em busca da unidade do homem e do próprio trabalho.  

O cuidado de si refere-se à prevenção e prevenção requer aprendizagem, eis o ponto 

de encontro ente a medicina e a educação. Se o objetivo era formar indivíduos saudáveis e 

fortes, a profilaxia ou educação para a saúde deveria abarcar todos os aspectos da vida do 

indivíduo visando a um adulto higienicamente tratado.  Com esse intento, várias instituições 

foram alvo da medicina higienista, entre elas, a família e a escola, mas também a própria 

infância, compreendida, neste trabalho, conforme acepção de Kuhlmann Júnior e Fernandes 

(2004), como um objeto histórico plural, consignada ao seu contexto e às variáveis desse 

contexto.  

 

Na expansão da medicina, a escola não é esquecida nem a educação de um modo 

mais geral, pois, para formar as novas gerações, seria necessário uma intervenção 

não apenas no espaço público da escola, mas, também, no espaço privado da casa. 

Pais e mestres constituem-se, portanto, nos principais destinatários das prescrições 

médicas quando se trata da educação. (GONDRA, 2011, p. 525)  

                                                                                                                                                         
já estavam presentes elementos do modelo tecnológico médico-sanitário, que se tornou dominante a partir da 

década de 1920, num processo de mudanças advindo com a reforma sanitária paulista de 1917/1918.  
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Como a educação das novas gerações cabe, em primeira instância, às famílias, 

segundo Costa (2004, p. 48), a ordem médica vai produzir uma norma familiar capaz de 

formar cidadãos individualizados, úteis à cidade e à Nação. O autor discute com quais 

estratégias a ordem médica adentra numa instituição social que tinha seu modo de regulação 

próprio, na qual o homem-pai detinha todo o poder, controle e mando sobre os demais 

membros da família e como essa interferência modificou a forma de ver e tratar a criança.  

Um breve retrospecto sobre a história da infância no Brasil indica que o tratamento 

que as crianças pequenas recebiam por parte dos adultos dependia (e depende ainda hoje) do 

lugar social que ocupavam. Del Priori (2000) cita que a criança negra até, aproximadamente, 

os seis anos de idade convivia com os filhos dos senhores na casa grande e era vista como 

animalzinho de estimação. Após essa idade, eram encaminhadas a algum tipo de trabalho, aos 

doze anos eram vistos como adultos. Desde a mais tenra idade, a criança escrava era 

incorporada ao trabalho da mãe, desde que estas não fossem obrigadas a abandonar seus filhos 

para servirem como amas de leite da criança branca. O hábito de as mães negras levarem 

seus filhos pequenos junto a elas nas jornadas de trabalho é descrito por viajantes 

estrangeiros, ainda na primeira metade do século XIX, entre eles, Walsh, Kidder, Ewbank e 

outros. 

 Nascer na casa grande definia a posição social e o destino de outra parcela das 

crianças. “A partir dos seis anos iniciava-se, para o menino branco, o aprendizado do latim, da 

gramática e das boas maneiras, nos colégios religiosos. A vara de marmelo e a palmatória se 

incumbiam de transformar o antigo anjinho numa miniatura de adulto precoce” (PARDAL, 

2005, p. 54). Já o tratamento dispensado aos pequenos curumins
18

 se distinguia tanto em 

relação aos cuidados físicos quanto à afetividade, porque eles eram alimentados por suas mães 

por longos períodos – aproximadamente até os cinco anos de idade – e recebiam cuidados 

especiais em seu grupo familiar. “[...] ao curumim, que vivia grudado no corpo da mãe, não 

faltavam cuidados maternos, proporcionando um crescimento livre dos castigos corporais e da 

disciplina paterna ou materna” (VALDEZ, 2003, p. 32).   

O que podemos apreender é que nesta primeira fase da vida, guardada sua condição 

socioeconômica, as crianças gozavam de algumas regalias, pois eram consideradas inocentes - 

uns anjinhos, visão forjada em grande parte pela Igreja Católica. Se a forma de 

compreender/ver a criança estava ligada à questão socioeconômica e cultural, à organização 

familiar e às crenças religiosas, o processo de mudanças mais amplo da sociedade trouxe 

                                                 
18

 É uma palavra de origem tupi e designa, de modo geral, as crianças indígenas. 



40 

 

modificações no modo como a criança era vista e compreendida. Contribuiu para essa 

mudança o movimento higienista, que passou a diagnosticar e prescrever a melhor forma – 

cientificamente autorizada, de cuidar e educar as crianças.  

A intervenção da ordem médica na família (e em outras instituições sociais) consistia 

em um diagnóstico do conjunto de seus membros e, ao mesmo tempo, em um diagnóstico de 

cada membro em particular. A conduta do pai, da mãe e dos filhos era investigada 

individualmente, questionando, inclusive, os papéis sociais desempenhados por cada um 

(homem, mulher, criança). No tocante às crianças pequenas, o ponto de aproximação entre as 

famílias e os médicos foi o alto índice de mortalidade infantil, cada vez mais crescente com o 

aumento da população e a falta de urbanização das cidades. Novas formas de cuidar e educar 

as crianças foram propostas pelos médicos higienistas, desde a amamentação e a prevenção de 

doenças até o estabelecimento de preceitos morais e educativos. 

Construir a ideia de que a instituição familiar oitocentista era incapaz de proteger a 

vida de seus membros, principalmente a das crianças, foi uma estratégia da medicina 

higienista para se estabelecer (COSTA, 2004). Os médicos recorriam às questões que, naquele 

momento, afligiam a população, como o alto índice de mortalidade infantil e a precariedade 

das condições de saúde dos adultos. Com o objetivo de salvar os indivíduos do suposto caos e 

desordem em que viviam, a medicina, através da higiene, insinuou-se na intimidade de suas 

vidas, utilizando-se das descobertas científicas, como as vacinas, a pasteurização do leite, o 

controle de diversas epidemias. Os médicos fizeram o contraponto com o conhecimento 

popular, condenando as práticas familiares e demonstrando os benefícios das práticas 

higiênicas e higienizadoras.  

Um exemplo relacionado ao objeto deste estudo diz respeito à alimentação das 

crianças, tema caro aos médicos higienistas. Alguns médicos condenaram a prática da 

amamentação mercenária e artificial, demonstrando os benefícios da amamentação natural 

para a proteção da vida da criança
19

.  Nas primeiras décadas do século XX, essa preocupação 

era uma constante, mas não era consenso nos discursos médicos
20

. E, transcorrido quase um 

século, as prescrições sobre a importância da amamentação para um desenvolvimento 

saudável da criança ainda é objeto da preocupação médica e de Estado.  

                                                 
19 

Outras questões estavam em jogo quando se tratava do incentivo à mãe amamentar seu próprio filho, entendida 

como amamentação natural. Entre elas, Costa (2004) destaca o interesse da medicina higienista na formação da 

família nuclear, na qual o papel social da mulher burguesa seria reconfigurado.  
20 

Tema de debate no Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (CBPI), realizado em 1922, no Rio de 

Janeiro. Cf: Anais do CBPI, na página do Grupo de Estudos e Pesquisas Higiene Mental e Eugenia (GEPHE). 

Disponível em: <http://old.ppi.uem.br/gephe/index.php/arquivos-digitalizados/14-sample-data-articles/86-

primeiro-congresso-brasileiro-de-protecao-a-infancia>. Acesso em: 06 mar. 2017. 

http://old.ppi.uem.br/gephe/index.php/arquivos-digitalizados/14-sample-data-articles/86-primeiro-congresso-brasileiro-de-protecao-a-infancia
http://old.ppi.uem.br/gephe/index.php/arquivos-digitalizados/14-sample-data-articles/86-primeiro-congresso-brasileiro-de-protecao-a-infancia
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Retomando a questão de como se modificou a forma de ver e tratar a criança do final 

do século XIX para início do século XX, Costa (2004) defende que isso se deu em função do 

processo de individualização de cada um dos membros da família patriarcal. A família, aos 

poucos, deixa de ser o centro de convergência de seus membros para atender às necessidades 

da nova ordem social, sendo preciso que cada membro se voltasse para o engrandecimento do 

país.  Modificaram-se tanto os papéis sociais quanto a relação entre os membros da família. 

Da condição de filho, cujo papel seria a continuação do nome da família, a criança passa à 

condição de cidadão, ainda como um vir a ser, visando ao engrandecimento do país.  

No Brasil, a partir das três últimas décadas do século XIX, tudo que diz respeito à 

criança torna-se objeto de preocupação de intelectuais que procuraram estabelecer um novo 

projeto político para o país. Sendo assim, professores, médicos, religiosos, juristas, políticos, 

escritores, entre outros, voltaram suas atenções para a infância.  

 

A “proteção à infância” é o novo motor que impulsiona a criação de uma série de 

associações e instituições para cuidar da criança sob diferentes aspectos: da sua 

saúde e sobrevivência – com os ambulatórios obstétricos e pediátricos; dos seus 

direitos sociais – com propostas de legislação e de associações de assistência; da sua 

educação e instrução – com o reconhecimento de que estas possam ocorrer desde o 

nascimento, tanto no ambiente privado como no espaço público. (KUHLMANN 

JÚNIOR, 2011, p. 473, grifo do autor)  

 

Estava em jogo o futuro da nação e o diagnóstico sobre as condições de saúde da 

população brasileira, que, em muito, estava representada na célebre frase do Dr. Miguel 

Pereira Couto: “o Brasil é ainda um imenso hospital” (apud HOCHMAN, 1998). Os médicos 

“insistiam nos graves danos sociais acarretados por hábitos e doenças que comprometiam não 

apenas a existência dos indivíduos, tornando-os muitas vezes inaptos para o trabalho e um 

perigo para a coletividade, mas também sua descendência”, segundo Luca (1999, p. 226). Das 

páginas da Revista do Brasil, a autora traz uma citação que nos ajuda a entender como a 

criança era vista por alguns intelectuais nas primeiras décadas do século XX.  

 

Vem uma dessas criaturinhas ao mundo já com todo um inferno potencializado 

dentro do seu corpinho minúsculo e tenro. Bole ali dentro, ansiando por brotar, toda 

uma sementeira de atrocidade: cegueira, surdez, chagas, ataques, paralisia, 

alucinações, angústias, vícios, maldades, todos os legados orgânicos do pai avariado 

ou alcoólatra, da mãe nevropata ou tuberculosa. E o desgraçadinho vive, muitas 

vezes, como se fosse perfeito: nenhuma prevenção, nenhum cuidado, nenhum zelo 

especial, nenhum corretivo oportuno. E cresce, e arrasta a sua tragédia lancinante, e 

deixa descendentes que continuem a desenrolar a cadeia infindável dos condenados 

sem culpa! E continuam a alterar-se de mais a mais os muros das prisões, assumem 

vulto de cidades os manicômios, mais se reproduzem as enfermarias, mais longas e 

mais barulhentas se tornam as alforjas do vício em pleno coração das cidades, e 
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essas geenas refervem de angústias, de desesperos, de lentas agonias. (AMARAL, 

1921 apud LUCA, 1999, p. 226)  

 

Se os médicos higienistas (de várias especialidades médicas) e outros intelectuais 

partilhavam a ideia de que era preciso intervir na família para salvar as crianças, os 

condenados sem culpa, essa concepção de criança como sementeira de atrocidade se 

sustentava nas teorias genéticas e raciais próprias da eugenia, mas também carregava a ideia 

da criança como um vir a ser, ou seja, um indivíduo que carecia do investimento de várias 

ciências para que se tornasse um cidadão brasileiro.  

Um contraponto a essa visão biológica e determinista sobre o futuro da criança pode 

ser observado nas iniciativas de outros intelectuais brasileiros, que, nas décadas de 1920/30, 

encaminharam iniciativas educacionais para as famílias. Segundo Magaldi (2002), pode-se 

observar a configuração de uma teia de propostas e intervenções dirigidas às famílias com 

finalidade civilizatória. Teia tecida por muitos atores sociais numa dinâmica complexa, 

marcada por movimentos de aproximação, de convergência e também de afastamento entre as 

posições desses atores.  

 

Para a implementação desse projeto (civilização da sociedade brasileira), sabe-se 

que a escola foi se constituindo em uma agência destacada. No entanto, um aspecto 

que foi sendo percebido com mais e mais clareza pelos educadores da época foi o de 

que, para atingir o alvo desejado, isto é, a população de modo geral, bem como os 

objetivos propostos, de irradiar conhecimento e hábitos de modo que a sociedade 

passasse a se pautar em novos referenciais associados à modernidade e à civilização, 

aquelas mensagens deveriam penetrar na intimidade dos lares, na esfera da vida 

familiar. Daí podermos observar a importância assumida então por discursos e ações 

pedagógicas dirigidas às famílias brasileiras por importantes educadores, com vistas 

a educá-los sobre a melhor forma de se conduzir e de educar seus filhos. 

(MAGALDI, 2002, p. 60)  

 

Se a educação das famílias visando prepará-las para educar seus filhos foi ponto de 

convergência entre médicos higienistas e eugenistas, educadores e outros, as formas de ver a 

criança e as ações pedagógicas se diferenciavam. A multiplicidade de olhares sobre a criança 

formou as concepções de infância que se expressaram naquele período de renovação 

educacional das primeiras décadas do século XX. Magaldi (2002), ao analisar as proposições 

de dois educadores brasileiros, o médico psiquiatra e eugenista Júlio Porto-Carrero e a poetisa 

Cecília Meireles, quando estes se voltam ao tema da educação das famílias, destaca o olhar 

desses intelectuais sobre a infância. Para Porto-Carrero,  

 

[...] a modelação da infância situava-se como um elemento de importância essencial. 

Cabe destacar ainda que, nesse projeto, a criança somente adquiria importância como 

futuro adulto, e o indivíduo apenas encontraria lugar como membro de uma 

coletividade social. Na concepção de Cecília Meireles, [...] a forma de concebê-la 
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apontava para uma grande distância em relação às certezas do pensamento médico e 

para a proximidade de outras ideias bem pouco concretas – mas indiscutivelmente 

inspiradoras -, tais como as de “humanidade melhor”, “fraternidade”, “harmonia entre 

felicidade individual e bem comum”. (MAGALDI, 2002, p. 74-75, grifos do autor) 

 

Recorremos aos educadores citados por Magaldi (2002) para nos auxiliar na 

construção da ideia de uma infância plural, pois, segundo a autora, no projeto de Porto-

Carrero, a infância se expressava como uma realidade a ser governada, como matéria a ser 

moldada ou esculpida em benefício da sociedade futura; por outro lado, nos artigos da poetisa 

e educadora Cecília Meireles, a infância era valorizada em seu tempo presente e era ainda 

tratada como riqueza a ser preservada, como fonte de inspiração para a construção de um 

mundo melhor. A forma de conceber a infância de Cecília Meireles destoava do discurso 

corrente. A nosso ver, a valorização da infância como um tempo da criança, em seu tempo 

vivido, e não um futuro a ser moldado, ainda é um ideal que procuramos alcançar 

hodiernamente.   

Assim como a família, a escola também se constituiu como objeto de intervenção da 

medicina higienista. A participação da ordem médica na construção de um projeto de 

modernidade para o Brasil e o papel delegado à educação escolar nesse intento é objeto de 

investigação de alguns pesquisadores brasileiros. Gondra (2004), por exemplo, analisa um 

conjunto de teses, da segunda metade do século XIX, produzido na Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro (FMRJ), e afirma que o modelo educacional defendido pela ordem médica 

tinha o princípio de uma educação integral, ou seja, uma educação do homem inteiro, em seus 

aspectos físicos, intelectuais e morais.  

Já Stephanou (1999) analisa a emergência da educação como tema e problema nas 

práticas discursivas da medicina social, a partir de teses, produções escritas, participação em 

eventos e outras atividades de médicos gaúchos na primeira metade do século XX. A autora 

argumenta que o prestígio dos médicos na educação escolar se deu mediante um discurso de 

enaltecimento do saber médico, pautado no conhecimento científico, sobre os saberes 

pedagógicos, de modo que as concepções pedagógicas foram informadas, indiscutivelmente, 

por um conjunto considerável dos saberes e discursos produzidos pela medicina ao se voltar 

para as questões educativas. Cabe a ressalva de que esse processo não foi uma via de mão 

única, visto que, ao mesmo tempo em que a medicina informava a educação, esta dotava a 

medicina de princípios pedagógicos.  

O trabalho dos referidos autores não trata diretamente da educação escolar para as 

crianças pequenas, mas nos auxilia na compreensão de como o saber médico-higienista se 

voltou para a educação, ao difundir as regras e normas sobre os modos de ser e viver também 
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no espaço escolar, por meio de orientações e prescrições para os professores, com a 

pedagogia do exemplo (forma de falar, vestir, etc.); para o escolar (modo de se sentar, 

ocupação do tempo livre, higiene das mãos, alimentação, exercícios físicos, sono, banho, 

roupas, as percepções, a inteligência, a moral, a sexualidade, outros); e para o ambiente 

educativo (prédios arejados, com espaços amplos, com controle da luminosidade e umidade); 

entre outras orientações. A máxima de atingir tudo e a todos é explorada no trabalho dos dois 

autores citados anteriormente.  

Assim como procederam a um diagnóstico de que a família não era capaz de cuidar 

de seus filhos, os médicos também se empenharam em diagnosticar a organização do modelo 

escolar vigente: a estrutura física da instituição escolar, os métodos de ensino, os profissionais 

e os alunos, para, em seguida, prescrever “um modelo de organização escolar calcado na 

razão médica que, ao ser constituído, retiraria do espaço privado – religioso ou familiar – o 

monopólio sobre a formação dos meninos e das meninas. [...]” (GONDRA, 2011, p. 527).  

Quanto à educação escolar para as crianças pequenas, Kuhlmann Júnior (2011) trata 

do surgimento das instituições educacionais para criança de 0 a 6 anos ainda na primeira 

metade do século XIX. A história da educação infantil, como hoje é reconhecida a educação 

para essa faixa etária, é permeada pelas contradições entre educação familiar e educação 

escolar, envolvendo, nesse quesito, a idade, o tempo e o local ideal para a educação das 

crianças.  

 

O processo de constituição de um conjunto de instituições de educação popular, [...], 

leva a distintas estruturas de atendimento. Na educação infantil, paralelamente ao 

jardim-de-infância situado em órgãos da educação, a creche e os jardins-de-infância 

ou as escolas maternais destinadas aos pobres subordinam-se aos órgãos de saúde 

pública ou assistência. Mas a área educacional não deixa de se fazer presente no 

segundo caso, de modo que essas trajetórias paralelas encontram muitos canais de 

comunicação durante toda a sua história, [...]. (KUHLMANN JÚNIOR, 2011, p. 

473) 

 

Mesmo que as instituições de atendimento às crianças pequenas, em sua constituição, 

tivessem adquirido distintas estruturas, a priori, os jardins de infância ligados aos órgãos de 

educação tinham como público-alvo as crianças de famílias socialmente favorecidas, ao passo 

que, para as crianças das famílias trabalhadoras, as instituições se vinculavam aos órgãos de 

saúde e/ou assistência. Ainda assim, as conexões entre educação, saúde, assistência podem ser 

identificados quando profissionais da saúde direcionam suas atividades para a educação ou 

quando educadores/professores se valem do saber médico ou da medicina no exercício de sua 

profissão. Destacamos dois destes profissionais: o médico Joaquim José Menezes Vieira, 
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fundador do primeiro Jardim da Infância no Brasil (1875) e o professor Antônio Ferreira de 

Almeida Júnior, que, já no exercício do magistério, formou-se em medicina, aliando as duas 

áreas em sua atuação profissional.  

 

1.3 HIGIENIZAR, MODELAR E EDUCAR PARA O FUTURO: UM IDEAL PARA A 

INFÂNCIA    

 

No século XX, ampliaram-se os debates e as ações de educação, cuidado e proteção 

para as crianças pequenas, tendo como referência o século anterior. O movimento higienista 

encontra na criança e no processo educativo uma poderosa arma de auxílio na propagação de 

seu principal lema – educação para a saúde. Os higienistas objetivavam a construção de bons 

hábitos ainda na infância, período em que o cérebro infantil era considerado, por alguns 

médicos, como miolos moles e cérebros brandos (GONDRA; GARCIA, 2004) e a infância 

como cera a modelar (MAGALDI, 2002) e sementeira do porvir (GONDRA, 2000). 

Infância é, pois, uma expressão carregada de sentido histórico, social e cultural, 

inclusive tema de debates sobre sua existência e duração. Então, houve um momento em que a 

ideia de infância passou a existir ou as formas de sentir, dizer, ver, ou ainda representar foram 

se modificando ao longo do tempo, juntamente com outras mudanças na organização da vida 

social, como a família, a educação escolar e outras instituições?   

São tantas as formas de defini-la e, consequentemente, de abordá-la, que podemos 

falar em infâncias. Contudo, para exercício de análise, é preciso definir o período da vida que 

voltamos nosso olhar, a criança pequena menor de sete anos de idade. Esse período da vida 

pode ser nomeado de diversas formas, modificando-se conforme a época e os autores.  

Ariès (2006) em História Social da Criança e da Família retoma As idades da vida 

logo no primeiro capítulo de sua obra. Segundo o autor, as idades da vida ou idades do 

homem já foram repartidas em analogia ao número de planetas (na época eram 7), aos 12 

signos do zodíaco, à iconografia, aos ciclos da natureza e à organização da sociedade. Citando 

um texto da Idade Média – Le Grand Propriétaire de toutes choses, o autor traz uma 

definição de infância como a primeira idade, característica que se mantém até nossos dias.   

 

A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa quando a 

criança nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de 

enfant (criança), que quer dizer não-falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar 

bem nem formar perfeitamente as palavras, pois ainda não tem seus dentes bem 

ordenados nem firmes [...]. (ARIÈS, 2006, p. 6) 
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Ao pensarmos nas fases da vida, a infância figura como a primeira delas. Ainda 

assim, comporta subdivisões baseadas em fatores biológicos, semânticos, sociais, geográficos 

e históricos. Cada período histórico e grupo social tratará a questão das idades da vida 

conforme suas crenças, interesses e projetos. Gondra e Garcia (2004) fornecem-nos alguns 

dados para elaboração do quadro sobre As idades da vida. 

 

Quadro 1 – As idades da vida  

Autor Terminologia  Idades  Descrição  Etapas/Fases 

 

 

 

Hallé 

1ª infância  1-7 anos ----- 1ª 

2ª infância – Puerícia  7-15 anos 

7-13 anos 

Meninos  

Meninas  

2ª 

Puberdade ou adolescência  

(aptidão para reprodução)  

15-25 anos 

13-21 anos 

Homens  

Mulheres 

3ª 

Virilidade 

Feminilidade 

25-60 anos 

21-50 anos 

51 anos ou mais  

Crescente  

Confirmada  

Decrescente 

4ª 

Velhice  60-70 anos  1ª fase – velhice 

2ª fase – velhice avançada 

(época das enfermidades). 

3ª fase – Decrepitude 

(transição da vida à morte).  

5ª 

 

 

Daubeton 

Infância Do nascimento à 

puberdade 

----- 1ª 

Adolescência  Até 20-25 anos ----- 2ª 

Juventude  25-30/35 anos ----- 3ª 

Idade viril  Até 40-45 anos ----- 4ª 

Idade de retorno 45-60/65 anos ----- 5ª 

Velhice ou caducidade ----- ----- 6ª 

 

 

Becquerel  

Época do nascimento  Criança recém-

nascida  

----- 1ª 

Primeira infância  Do nascimento até 

2 anos 

----- 2ª 

Segunda infância  2-12/15 anos  ----- 3ª 

Adolescência  12-15  18/20 anos  ----- 4ª 

Idade adulta  20-60 anos ----- 5ª 

Velhice  60 anos até a 

morte 

----- 6ª 

Época da morte  ----- ----- 7ª 

 Fonte: Gondra e Garcia (2004); Quadro elaborado por Viana (2017).  

 

Ainda segundo os autores citados, um conjunto de teses apresentado pelos futuros 

médicos brasileiros, na segunda metade do século XIX, referendava-se no médico e professor 

da Faculdade de Medicina de Paris, Alfred Becquerel, uma autoridade nas questões de 

higiene, e em todas elas aparece o tema das idades da vida. Como podemos observar no 

quadro, o médico francês reparte os tempos da vida em seis fases, sendo que a infância 

abrange três dessas fases. As subdivisões do tempo da infância, a nosso ver, constituiu-se 
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como uma das estratégias para inserir as crianças pequenas no rol de interesses/objetos 

almejados pelos médicos.  

As repartições e subdivisões dos tempos da vida permitem aos médicos conhecer 

melhor a natureza da criança e, ainda, prescrever as práticas adequadas para cada fase, a 

exemplo, os cuidados com as crianças recém-nascidas. Isso seria uma construção da 

racionalidade médica que procura conhecer e classificar o objeto para poder intervir sobre ele, 

“de modo que se construísse um discurso especializado a respeito desse período da vida, do 

qual se poderia extrair regras para assegurar a continuidade da vida, afastando, com isso, as 

crianças de práticas rudes, [...] (GONDRA; GARCIA, 2004, p. 72). Contudo, essa repartição 

não é consenso entre os médicos, variando conforme o período e a filiação ideológica de seus 

propositores.  

Com argumentos oriundos da fisiologia, os médicos indicam que, aos sete anos de 

idade, a criança deveria começar os estudos. “No que se refere à idade, há um consenso de 

que a educação anterior à escola deveria ficar sob a responsabilidade da família, [...] visto 

que, durante sete anos, a criança seria alvo exclusivo da atenção e cuidados da família” 

(GONDRA, 2004, p. 341). A expansão dos Jardins da Infância e das creches na primeira 

metade do século XX é um contraponto a essa ideia de que a família seria responsável pelo 

cuidado e educação das crianças menores de sete anos. 

Dentre as iniciativas legais de criação dos jardins de infância, Machado (2005) 

chama atenção para o Decreto nº 7.247, de Leôncio de Carvalho (1879). Nesse decreto, a 

obrigatoriedade do ensino era para as crianças de 7 a 14 anos de idade, prevendo, ainda, a 

criação de Jardins de Infância para crianças de três a sete anos de idade. A autora cita também 

os Pareceres de Rui Barbosa (1883), porque, das inciativas do período, ambos os documentos 

apresentavam propostas mais detalhadas e almejavam uma reforma do ensino desde o jardim 

de infância até o ensino superior. Apesar das manifestações de diversos setores letrados da 

sociedade – políticos, educadores, médicos, jornalistas - em defesa da criação de jardins de 

infância para crianças pobres, não há evidências de sua criação durante o século XIX no 

Brasil. O que veremos são algumas iniciativas, a partir da década de 1870, que atenderam 

crianças dos setores sociais privilegiados.  

O médico e dono de escola particular, Dr. Menezes Vieira, foi o pioneiro na criação 

dos jardins de infância, em 1875. Segundo Bastos (2002c), o Jardim-de-Crianças, anexo ao 

Colégio Menezes Vieira, destinava-se aos meninos de 3 a 6 anos de idade, e seu fundador era 

orientado pelos trabalhos de Pestalozzi, Froebel e Mme. Pepe-Carpentier. Além do “jardim” 
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do Colégio Menezes Vieira, até o final do século XIX se tem registro de poucas instituições 

desse tipo. Desse modo, Kuhlmann Júnior (2011) faz referência às instituições pioneiras: o 

Jardim-de-Infância da Escola Americana (1877) e o Jardim-de-Infância da Escola Normal 

Caetano de Campos, em São Paulo (1896). Quanto às creches
21

, segundo Kuhlmann Júnior 

(2005), as primeiras referências em nosso país aparecem no jornal A Mãi de Família (1879). 

A partir daquele ano, foi publicada uma série de artigos denominada “A creche (asilo para a 

primeira infância)”, escrita por Kossuth Vinelli, médico da Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro, que procurava divulgar as vantagens e a importância dessa instituição para as 

famílias pobres. 

 

Deixemos a mulher no lar doméstico, de que ela é a rainha e o encanto mais 

poderoso, que ela aí crie seus filhos, os eduque na religião e na honra e de noite, 

quando o marido volta fatigado do trabalho do dia, que ela enxugue seu rosto 

banhado de suor e o console com seu sorriso! Mas, a despeito dos nossos protestos e 

dos nossos pesares, a cruel necessidade aí está: nas famílias operárias a pobre mãe é 

muitas vezes obrigada a abandonar seus filhos e a trabalhar fora sob a pena de ver 

aparecer em sua mansarda o espectro da fome. Ela vai, pois! Mas seus filhinhos? O 

que lhes sucede? (VILENNI, apud KUHLMANN JÚNIOR, 2005, p. 70) 

  

O atendimento nessas instituições era no regime de semi-internato, para crianças de 

até dois anos de idade, oriundas da classe trabalhadora. Dessa idade até os sete anos, o 

atendimento era nas salas de asilo. Segundo Kuhlmann Júnior (2011), as creches pioneiras 

foram criadas na aurora do século XX. Em 1899, foi instalada uma creche na fábrica de 

tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era liberar a mão de obra feminina para o 

mercado de trabalho. Grupos religiosos também participaram da expansão de instituições para 

crianças pequenas. Desse modo, a espírita Anália Franco, já no início do século XX, cria em 

São Paulo instituições denominadas creches ou escolas maternais, que atendiam crianças órfãs 

e abandonadas e também filhos de jornaleiras. 

Se a criação de instituições de atendimento às crianças pequenas contava com 

iniciativas de vários setores da sociedade – privado, religioso e governamental, o que 

implicava uma série de interesses divergentes sobre a educação das crianças, algumas 

instituições se voltaram especificamente para difundir a “mensagem da higiene”, entre elas, o 

Instituto de Hygiene de São Paulo.    

 
Criado em 1918, em conformidade com os moldes norte-americanos, como 

resultado de um acordo entre o Governo do Estado de São Paulo e a Junta 

                                                 
21 

A palavra creche é de origem francesa e significa presépio. Sua criação se deu na França, em 1844, por Firmin 

Marbeau, para atender crianças pobres de menos de 2 anos de idade. (PARDAL, 2005) 
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Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller, o Instituto de Hygiene teve papel 

fundamental na formulação da política sanitária, adotada a partir de 1925. Política 

que, calcada nos ideais de prevenção das doenças e manutenção da saúde, elegeu, 

como objetivo prioritário, a formação da consciência sanitária e constituiu a 

educação sanitária em uma das suas mais importantes pautas, acreditando ser 

possível, por meio dela, incutir na população e, sobretudo, nas crianças, hábitos 

salutares. (ROCHA, 2003a, p.14, grifos da autora) 

 

Destacamos a ação do Instituto de Hygiene devido a seu papel na formulação de 

políticas públicas que objetivavam a veiculação dos preceitos da higiene também nas 

instituições escolares. Para tal, o instituto criou cursos de formação de agentes de saúde 

pública, mas também cursos especiais para professores, entre eles, o curso de Higiene para as 

alunas da Escola Normal e o curso de Higiene Escolar para professores das escolas públicas, 

ambos em São Paulo. Rocha (2003a) assinala que, assim como os demais cursos ministrados 

pelo instituto, os cursos para professores também assumiram uma orientação prática, expressa 

na forma de organização do trabalho, na qual predominaram as demonstrações e exercícios 

práticos em laboratórios, como, por exemplo, demonstração de contaminação bacteriana 

através de tosse, espirro, beijo, análise da qualidade da água, do leite, outros.  

Outra frente de trabalho do Instituto foi o uso de impressos, destinados, entre outros, 

às crianças das escolas primárias e seus mestres. A utilização de impressos – cartilhas, cartões 

postais, cartazes, voltados para a educação e propaganda sanitária foi uma das estratégias do 

instituto para pôr em circulação novos modos de viver, configurando uma cultura da higiene.  

A Cartilha de Hygiene
22

, publicada em 1923, de autoria do professor Almeida 

Junior, foi um desses impressos analisados pela autora e à qual fazemos referência, pois era 

direcionada às crianças do ensino primário e tinha por objetivo difundir os preceitos de 

higiene na escola, mas também junto às famílias. Para Rocha (2003a), a Cartilha se 

configurou como um suporte de representações sobre a infância e sua educação e de práticas 

de conformação dos corpos e mentes das crianças, de modo que deve ser pensada como um 

dispositivo de imposição dos conhecimentos higiênicos voltados para a normalização do 

comportamento infantil.  

Voltando-se para o período e local que circunscreve nosso objeto e considerando que 

havia poucas instituições formais de ensino para as crianças pequenas, não se pode dizer que 

não havia intenção/preocupação com a educação para essa faixa etária. Como a escolarização 

                                                 
22 

Rocha (2003a) faz uso da 15ª edição da obra, publicada em 1936. Segundo a autora trata-se de um livro de 

formato pequeno (19,5cm x 14,5cm), tipo brochura, com 42 páginas, fartamente ilustrada em preto, cinza e 

ocre. A circulação da cartilha não se limitou ao estado de São Paulo, sendo adotada também nas escolas 

primárias de outros estados, entre eles, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e, ainda, circulação 

internacional. 
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das crianças (a partir dos 7 anos de idade), seguida pela educação de adultos, era uma tarefa 

urgente que se colocava ao país, visto que a maioria da população brasileira da primeira 

metade do século XX era analfabeta e que as práticas sociais de cuidado e educação das 

crianças pequenas eram vistas como tarefa da família, trabalhamos com a hipótese de que a 

educação para as crianças pequenas ganhou terreno quando profissionais, instituições e o 

Estado foram chamados a exercer novos papéis. A Revista de Educação de Goiás, como 

órgão oficial do governo, também foi um dos veículos de difusão dos ideais higienistas? 

Quais orientações e prescrições higienistas para a criança pequena aparecem nesse impresso? 
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CAPÍTULO II  

 

IMPRENSA PEDAGÓGICA EM GOIÁS: A CONSTITUIÇÃO DA REVISTA DE 

EDUCAÇÃO E A DIFUSÃO DOS PRECEITOS HIGIENISTAS 

 

A Revista de Educação caracteriza-se como um impresso pedagógico oficial do 

governo do estado de Goiás, que circulou entre os anos de 1937 e 1962. Durante esse período, 

a Revista deixou de circular por três vezes e foi reorganizada por dois decretos, o que 

provocou várias mudanças, entre elas, o título do impresso. Quando foi criada em 1933, o 

título era Revista Goyana de Educação e Historia (RGEH), mas quando começa a circular, 

em 1937, o nome de capa era Revista de Educação. A partir de 1945, passou a se intitular 

Revista de Educação e Saúde e, em 1949, Revista de Educação. Utilizaremos então a 

denominação Revista de Educação, pela permanência do termo educação em todos os 

exemplares localizados, assim como pelos fins pedagógicos do impresso. 

 A Revista de Educação goiana insere-se em um rol de publicações periódicas que 

circulava pelo Brasil num período de afluência dos impressos, sejam eles jornais, boletins, 

revistas, etc. A título de exemplo, citamos outras revistas pedagógicas, contemporâneas à 

Revista goiana, que circulavam em diferentes estados brasileiros e outros países: Revista do 

Ensino, do Rio Grande do Sul
23

, Revista de Educação, do estado de São Paulo, e Revista do 

Ensino, do estado de Minas Gerais
24

, Atualidades Pedagógicas, de São Paulo, Pedagogie
25

 do 

Centro D’Etudes Pedagogiques, de Paris, entre outras.  

Segundo Bastos (2002a), durante as duas primeiras décadas do século XX, houve 

uma série de inciativas voltada à publicação de periódicos com preocupações exclusivamente 

educacionais. Mas foi a partir de 1930, que ocorreu um grande impulso de publicações 

pedagógicas no contexto do debate político-ideológico entre educadores pioneiros e católicos 

e a necessidade de dar visibilidade às ideias desses grupos. O uso da impressa pedagógica 

como veículo de disseminação das questões educacionais e pedagógicas, no Estado Novo, 

configurou-se como veículo de produção e difusão do discurso nacionalista. “A imprensa 

pedagógica, nesta perspectiva, também tem grande impulso, sendo utilizada com função 
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Publicação da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul. (RE, n. 52, 1962, p. 71) 
24

Segundo Bicas (2008), trata-se de um impresso pedagógico oficial de educação direcionado aos professores, 

diretores e técnicos da rede pública de ensino do estado de Minas Gerais. 
25

Impresso pedagógico citado por Pedro Viggiano, técnico educacional e assíduo colaborador da Revista de 

Educação goiana. “A Revista parisiense é considerada uma das mais aprofundadas em pesquisas relativas a 

temas didáticos no mundo: procura sempre estudar os assuntos de maior relêvo no campo educacional”. (RE, n. 

39, 1959, p. 10) 
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política-doutrinária, facilitando o escoamento dos conteúdos do regime” (BASTOS, 2002a, p. 

186). 

No plano nacional, a autora destaca a criação da Revista Nacional de Educação, 

editada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), em 1932, a qual serviu de 

inspiração para uma série de inciativas estaduais, municipais e privadas. Sendo assim, a 

Revista de Educação de Goiás estaria inserida entre essas iniciativas? Na listagem de 

publicações pedagógicas citadas por Bastos (2002a)
26

, não consta a Revista de Educação de 

Goiás. Contudo, a própria autora esclarece que se trata de um levantamento preliminar da 

Biblioteca Nacional, de modo que nem todas as publicações pedagógicas que circulavam no 

país naquele período foram listadas. Desse modo, acreditamos que nossa pesquisa pode 

contribuir para a divulgação da existência desse periódico e, por conseguinte, para a 

ampliação de pesquisas sobre a história da educação regional e nacional.  

 Neste capítulo, vamos nos dedicar a esse impresso pedagógico, fonte primordial 

para a investigação do tema proposto. Com base nos autores que nos auxiliaram na 

compreensão da utilização do impresso pedagógico como fonte, entre eles, Bastos (2002a; 

2002b), Nóvoa (2002), Bicas (2008), Luca (2010), fizemos um mapeamento dos números 

localizados, indicando os espaços onde os exemplares podem ser consultados. Em seguida, 

elaboramos um breve histórico sobre o impresso, descrevendo as principais características de 

cada fase. Por fim, procuramos assinalar as continuidades e descontinuidades na difusão dos 

conhecimentos educacionais, políticos e culturais, com destaque para a veiculação dos 

preceitos higienistas.   

 

2.1 A MATÉRIA-PRIMA DA PESQUISA HISTÓRICA: AS IDENTIDADES CULTURAIS 

DAS FONTES  

 

A pesquisa histórica faz uso de variadas fontes, documentais, arqueológicas, 

impressas, orais, biográficas, audiovisuais, sendo que “o uso das fontes também tem uma 

história porque os interesses dos historiadores variaram no tempo e no espaço, em relação 

direta com as circunstâncias e trajetórias pessoais e com suas identidades culturais”, como 

bem registrou Janotti (2010, p.10). Essa história nos conta dos métodos empregados na 

                                                 
26

“O breve histórico da imprensa pedagógica no Brasil objetiva sinalizar esta produção discursiva, com a 

intenção de constituir um repertório, um instrumento de trabalho para todos os historiadores que se interessam 

pelo estudo dos sistemas educativos e pela reconstituição de uma face do discurso pedagógico brasileiro”. 

(BASTOS, 2002a, p. 173-174) 
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historiografia, desde aqueles que consideram a fonte como portadora de verdades absolutas 

até o que nos dizem que a fonte precisa ser questionada, relativizada e contextualizada.  

Partimos então do princípio de que a fonte, independentemente de seu status, não 

contará a história tal qual aconteceu. Segundo Graham (2015), cabe ao 

historiador/pesquisador o trabalho de reconstruir camadas e camadas de contextos que 

envolvem o objeto da pesquisa, de modo que possa tecer suas considerações em uma rede de 

análise mais ampla. 

Apesar de parecer redundância, nunca é demais lembrar que a história não é uma 

somatória de fatos, não se dá por uma sucessão linear de fatos, visto ser um processo 

contínuo, marcado de rupturas e descontinuidades. Os processos educativos são partes de uma 

construção social, de uma dinâmica social, tratando-se de produtos históricos da humanidade, 

elementos provindos de instituições, marcados por valores e padrões impostos pelos sujeitos. 

Não é possível perdermos de vista os limites postos para a escrita da história em todos os 

campos, pois o passado nunca será plenamente conhecido e compreendido, a não ser em seus 

fragmentos, incertezas e fragilidades.   

Antes de fazermos uma contextualização da Revista, perguntamo-nos: Por que a 

Revista de Educação de Goiás é importante para uma análise histórica? Bastos (2002a) 

defende que a imprensa pedagógica afigura-se como fonte privilegiada de estudo, uma vez 

que sua análise possibilita avaliar a política das organizações, as filiações ideológicas, os 

antagonismos, as práticas educativas e escolares. Para Nóvoa (2002, p. 13), “[...] a imprensa é 

o lugar de uma afirmação em grupo e de uma permanente regulação coletiva, na medida em 

que cada criador está sempre a ser julgado, seja pelo público, seja por outras revistas, seja 

pelos próprios companheiros de geração”. Entendemos que o impresso pedagógico constitui-

se como fonte e/ou objeto relevante para a história da educação, na medida em que não só 

possibilita uma série de reflexões sobre o pensamento educacional de dado período, mas que 

também apresenta elementos de relações sociais complexas. Assim, alguns aspectos não 

devem ser ignorados e sim confrontados em uma pesquisa, entre eles, formato, circulação, 

redatores, temas, imagens, colaboradores, etc.  

Nosso primeiro contato com a fonte foi com o acesso direto às revistas, pesquisando, 

em seguida, o que já havia de produção sobre as mesmas. Com isso, encontramos o trabalho 

dissertativo de Santos (2013), que coloca em evidência o papel da Revista de Educação de 

Goiás para o campo das pesquisas em história da educação e defende a tese de que o impresso 

foi um dos dispositivos utilizados para a circulação dos ideais escolanovistas entre os 
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professores do estado. Coadunamos com a defesa da pesquisadora de que a Revista é uma 

fonte inestimável para as pesquisas sobre a história da educação, pois a mesma, a despeito da 

descontinuidade, característica de outras revistas pedagógicas do período, oferece inúmeros 

temas de pesquisa da história educacional local, a saber: métodos pedagógicos, legislação 

educacional, formação de professores, programas de ensino, ensino primário, escolas 

agrícolas, imprensa pedagógica, entre outros.  Assim, elegemos esse material impresso como 

fonte referencial desta pesquisa sobre a educação da criança pequena e o saber médico-

higienista em Goiás, levando em conta as possibilidades de representação da cultura 

educacional nesse impresso no decorrer da história regional e nacional. 

Após cuidadoso trabalho de pesquisa em arquivos públicos, particulares e sebos de 

Goiânia, catalogamos 33, dentre os 52 números que possivelmente foram impressos. Vale 

assinalar que, dos números localizados, 12 foram publicados de forma conjugada, o que nos 

dá um total de 27 fascículos, e mais um fascículo especial. Trata-se de uma revista 

SEPARATA com o mesmo número e parte do conteúdo do n. 42, de 1960, que era uma 

matéria em homenagem a Brasília, a nova capital federal, escrita por Amália Hermano 

Teixeira, diretora da Revista no período. 

Vejamos a seguir quadro com números localizados:  
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Quadro 2 – Números localizados (1937-1962) 

   Fonte: Revista de Educação (1937-1962); Quadro elaborado por Viana (2017). 

 

É visível, no quadro elaborado, a descontinuidade na circulação do impresso, 

valendo lembrar que, no período estudado, esta era a única revista pedagógica produzida no 

estado de Goiás. E, por ser uma publicação estatal, poderia estar sujeita à aprovação de 

governos que se alternavam no poder. Ou seja, apesar de a educação assumir importância 

também em função da Reforma Educacional, de 1930, não deveria ser tranquilo manter a 

circulação de um material dessa natureza em uma capital que estava se construindo, sobretudo 

o sistema educacional. Entre as dificuldades para manter o impresso em circulação, segundo 

os próprios diretores da Revista, estão falta de papel, falta de energia, a inclusão e liberação de 

verbas do orçamento estadual, problemas na tipografia. 

É importante observar ainda que, diante dos números que foram publicados, 52, e o 

que conseguimos localizar, 33, considera-se um número expressivo de edições para a 

                                                 
27 

A Revista não circulou nesse ano. (RES, n. 23/24, 1946, p. 69)  
28 

A Revista não circulou em 1947 e 1948. (RE, n. 37, 1959, p. 25)  
29 

A Revista não circulou de maio de 1949 até dezembro de 1958. (RE, n. 47, 1961, p. 7)  

Números localizados (1937-1962) 

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1937           N. 2 

1938     N. 3 N. 4     

1939           N. 9 

1940         N. 12   

1941             

1942             

1943             

1944             

1945 Não circulou
27

 

1946  N. 23/24 N. 25/26 N. 27/28 N. 29/30    

1947 Não circulou
28

 

1948 Não circulou 

1949 N. 33/34 N. 35/36 Não circulou
29

 

1950 Não circulou  

1951 Não circulou 

1952 Não circulou 

1953 Não circulou 

1954 Não circulou 

1955 Não circulou 

1956 Não circulou 

1957 Não circulou 

1958 Não circulou 

1959 N. 37 N. 38 N. 39 N. 40 N. 41 

1960 N. 42 N. 43 N. 44 N. 45 N. 46 

1961 N. 47 N. 48 N. 49 N. 50 

1962 N. 51 N. 52     
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realização da pesquisa, o que exigiu de nossa parte um recorte das matérias para análise, 

conforme veremos no quadro apresentado no capítulo três.    

Os exemplares foram localizados nos seguintes espaços: Arquivo Histórico Estadual 

de Goiás (AHEG)
30

, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG)
 31

, Biblioteca Central 

(BC)
32

 e Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC)
33

, ambos da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Gabinete Literário Goiano (GLG)
34

 da 

Cidade de Goiás e alguns exemplares em bibliotecas particulares
35

. 

Uma das dificuldades da pesquisa histórica documental é a dispersão das fontes. No 

tocante à imprensa pedagógica, pesquisadores de outros países, como Portugal e França, têm 

empreendido esforços para construir um repertório analítico da imprensa educacional de seus 

países, entre eles Nóvoa e Caspard. No Brasil, Catani e Bastos (2002) têm se dedicado às 

pesquisas com a imprensa pedagógica e advogam em iniciativas de se construir um banco de 

dados com os impressos pedagógicos brasileiros, a fim de facilitar o acesso de outros 

pesquisadores a esse tipo de fonte.  

Em Goiás, Pinheiro e Lisita (2011) esclarecem que, apesar de haver vários arquivos e 

centros de documentação na capital e em cidades do interior, os acervos nem sempre se 

encontram organizados, dificultando a pesquisa e a produção de novos conhecimentos. 

Chamamos atenção para a necessidade de investimentos para a manutenção desses locais de 

guarda do patrimônio cultural, bem como para necessária socialização das fontes, visando à 

ampliação das pesquisas em história da educação. Assim, intencionamos facilitar o acesso à 

                                                 
30

Arquivo Histórico Estadual é o espaço da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) que 

abriga e organiza os documentos mais antigos e históricos do estado de Goiás. Tem a finalidade de receber, 

localizar, recolher, reunir, recuperar, preservar, organizar e divulgar o patrimônio documental do poder 

público, visando estimular estudos e pesquisas que revelem a memória e as raízes históricas do Estado. Sítio: 

http://www.secult.go.gov.br/post/ver/139262/arquivo-historico-estadual. Fone (62) 3201-4656/4657. Horário 

de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h45.  
31 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. O acervo do instituto é composto de fotografias, fitas de vídeo, obras 

de arte, CD-roms, documentos históricos (a primeira Constituição do Estado manuscrita e uma carta da 

Princesa Izabel a seu pai D. Pedro II), livros, revistas, folhetos, medalhas, outros. 
32 

A Biblioteca Central “Dom Fernando Gomes dos Santos” está situada na Área-I, do Campus-I, da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás.  E-mail: servicoaoleitor@pucgoias.edu.br.  
33 

Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central. Instituição criada pela Sociedade Goiana de 

Cultura, em 1996, vinculada à PUC/Goiás. Seu acervo é composto por fundos e coleções documentais de 

recortes temáticos e cronológicos diversificados e se caracteriza como parte constitutiva da cultura, memória e 

história da região, entre eles: acervo bibliográfico com mais de 3.000 obras; documentação manuscrita, 

impressa e microfilmada; iconografia constituída por mais de 20.000 fotografias; cartografia, etc. E-mail: 

ipehbc@ucg.br. 
34 

Gabinete Literário Goiano foi criado em 1864, na Cidade de Goiás. Seu acervo é composto por: jornais, 

revistas e livros dos séculos XIX e XX, atas de governo de 1864 a 1903, relatórios presidenciais, e outros. Para 

saber mais sobre o acervo do Gabinete Literário, consultar home page da Rede de Estudos de História da 

Educação de Goiás (REHEG), disponível em: https://reheg.fe.ufg.br/.   
35

Exemplares da biblioteca particular das professoras Diane Valdez e Rubia-Mar Nunes Pinto.  

http://www.secult.go.gov.br/post/ver/139262/arquivo-historico-estadual
mailto:servicoaoleitor@pucgoias.edu.br
mailto:ipehbc@ucg.br
https://reheg.fe.ufg.br/
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Revista de Educação aos pesquisadores que queiram utilizá-la como objeto e/ou como fonte. 

A seguir, quadro dos espaços que abrigam exemplares desse impresso.   

 

Quadro 3 – Arquivos onde os números foram localizados 

 
Arquivos onde os números foram localizados 

ARQUIVO/ 

NÚMEROS 

AHEG IHGG IPEHBC/PUC-

GOIÁS 

BC/PUC-

GOIÁS 

GLG PARTICULAR 

N. 2 X      

N. 3      X 

N.4      X 

N.9     X  

N. 12     X  

N. 23/24 X      

N.25/26     X  

N. 27/28 X      

N. 29/30 X      

N. 33/34 X  X    

N. 35/36   X   X 

N. 37  X  X   

N. 38    X   

N. 39    X   

N. 40    X   

N. 41  X  X   

N. 42  X  X   

N. 42 – “S”
36

  X    X 

N. 43 X X  X   

N. 44  X  X   

N. 45 X X  X   

N. 46  X  X   

N. 47  X  X   

N. 48  X X X   

N. 49    X   

N. 50    X  X 

N. 51 X X     

N. 52 X X     

Fonte: Revista de Educação (1937-1962); Quadro elaborado por Viana (2017).  

 

Outro ponto que merece ressalva é o risco de perda definitiva e irreparável dos 

exemplares da Revista, como já ocorreu com os números que foram publicados e que não 

estão nos arquivos públicos consultados nesta pesquisa. Quanto mais avançamos no tempo, 

menos é a durabilidade do papel e do interesse de guarda desse material impresso. A 

necessidade de um tratamento arquivístico é imprescindível para que não se percam 

fragmentos da cultura educacional daquele período
37

.  

                                                 
36 

Fascículo especial: SEPARATA.  
37

Com a intenção de contribuir para as pesquisas oriundas dessa fonte, pretendemos digitalizar os exemplares 

localizados, reunindo-os em um DVD ou outro formato digital, de modo a evitar a “peregrinagem” exaustiva 

pelos arquivos e centros de documentação em busca de exemplares, além de garantir a preservação de uma 

pequena parte da memória educacional daquele período.   
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2.2 A REVISTA DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS: DIFUSÃO DAS QUESTÕES 

EDUCACIONAIS, POLÍTICAS E CULTURAIS  

 

O movimento político e social que culminou com a chamada Revolução de 1930, 

levando Getúlio Vargas à presidência da República, teve seus desdobramentos em Goiás. 

Com apoio de Vargas, assumiu o governo estadual, como interventor, Pedro Ludovico 

Teixeira, membro do grupo político de oposição ao governo deposto. Para Chaul (2015), a 

Revolução de 30 provocou no país alterações que passaram a demandar mudanças 

significativas nos diversos setores de atuação e composição da vida nacional. 

 

No acidentado terreno das ideias da década de 1930, em Goiás, reinava o discurso 

sobre o progresso, ao qual se apegarão políticos e intelectuais goianos, deliberados a 

combater a decadência e o atraso presumidos até então. No plano nacional, a 

República, por meio das alterações políticas e sociais, já significara um passo à 

frente com relação ao projeto de modernização do país. As camadas médias urbanas 

em ascensão buscavam afirmar-se ao ritmo cada vez mais rápido das transformações 

de toda ordem que embalava países, máquinas e homens. A luz elétrica, a 

velocidade, as técnicas, as cidades, enfim, todos os símbolos alucinantes do 

progresso davam a tônica aos ideólogos brasileiros que se preocupavam com a 

questão da identidade nacional. (CHAUL, 2015, p. 181)  

 

Nesse contexto, o Interventor Federal Pedro Ludovico Teixeira, procurando alinhar 

seu governo com o projeto de modernização nacional, cria um novo órgão de publicidade, a 

Revista Goyana de Educação e Historia. No entanto, a ideia de utilizar a imprensa oficial 

como veículo de divulgação dos feitos políticos, ou mesmo de formação do professorado 

goiano, não é uma inovação do governo pós 1930. Outra inciativa figura como precursora do 

órgão oficial de publicidade dos assuntos educacionais no estado, a Secção Pedagógica do 

Correio Official de Goyaz, criada e mantida pelos intelectuais da Missão Pedagógica 

Paulista, quando da Reforma Educacional de 1930, ainda no governo de Alfredo Lopes de 

Morais.  

Segundo Barros (s.d.), a Secção Pedagógica foi criada especialmente para propagar 

os atos institucionais e o novo ideário pedagógico, o da Escola Nova.  A expectativa do grupo 

político de Alfredo de Moraes em ampliar a reforma educacional e estendê-la por todo o 

estado foi interrompida quando o grupo de oposição assume o poder em 1930. O que parece 

uma descontinuidade, a nosso ver, tem muito de continuidade, pois a ideia de modernizar a 

educação e a utilização da imprensa como meio de divulgação dos feitos educacionais, 

políticos e culturais, almejados na Reforma Educacional de 1930, estão presentes quando da 

criação da Revista Goyana de Educação e Historia, em 1933.  
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Os ventos de mudança rumo ao novo, ao moderno, o que no período era tido como 

sinônimo de progresso, conforme nos esclarece Chaul (2015), são aqueles que movem a 

construção da nova capital do Estado. Em negação ao velho e atrasado, a Cidade de Goiás, 

propõe-se a criação de Goiânia como um símbolo do progresso. Ainda segundo o autor, os 

discursos das forças mudancistas
38

 da capital do estado de Goiás se valeram do saber médico 

para condenar a velha cidade. Então, apontando os aspectos sanitários desfavoráveis ao 

crescimento populacional e econômico, propuseram a construção de uma capital planejada.  

A discursividade médico-sanitarista/higienista, utilizada como recurso para 

convencer da necessidade de mudança da capital goiana, a nosso ver, aproxima-se da 

discursividade dos médicos oitocentistas sobre o Rio de Janeiro. A cidade era descrita como 

“mal delineada, mal construída, mal ventilada, úmida, quente, fétida, insalubre, de arquitetura 

mesquinha e defeituosíssima no tocante aos trabalhos de higiene pública, polícia médica e 

educação higiênica [...]” (GONDRA, 2011 p. 530). Em São Paulo, nas primeiras décadas do 

século XX, quando o processo de industrialização e urbanização da capital se intensificou, 

“esses homens da ciência elaborariam problemas, produziriam representações sobre a cidade e 

seus habitantes, com base nas quais formulariam propostas e intervenção, que visavam 

subsidiar as ações das autoridades municipais” (ROCHA, 2003a, 31).   

Entre as várias estratégias utilizadas para equiparar a nova capital (Goiânia) à 

condição de progresso de outros estados brasileiros, como São Paulo, Minas gerais e outros, 

iniciativas na área educacional foram uma delas. Aqui pretendemos nos ater ao órgão oficial 

de impressa educacional do Estado – a Revista de Educação, um periódico voltado para os 

professores, um dispositivo de formação pedagógica e cultural do professorado goiano. 

Pedro Ludovico Teixeira, síntese de fazendeiro e profissional liberal
39

, o médico-

político, através do Decreto de n. 3.482, de 12 de junho de 1933, (Anexo 1), cria oficialmente 

o órgão de publicidade educacional estatal com as seguintes finalidades:  

 

O Interventor Federal, neste Estado, attendendo á representação que lhe fez a 

Directoria Geral do Interior, e considerando que se faz mistér em nosso Estado, a 

creação de um órgão oficial do ensino que ventile as questões pedagogicas 

contemporaneas e dê curso a todas as resoluções officiais que interessem á instrução 

primaria, secundaria e superior; considerando que é cada vez mais sensivel a lacuna 

da inexistencia desse órgão; considerando que elle contribuirá, poderosamente, para 

o melhor apparelhamento do professorado, difundindo as theses pedagogicas 

palpitantes da actualidade, despertando o interesse pelas novas conquistas do ensino 

e permittindo o intercambio de idéas entre os nossos professores e os das demais 

unidades da federação; considerando ainda que muito lucrarão com a medida os 

                                                 
38

Comandadas por Pedro Ludovico Teixeira e seus aliados políticos.  
39 

Expressão de Chaul (2015, p. 210).  
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corpos discentes do Estado, que terão o estimulo de ver divulgados os seus trabalhos 

dignos de menção; considerando que os actuais vencimentos dos professores não 

lhes permittem assignar outras revistas pedagogicas, que os coloquem a par dos 

progressos da pedagogia em nossos dias; considerando que, attendendo, 

patrioticamente, ao apelo da Directoria Geral de Interior, a grande maioria dos 

municipios goyanos se promptificou a manter um orgão official de ensino, 

concorrendo cada prefeitura com a mensalidade de dez mil réis (10$000); e 

considerando que não dispõe o Estado de uma revista historica e que incumbe ao 

Governo cultuar a historia, despertando o interesse pelo seu estudo; considerando o 

alto alcance da medida, resolve:  

 

Art. 1º - Fica creada, neste Estado, uma revista official de instrucção, nos moldes da 

revista congenere de Minas Geraes, e que se denominará Revista Goyana de 

Educação e Historia.  

 

[...] Palacio da Presidencia do Estado de Goyaz, 12 de junho de 1933, 45º da 

Republica. (GOIÁS, 1933).  

 

Os fins almejados com a publicação era o de divulgar as questões pedagógicas 

contemporâneas e tornar públicas todas as resoluções oficiais que interessassem à instrução 

primária, secundária e superior. Contudo, não encontramos nenhum indício de que a Revista 

tenha circulado em 1933 ou com a denominação Revista Goyana de Educação e Historia, 

como estava previsto no Decreto n. 3.482.  

O periódico começa a circular em 1937, na nova capital do Estado, Goiânia. O nome 

estampado na capa é Revista de Educação (Anexo 2), conforme exemplar de n. 2, o exemplar 

mais antigo que foi localizado. O impresso era um Órgão da Diretoria Geral do Interior, sendo 

seu diretor o médico Vasco dos Reis Gonçalves
40

 e o redator, professor Gentil Augusto Lino. 

Foram publicados 21 números no período de 1937 a 1944 (RES, n. 23/24, p. 69), dos quais 

localizamos apenas 5 e, nestes, não consta o decreto que os rege. Entretanto, as referências e 

os decretos das fases seguintes sugerem que se trata do mesmo periódico criado em 1933, 

com nome de Revista Goyana de Educação e Historia.  

Para afiançar o início da circulação no ano de 1937, recorremos ao Editorial do 

exemplar de n. 2, intitulado NOSSO SEGUNDO NÚMERO, assinado por seu diretor, Vasco 

dos Reis.  

                                                 

40
Vasco dos Reis Gonçalves nasceu em Bela Vista (GO), em 5 de abril de 1901. Formou-se em medicina pela 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1927. Sua vida profissional foi dinâmica, exerceu a medicina e o 

magistério, também ocupou cargos políticos no estado de Goiás, participou da fundação do Instituto Histórico 

e Geográfico de Goiás (IHGG) e da Academia Goiana de Letras, foi um dos fundadores da Revista do Oeste e 

autor da peça Revista Goiânia. Entre 1944 e 1945, foi diretor da Divisão de Educação, órgão da Secretaria de 

Educação. Ocupou interinamente a secretaria durante o governo de Eládio de Amorim (1945-1946). Faleceu no 

Rio de Janeiro, em 1952.  (Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro).  Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/goncalves-vasco-dos-reis>. Acesso em: 1 fev. 

2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/goncalves-vasco-dos-reis
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O EXITO alcançado pelo 1º Congresso de Educação do Estado e o entusiástico 

acolhimento dispensado ao número de estréa desta Revista, foram de molde a 

despertar o estimulo em nosso espirito, concitando-nos a prosseguir na tarefa, 

iniciada sob tão bons auspícios. 

Neste segundo número se consignam em parte, as atividades desenvolvidas através 

das seções do Congresso, verdadeiras tertúlias onde a inteligencia moça do 

professorado goiano exercitou os recursos amplos de que dispôe entretendo, atravès 

de tantos dias, o mesmo nivel acalorado de debates em torno dos mais palpitantes 

problemas educacionais.  

[...] Temos o prazer de expressar ás classes intelectuais e ao publico em geral nossos 

agradecimentos pelo carinho com que foi recebida esta publicação, ao par da 

esperança por nós acalentada de que, refletindo a reforma educacional que o Exmo. 

Sr. Dr. Pedro Ludovico empreende neste Estado, a Revista de Educação cumprirá 

com galhardia o programa que se traçou. (RE, n. 2, 1937, s.p., grifos do autor)  
 

De acordo com o Decreto n. 3.482, a assinatura era obrigatória para todos os 

professores de institutos primários, secundários e superiores, exceto os professores 

aposentados ou inativos, com desconto mensal em folha de 1$000 (um mil réis).  No entanto, 

os valores praticados em 1937, estampados no exemplar de n. 2, são diferentes. O preço da 

assinatura anual era de 15$000, (quinze mil réis), a semestral de 8$000 (oito mil réis) e 

número avulso 3$000 (três mil réis).  

Ainda conforme o Decreto n. 3.482, em seu Art. 1º, a Revista foi criada nos moldes 

da Revista congênere do estado de Minas Gerais, o que, provavelmente, tenha se dado em 

função da aproximação política de Pedro Ludovico Teixeira com líderes da Aliança Liberal 

(AL) de Minas Gerais. As oligarquias dissidentes em ambos os Estados compuseram o 

movimento que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930. Segundo Assis (2009, p. 103) o 

partido da Aliança Liberal “lança uma plataforma de reformas, conseguindo aglutinar setores 

da oposição em todo o país. O grupo era formado basicamente por oligarquias dissidentes, 

insatisfeitas com a hegemonia paulista no cenário Nacional”. Se a Reforma Educacional de 

1930, em Goiás, teve o apoio da Missão Pedagógica Paulista, indicando uma influência do 

estado de São Paulo no projeto educacional que se pretendia desenvolver aqui, a filiação da 

Revista goiana à Revista mineira talvez indique um deslocamento ou alternância de 

apropriação de ideias pedagógicas de outros estados em Goiás.  

Fizemos o levantamento dos colaboradores em cada fase (Apêndices 1, 2, 3 e 4) com 

o objetivo de constatar em que período os professores primários e/ou de outros níveis de 

ensino (secundário e superior), os técnicos da educação, os médicos sanitaristas e outros 

tiveram mais espaço de divulgação de suas ideias, convergindo para a manutenção das 

finalidades do periódico em cada uma de suas fases. Esse levantamento nos auxiliou com o 

recorte das matérias referentes à temática desta pesquisa.   
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Na primeira fase, “As colunas da Revista ficam franqueadas aos professores e demais 

estudiosos que desejarem colaborar na obra educativa” (RE, n. 2, p. 11). Apesar de não 

constar o cargo ou função de todos os colaboradores das Seções Colaborações e Discursos, ao 

ler as matérias, podemos inferir que a maioria dos colaboradores foi professores, pois estes 

escreviam sobre sua prática profissional, seja no magistério ou na gestão pedagógica ou 

administrativa, como, por exemplo, o colaborador Gentil Augusto Lino, técnico-educacional e 

redator do impresso.  

Após a publicação de 21 números (primeira fase), a Revista não circulou no ano de 

1945 (RES, n. 23/24, p. 69), até que, por meio do Decreto-lei n. 186, de 24 de novembro de 

1945, pós Era Vargas, volta a circular apresentando mudanças significativas. Vejamos abaixo 

a letra da lei:    

 

Denomina Revista de Educação e Saúde à atual Revista Goiana de  

Educação e História. 

 

O Interventor Federal no estado de Goiaz, usando da atribuição que lhe confere o 

art. 6º, nº V, do decreto-lei federal nº 1.202, de 8 de Abril de 1939, decreta:  

Art. 1º - Passa a denominar-se Revista de Educação e Saúde a atual Revista Goiana 

de Educação e História, editade [sic] nas Oficinas da Imprensa Oficial do Estado. 

Art. 2º - A assinatura da Revista de Eucação [sic] e Saúde será obrigatória para 

todos os Professores de estabelecimentos de ensino primário, normal secundário e 

superior. Assim como para os médicos servidores do Estado, médicos sanitaristas, 

enfermeiros, visitadoras, educadoras sanitárias e demais funcionários do ensino. 

Parágrafo único – A assinatura da Revista será de dois cruzeiros (Cr$ 2,00) mensais, 

consignados em folha de pagamento. 

Art. 3º - A Secretária de Estado de Educação e Saúde baixará o regimento da revista 

de Educação e Saúde. 

Art. 4º - Este Decreto-Lei entre em vigor no dia de sua publicação, revogados o 

decreto nº 3.482 de 12 de junho de 1933, e demais disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de Goiaz, 24 de novembro de 1945, 57º da Republica.  

 

ELÁDIO DE AMORIM 

José Gumercindo Marquez Otero 

José Hermano 

Diocles Gomes Barbo Siqueira 

Colombino Augusto de Bastos  

(GOIÁS, 1945).   

 

Como é possível observar no Decreto n. 186, a Revista Goiana de Educação e 

História será denominada Revista de Educação e Saúde. Além da denominação, houve outras 

modificações, como o órgão ao qual a revista se vinculava, que passou para a Secretaria de 

Estado de Educação e Saúde. Com isso, assumiu a direção do periódico a professora Floracy 

Artiaga Mendes
41

, responsável por todos os números publicados no ano de 1946 e que 

compreende o que denominamos de segunda fase. Foram publicados seis fascículos, 

                                                 
41

 Professora Catedrática de Pedagogia e Psicologia da Escola Normal Oficial do Estado. 
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abarcando onze números, dez deles de forma conjugada (22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30 e 

30/31), e não localizamos os n. 22 e 30/31. Ressaltamos que, na segunda fase, a denominação 

do periódico era o mesmo, tanto no decreto quanto na capa, conforme é possível 

visualizarmos no Anexo 3 (Foto da capa do exemplar de n. 23/24).  

Legalmente, a assinatura continuou obrigatória para todos os professores de 

estabelecimentos de ensino primário, normal secundário e superior, acrescendo os médicos 

servidores do Estado, médicos sanitaristas, enfermeiros, visitadoras, educadoras sanitárias e 

demais funcionários do ensino, pelo valor de Cr$ 2,00 (dois cruzeiros) mensais, consignados 

em folha de pagamento
42

.  

A nosso ver, a junção da pasta da saúde à da educação é um dos fatores que 

provocou as mudanças na Revista (nome, diretor, colaboradores, novas seções, etc.). Mas por 

que só em 1945 o governo de Goiás dá nova orientação ao impresso, haja vista que, desde 

1930, com as reformas do governo Vargas, educação e saúde eram vinculadas ao mesmo 

ministério, primeiro ao Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, passando para 

Ministério da Educação e Saúde, em 1937, ano em que a Revista goiana começou a circular?  

Possivelmente, as mudanças ocorridas na estrutura administrativa do estado de 

Goiás, entre 1945 e 1946, com o fim do governo de Pedro Ludovico Teixeira e sucessivas 

trocas de governos interinos, tenham provocado modificações nos órgãos estatais, entre eles a 

Revista. Consideramos ainda as mudanças no plano nacional sucedidas com o fim da Era 

Vargas (1930-1945), pois se encerra também a gestão do ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema. À primeira vista, parece contrassenso que, justamente no final da gestão 

de Capanema, responsável por duas reformas que modificaram a estrutura administrativa e 

institucional da saúde pública brasileira, tenha se dado a modificação na Revista, mas, 

segundo Hochman (2005), a saúde pública, na gestão de Capanema, estabeleceu raízes e 

contradições que perduraram décadas, revelando diferentes faces do Estado varguista e da 

saúde pública brasileira.  

 O fato é que o decreto-lei que modifica o status do periódico foi assinado pelo 

interventor federal provisório, o desembargador Eládio de Amorim, que, aliás, esteve à frente 

do governo por pouquíssimo tempo (06/11/1945 a 18/02/1946), de modo que, quando o 

periódico volta a circular, em 1946, outro interventor havia sido designado para Goiás, o 

general Felipe António Xavier de Barros, assim biografado na Revista: “Nobre filho de Goiaz, 

                                                 
42

No Expediente do n. 23/24 consta valores diferentes, sendo a assinatura anual de Cr$ 40,00 (quarenta 

cruzeiros) e o número avulso Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros). Esses valores se mantiveram em todos os números 

que foram localizados na segunda fase. 
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membro de ilustre família de nossa Terra, irmão de armas de Caxias e Couto Magalhães, as 

suas brilhantes qualidades de militar são uma garantia de Justiça e de Direito ao nosso povo, 

[...]”. (RES, n. 23/24, 1946, s.p.).  

A mudança de governo gerou outras mudanças, pois assumiu a Secretaria de Estado 

de Educação e Saúde (SEES) o Dr. Simão Carneiro de Mendonça. Na Revista n. 23/24, de 

1946, o novo secretário foi descrito como um verdadeiro sacerdote da medicina, um grande 

médico e um abnegado goiano. A agitação no campo político não se deu apenas no plano 

regional, visto que assumiu a presidência da República o general Eurico Gaspar Dutra, o 

Ministério da Educação e Saúde, o professor Ernesto Sousa Campos, e uma nova Constituição 

Federal entra em vigor.  

Ainda falando em mudanças, mas agora sobre a organização da Revista, novos 

colaboradores são admitidos. Segundo consta no Expediente dos exemplares localizados, são 

eles “[...] todos os Professôres e Médicos Sanitaristas do Estado, públicos ou particulares, 

Técnicos de Educação, Educadoras Sanitárias, que queiram trabalhar pelo bem da Educação e 

da Saúde de Goiaz e do Brasil” (RES, n. 23/24, 1946, Expediente, s.p.)
43

.  

Juntamente com os novos colaboradores da área da saúde, foi criada uma seção 

específica para os temas da saúde, a subseção Educação Sanitária, a qual esteve presente em 

todos os números localizados na segunda fase, sendo seus colaboradores três médicos e uma 

professora. Além dessa subseção, identificamos vários excertos, que chamaremos de notas, 

que são pequenos textos distribuídos entre as matérias e que, nessa segunda fase, veicularam 

os preceitos higienistas de forma bem acentuada. Algumas notas têm autoria identificada, a 

exemplo, as notas do professor paulista Almeida Junior (Anexo 7).  

No Editorial do n. 27/28, a Administração da Revista reafirma uma das finalidades 

do impresso e refaz o percurso histórico, o que nos oferece alguns indícios que tornaram 

possível sua circulação.  

 

Nesse dia (12 de junho), ha treze anos atrás, surgia esta Revista, na Antiga Capital 

do Estado, criada pelo decreto 3.482, com a denominação de “Revista Goiana de 

Educação e História”, com a finalidade precípua de contribuir “para o melhor 

aparelhamento do professorado, despertando o interêsse pelas novas conquistas do 

ensino e permitindo o intercâmbio de idéias entre os nossos professores e os das 

mais unidades da federação”. Passado 13 anos, embora em pleno período de 

adolescência, o “órgão oficial da instrução em Goiaz” apenas pode apresentar hoje o 

seu 27º número, dadas as múltiplas dificuldades com que se deparou na jornada, 

muito embora grandes fossem o esforço e a boa vontade de seus antigos dirigentes. 

                                                 
43

Alguns colaboradores são bem assíduos nesta fase, entre eles: Floracy Artiaga Mendes (diretora do impresso), 

Zoroastro Artiaga, Pedro Viggiano e os médicos sanitaristas Dr. Ranier de Paula, Maria de Lourdes de Morais 

e Sebastião M. de Brito. 



65 

 

Recentemente estruturada, com organização própria e especializada, entra a nossa 

Revista de Educação em sua nova fase, cheia de esperanças e de ideal, num grande 

desejo de ser útil, de crescer e progredir, concorrendo, de algum modo, para o 

melhoramento do nível educacional do Estado. Tudo por Goiaz e pelo Brasil! (RES, 

n. 27/28, 1946, s.p., grifos no original)  

 

Nesse Editorial, fica expressa a ideia da Administração da Revista sobre o papel do 

periódico que é o de contribuir para o melhoramento do nível educacional no Estado, 

concorrendo também para o engrandecimento da nação. Esse anseio dos intelectuais goianos 

vai ao encontro de movimentos de outros intelectuais e políticos brasileiros, que, desde a 

década de 1920, se dedicavam a estabelecer projetos para o engrandecimento e modernização 

do país, entre eles: o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, Movimento Higienista e 

Eugenista, a Marcha para o Oeste.  

Após a publicação de onze números, a Revista parou de circular novamente por dois 

anos (1947 e 1948), retomando suas atividades em janeiro de 1949, quando foram publicados 

quatro números em dois fascículos (33/34 e 35/36). Consideramos esse curto período como 

terceira fase, ainda que a prerrogativa legal de funcionamento do impresso (Decreto) seja o 

mesmo da segunda fase.  

Para sustentar a ideia de que a circulação do impresso teve quatro fases, 

referendamo-nos nas palavras do novo diretor da Revista, o professor Benjamim Segismundo 

de J. Roriz, ao se dirigir ao público leitor do periódico com “[...] o primeiro número da nova 

fase da Revista de Educação, que substitui a antiga Revista de Educação e Saúde, que, até 

1946, foi publicada sob a eficiente direção da ilustre professora Floracy Artiaga Mendes” 

(RE, n. 33/34, 1949, p. 1).  Além das palavras do novo diretor, o nome de capa do impresso 

mudou para Revista de Educação (Anexo 4), sendo subtraída a palavra Saúde, havendo 

também mudança dos colaboradores. 

Se em 1946 (segunda fase) as colunas da Revista se ampliaram para colaboração dos 

profissionais de saúde, em 1949 (terceira fase) acontece o inverso. Vejamos o que consta no 

Expediente: “São colaboradores desta Revista, todos os Professores do Estado, públicos ou 

particulares, Técnicos de Educação, que queiram trabalhar pelo bem da educação de Goiás e 

do Brasil” (RE, n. 35/36, 1949, Expediente, s.p.).  

A partir da função dos colaboradores da terceira fase (Apêndice 3), algumas questões 

nos chamaram a atenção: nenhum dos professores está vinculado ao ensino primário, isso 

pode indicar menor preocupação com este nível de ensino ou maior ênfase no ensino 

secundário e nas questões administrativas?  A subseção Educação Sanitária foi extinta e os 

médicos não são mais colaboradores, porém, o médico sanitarista Dr. Ranier de Paula ainda 
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tem uma matéria publicada na Revista de n. 33/34, de 1949, intitulada Alimentação, vitaminas 

e sais minerais.  

Quanto à assinatura
44

 da Revista nessa terceira fase, lembramos que o Decreto-lei n. 

186 ainda estava em vigor, portanto, continuaria obrigatória para todos os professores de 

estabelecimentos de ensino primário, normal secundário e superior, para os médicos 

servidores do Estado, médicos sanitaristas, enfermeiros, visitadoras, educadoras sanitárias e 

demais funcionários do ensino, embora não haja indícios na Revista que comprovem ou 

descartem essa hipótese.  

Na tentativa de compreender o que ocasionou mais uma mudança no periódico, 

consideramos esses indícios na própria Revista, mas também as mudanças no campo político. 

Estava à frente do governo estadual, desde 1947, o engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno e da 

Secretaria de Educação o Dr. Hélio Seixo de Brito, o qual nos oferece algumas pistas da 

reorganização pela qual passou a Secretaria de Educação (até 1946 Secretaria de Estado de 

Educação e Saúde). Estamos nos referindo ao Relatório apresentado pelo Secretário de 

Educação ao governador sobre as atividades de sua pasta, no ano de 1948, publicado na 

Revista.  

 

[...] foi êle um ano [1948] de grande importância para o nosso Estado, de vez que 

radicais mudanças foram feitas na estrutura da máquina educacional [...]. A 

reestruturação da Secretaria da Educação, o planejamento e distribuição da rêde 

escolar primária, a fundação da Universidade do Brasil Central, a construção e 

instalação dos prédios escolares rurais foram realizações que certamente 

representarão, no futuro, marcas indeléveis da administração de V. Excia. no que 

tange ao setor do ensino. [...]. (RE, n. 33/34, 1949, p. 3)  

 

 Nos aspectos desenvolvidos pelo Secretário no Relatório, destacamos o que, a nosso 

ver, pode ser um dos fatores que provocou as mudanças no órgão de publicidade da Secretaria 

de Educação - a Revista.   

 

REESTRUTURAÇÃO 

 

Tão logo assumimos a então Secretaria de Educação e Saúde, verificamos a 

inconveniência de continuarem subordinados a uma mesma pasta, dada a 

hecterogeneidade dos assuntos, êsses dois importantes setores da administração. 

Propusemos, então, na elaboração do anteprojeto da lei nº 27, de 29 de novembro de 

1947, o desdobramento dessa pasta em duas; sendo essa, aliás, uma tendência que se 

vem verificando em todo o pais, no sentido da Educação e Saúde serem tratadas 

separadamente, para melhor eficiência de ambas. O próprio govêrno da República já 

propôs ao Congresso Nacional o desdobramento do Ministério da Educação e Saúde 

em duas pastas distintas, para serem melhor cuidadas. 

                                                 
44 

A assinatura anual de Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) e o número avulso de Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros), sendo 

os mesmos valores praticados na segunda fase. 
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[...] voltamos a propor a V. Excia. uma nova reestruturação, ou melhor, uma 

organização para esta pasta. Essa sugestão, enviada à Assembléia Legislativa, em 

forma de anteprojeto de lei, depois de longos e calorosos debates, transformou-se em 

lei, que levou o número 290, e foi por V. Excia. promulgada em novembro do ano p. 

findo [30 de novembro de 1948].  

A Secretaria, assim, já está, atualmente, instalada de acôrdo com essa nova lei, 

prestando os melhores serviços à causa do ensino. (RE, n. 33/34, 1949, p. 4)  

 

Ao que tudo indica, a reestruturação administrativa, que provocou a separação das 

pastas da educação e da saúde, provocou ainda mais mudanças no que tange à Secretaria de 

Educação e, consequentemente, ao órgão oficial de imprensa pedagógica. Poucos anos depois, 

essa mudança se deu também no plano nacional, o Ministério da Educação e Saúde também 

foi dissolvido em 1953, ficando cada área com seu ministério. Podemos inferir que havia uma 

disputa pelo controle de um veículo de comunicação e divulgação de ideias, a Revista. Como 

esclarece Nóvoa (2002), a feitura de um periódico apela sempre a debates e discussões, a 

polêmicas e conflitos. Entendemos que, mesmo sendo um órgão estatal, polêmicas e conflitos 

entre grupos e ideias permearam a elaboração, confecção e circulação da Revista goiana. 

Após a publicação dos dois fascículos (terceira fase), a Revista deixou de circular 

novamente, dessa vez por um período mais longo, uma década. Em 1958, no governo de José 

Ludovico de Almeida, um novo Decreto, o de n. 490 (Anexo 5), reorganiza e baixa um novo 

regulamento para o impresso, tornando possível sua circulação.  

 

O Governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais resolve 

denominar a atual Revista de Educação e Saúde de Revista de Educação e dar-lhe o 

seguinte  

 

REGULAMENTO 

 

Art. 1.o – A Revista de Educação e Saúde, assim denominada pelo Decreto-lei n. 

186, de 24 de novembro de 1945, a Revista da Educação e História criada pelo 

Decreto n. 3.482, de 12 de junho de 1933, chamar-se-á Revista de Educação e será 

órgão oficial da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, tendo as seguintes 

finalidades: 

 

a) – divulgar assuntos educacionais, educativos e de cultura pedagógica, em geral;  

b) – orientar o pensamento educacional no Estado dentro das modernas diretrizes 

da técnica profissional; 

c) – incrementar a educação por todos os meios, contribuindo de tôdas as formas 

possíveis para o aperfeiçoamento profissional do magistério estadual;  

[...] 

l) – divulgar as realizações do Gôverno no setor educacional, publicando 

informações, gráficos estatísticos, noticiário sôbre administração pública e 

legislação de ensino, de modo a trazer o professorado a par desses assuntos; 

[...]  

JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA 

Wilson Lourenço Dias 

 

Palácio do Govêrno do Estado de Goiás, em Goiânia, 2 de dezembro de 1958, 

71o. da República. (GOIÁS, 1958) 
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Em nova conjuntura política, administrativa e pedagógica, volta a circular, em 1959, 

a Revista de Educação, mas agora como órgão oficial da Secretaria de Estado de Educação e 

Cultura (SEEC). Assumiu a direção do impresso a professora Amália Hermano Teixeira
45

. 

Com os dados e limites desta pesquisa, cogitamos que foram publicados, nessa quarta e última 

fase, 16 números (do 37 ao 52), os quais foram todos localizados.  Segue, como Anexo 6, foto 

da capa do exemplar de n. 37, 1959, o primeiro número da quarta fase.  

O Regulamento dessa fase é bem detalhado e oferece muitos dados sobre o 

funcionamento da Revista. As finalidades se ampliaram em relação às fases anteriores, além 

da divulgação dos assuntos educacionais, das realizações do governo, do objetivo de 

contribuir, através da elevação do nível educacional dos professores, para o engrandecimento 

do estado de Goiás e do país. Então, uma finalidade nova se impõe: a orientação do 

pensamento educacional no Estado se daria dentro das modernas diretrizes da técnica 

profissional, ponto enfatizado em vários parágrafos do 1º Artigo.  

A assinatura, segundo Decreto n. 490, não era obrigatória, devendo os professôres e 

demais interessados endereçarem seus pedidos à Administração da Revista. O preço da 

assinatura anual
46

 era de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), o número avulso podia ser 

adquirido por Cr$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiros) e o número atrasado por Cr$ 40,00 (RE, n. 

37, 1959, Expediente, s.p.). Nessa última fase, os preços dos números avulsos e atrasados 

triplicaram. Esses reajustes podem indicar a dificuldade em manter o periódico em circulação 

e, talvez, um dos fatores que corroborou para seu fenecimento. Essa hipótese ganha força 

perante os dados estatísticos apresentados por Silva (s.d.), em pesquisa sobre a revista 

Atualidades Pedagógicas. Segundo a autora, no penúltimo número da revista, há indícios da 

crise inflacionária deflagrada pela política expansionista de Juscelino Kubitschek, que 

provocou o aumento vertiginoso no custo do papel, por volta de 300%, e nas tarifas dos 

correios e telégrafos, aproximadamente de 1.000%. Essa situação, supostamente, teria 

                                                 
45 

Amália Hermano Teixeira nasceu em Natividade-GO, em 1916. Ainda criança mudou-se para capital (Goyaz) 

juntamente com sua família, onde cursou seus estudos no Ensino Primário, Secundário e Normal. Fez o curso 

de Extensão Rural no Rio de Janeiro, tonando-se pioneira do ensino rural no estado de Goiás, com destaque 

para sua participação na criação dos clubes agrícolas escolares. Exerceu múltiplas atividades profissionais em 

várias áreas: educação, direito, jornalismo, botânica, outras. No exercício do magistério, ocupou o cargo de 

Catedrática por concurso de Geografia na Escola Normal Oficial, foi professora de História do Brasil e de 

Goiás na UFG; no jornalismo escreveu diversos artigos para jornais e revistas de Goiás e do Brasil, entre elas: 

Revista Oeste, Revista de Educação de São Paulo e também a de Goiás, Atualidades Pedagógicas, Revista 

Orquídea e Revista Flores do Brasil. Faleceu em abril de 1991. (CURADO, 2016) 
46

O preço da assinatura anual se manteve em todos os números que tivemos acesso (do 37 até o 52). Porém, os 

números avulsos e atrasados foram sendo reajustados a partir do n. 45 (ago./set.1960).  No último número 

localizado, n. 52 (maio/ago. 1962), os valores praticados foram de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) para número 

avulso e de Cr$ 120,00 (cento e vinte cruzeiros) para número atrasado.  
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provocado mudanças no sentido de tornar a revista mais comerciável frente ao período de 

instabilidade econômica. 

Em todas as fases, os diretores da Revista de Educação de Goiás assinalaram 

dificuldades de mantê-la em circulação. Entre os percalços citados, estão desde a falta de 

papel e de energia, descontrole no serviço tipográfico, passando pela receptividade do público 

(assinaturas), e a garantia da verba orçamentária, por parte do Estado, para manutenção do 

impresso.  

Os colaboradores dessa quarta fase
47

 são “[...] todos os Professôres, públicos ou 

particulares e técnicos de Educação” (RE, n. 37, 1959, Expediente, s.p.). Conforme 

Expediente, os profissionais de saúde não são colaboradores e o mote “trabalhar pelo bem da 

Educação de Goiás e do Brasil”, expresso na terceira fase, também é suprimido.  

O trabalho de localizar, mapear e contextualizar uma fonte tão expressiva, seja em 

relação à quantidade de exemplares, seja em relação à variedade de temas que abordou, exigiu 

da nossa parte muita atenção para com os meandros que possibilitaram que tal impresso se 

mantivesse em circulação por tanto tempo, assim como para o recorte das matérias inerentes 

ao tema da pesquisa. A seguir, quadro síntese desse histórico no qual procuramos fazer uma 

fotografia da Revista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

Destacam-se, pelo número de publicações, os seguintes colaboradores: as professoras Nelly Alves de Almeida, 

Esmeralda Moreira Prudente, Maria Augustina Niederbauer, a diretora do Instituto Pestalozzi, Minervina 

Benedito de Oliveira, a técnica do departamento de estatística, Maria Félix de Souza, a diretora da revista, 

Amália Hermano Teixeira, que, aliás, contribuiu também para a 1ª e 2ª fases. 
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Quadro 4 – Síntese do histórico 

FASE/ 

DESCRIÇÃO 

1ª FASE  2ª FASE  3ª FASE 4ª FASE 

Decreto e 

nome oficial 

N. 3.482, de 12 de 

junho de 1933. 

Revista Goyana de 

Educação e História 

 

N. 186, de 24 de novembro de 1945. 

Revista de Educação e Saúde 

 

N. 490, de 2 de 

dezembro de 1958. 

Revista de Educação 

Nome da capa Revista de Educação Revista de Educação 

e Saúde 

Revista de Educação Revista de Educação 

Números 

publicados/ 

Período 

Do 1 ao 21/ 

De 1937 a 1944 

Do 22 ao 32/ 

Em 1946 

Do 33 ao 36 

Em 1949 

Do 37 ao 52 

De 1959 a 1962 

Números 

localizados 

N. 2 

N. 3 

N. 4 

N. 9 

N. 12 

N. 23/24 

N. 25/26 

N. 27/28 

N. 29/30 

 

N. 33/34 

N. 35/36 

N. 37; N. 38; N. 39; 

N. 40; N. 41; N. 42; 

N. 43; N. 44; N. 45; 

N. 46; N. 47; N. 48; 

N. 49; N. 50; N. 51; 

N. 52.  

Diretor Vasco dos Reis 

Gonçalves 

 

Floracy Artiaga 

Mendes 

Benjamim 

Segismundo de J. 

Roriz 

Amália Hermano 

Teixeira 

Órgão Oficial  Diretoria Geral do 

Interior/Diretoria Geral 

de Educação 

Secretaria de Estado 

de Educação e Saúde 

de Goiaz  

Secretaria de Estado 

de Educação de 

Goiás 

Secretaria de 

Educação e Cultura 

de Goiás 

Colaboradores As colunas da Revista 

ficam franqueadas aos 

professores e demais 

estudiosos que 

desejarem colaborar 

para a obra educativa. 

(RE, n. 2, 1937, n. 4, 

1938) 

São colaboradores 

desta Revista, todos 

os Professôres e 

Médicos Sanitaristas 

do Estado, públicos 

ou particulares, 

Técnicos de 

Educação, 

Educadoras 

Sanitárias, que 

queiram trabalhar 

pelo bem da 

educação e da Saúde 

de Goiaz e do Brasil. 

(RES, n. 23/24, 1946, 

Expediente, s.p.) 

São colaboradores 

desta Revista, todos 

os Professores do 

Estado, públicos ou 

particulares, Técnicos 

de Educação, que 

queiram trabalhar 

pelo bem da 

educação de Goiás e 

do Brasil. (RE, n. 33-

34, 1949, Expediente, 

s.p.) 

Colaboram nesta 

revista todos os 

Professôres, públicos 

ou particulares e 

técnicos de 

Educação. (RE, n. 37, 

1959, Expediente, 

s.p.) 

Preço Ano: 15$000 

 

Semestre: 8$000 

 

Número avulso: 3$000 

 

Assinatura anual – 

Cr$ 40,00 

Número avulso – Cr$ 

4,00 

Assinatura anual – 

Cr$ 40,00 

Número avulso – Cr$ 

4,00 

Assinatura anual – 

Cr$ 200, 00 

Número avulso – Cr$ 

35,00 

Número atrasado – 

Cr$ 40,0
48

 

 

Fonte: Revista de Educação (1937-1962); Quadro elaborado por Viana (2017). 

 

 

 

 

                                                 
48  

Valores praticados no n. 37, de 1959.  
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2.2.1 Algumas considerações sobre os aspectos físicos e a circulação da Revista de 

Educação  

 

Para dar visibilidade à materialidade da Revista, seguem alguns dados que ajudam a 

compor a fotografia do impresso, conforme Biccas (2008). Em todos os números localizados, 

as dimensões foram praticamente as mesmas, com pequena variação na primeira fase, sendo 

22 cm de altura e 16 de largura; a encadernação é tipo brochura; as cores utilizadas foram 

preto e branco, apenas as capas da última fase apresentam uma faixa colorida (um recurso 

gráfico que ajuda na diferenciação dos números); foi utilizado o papel tipo jornal, o mesmo 

utilizado pela Imprensa Oficial em demais publicações de Atos do Governo, mas alguns 

números da última fase (n. 39, 44, 45, 50) foram impressos em papel diferenciado, lustroso 

tipo foto, o que conferiu um estado de conservação muito melhor a esses exemplares; a 

paginação não apresenta o critério de continuidade, visto que ora se apresenta na parte 

inferior, ora na parte superior e, ainda, centralizada ou nas laterais, evidenciando a mudança 

de projeto gráfico de uma fase para outra; o número de páginas apresentou alteração em todas 

as fases, oscilando entre 27 (menor número na primeira fase) e 115 páginas (maior número na 

segunda fase); o recurso das fotos foi utilizado modestamente até a terceira fase, mas se torna 

um segundo texto na quarta fase, ocupando um espaço considerável em todos os números (do 

37 ao 52). Um mapeamento mais detalhado dos aspectos físicos da Revista pode ser 

consultado em Santos (2013).  

Com o intuito de dar visibilidade à circulação da Revista no estado de Goiás, fizemos 

um levantamento do nome das cidades que são citadas em todas as fases. Consideramos as 

cidades dos colaboradores, as cidades citadas nas notificações do recebimento do impresso 

por outros sujeitos e instituições, como jornalistas, escritores, empresas, instituições 

beneficentes etc. Com este levantamento, podemos dizer que a Revista circulou em várias 

cidades goianas e também em outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, entre outros.  

Se considerarmos que, nas três primeiras fases, a assinatura era obrigatória para 

todos os professores de estabelecimentos de ensino primário, normal secundário e superior, 

deduzimos que houvesse a circulação da Revista em todas as cidades que tivessem instituições 

educacionais com algum dos níveis citados. No entanto, não podemos afirmar em que 

estabelecimentos públicos e instituições educacionais o impresso circulou; por outro lado, 

podemos dizer que havia um esforço, por parte da administração do impresso, de que ele 
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chegasse a todas as instituições educacionais, mesmo nos locais mais distantes. Vejamos duas 

notas da administração da Revista: 

 

Os estabelecimentos públicos ou educandários que desejem receber a revista, 

deverão solicitá-lo em ofício, deante do que lhes será feita a remessa permanente e 

gratuita, com a condição de ser conservada na biblioteca do Estabelecimento”. 

(RES, n. 23/24, 1946, Expediente, s.p.) 

 

A Administração desta Revista solicita aos Professores de Zonas longínquas do 

Estado informações sôbre qual o melhor meio de lhes ser feita a remessa, de modo a 

evitar constantes extravios. Identico pedido faz aos Srs. Inspetores de Ensino 

Primário. (RES, n. 29/30, 1946, p. 93) 

 

Quanto à circulação em outros estados, vejamos algumas chamadas, no próprio 

impresso, primeiro no que diz respeito à assinatura, “Atendem-se solicitações de dentro e fora 

do Estado, mediante cheque ou vale postal”, depois sobre o sistema de permuta com outros 

impressos pedagógicos, “Pede-se permuta com as publicações congêneres do país”. O sistema 

de permuta parece ter se efetivado, vejamos uma das notificações sobre o assunto: “Tivemos o 

grato prazer de receber a revista Educação, órgão oficial do Departamento de Educação de 

São Paulo, números 44 e 45, volume 32, de julho a dezembro de 1944” (RES, n. 23/24, 1946, 

p. 65). Da segunda fase em diante, todos os números localizados continham o anúncio da 

solicitação de permuta com outros impressos pedagógicos. 

Há também notificações do recebimento de outras revistas de circulação nacional, 

bem como notas de agradecimento pelo envio da Revista goiana, com destaque para a última 

fase, quando a diretora do periódico, Sra. Amália Hermano Teixeira, enviou vários 

exemplares para Chefes de Estado (em Goiás e em outras capitais), para jornalistas, escritores, 

instituições educacionais etc. A farta distribuição de exemplares na última fase sugere que a 

Administração da Revista buscava por legitimidade não apenas na área educacional, mas 

também junto à imprensa, ao governo (estadual e federal), escritores e outros.  

A seguir, mapa com a localização das cidades por onde a Revista de Educação 

circulou em alguma de suas fases: 
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Ao observamos o mapa, é notável que a circulação da Revista foi mais efetiva na 

região sul e sudeste do que na região norte do estado. No entanto, algumas considerações 

devem ser feitas. Primeira, os dados disponíveis no impresso indicam esse fato, mas é 

possível que outras cidades do norte do estado tivessem acesso à Revista e isso não se 

evidenciou nas publicações que tivemos acesso; outro aspecto é o próprio 

povoamento/desenvolvimento socioeconômico do norte do estado e o número de instituições 

educacionais existentes. “O povoamento do território goiano não se efetivou 

homogeneamente, verificando-se uma concentração no sul do estado, mais precisamente na 

região cortada pela ferrovia” (CHAUL, 2015, p. 187).  

A circulação de ideias entre os municípios goianos e entre alguns estados da 

Federação sugere o uso da imprensa como veículo de difusão das questões educacionais, 

políticas e culturais. Segundo Bastos (2002b), a imprensa é um dos dispositivos privilegiados 

para forjar o cidadão, uma vez que é portadora e produtora de significações.   

Sendo um impresso pedagógico, a Revista, a priori, destinava-se aos professores 

goianos, mas qual público teve acesso a ela? Grosso modo, utilizamos dois critérios para 

identificar quem teve acesso à Revista de Educação: seus colaboradores e pessoas que, de 

algum modo, expressaram suas ideias no próprio impresso. Entre os leitores/colaboradores, 

estavam professores de todos os níveis de ensino (primário, secundário e superior), 

professores técnicos do ensino (inspetores, diretores de departamentos da Secretaria de 

Educação, do Ministério da Educação), secretários de educação, médicos, médicos sanitaristas 

funcionários do Estado, diretores de departamentos de outras secretarias do Estado, como 

Zoroastro Artiaga (diretor do Museu do Estado), jornalistas, escritores e tantos outros 

colaboradores que não tiveram suas funções ou cargos identificados. Na última fase (1959-

1962), foi possível identificar uma variedade maior de pessoas e instituições que tiveram 

acesso à Revista, a partir da subseção Como está sendo recebida Revista de Educação.  

A periodicidade da Revista não foi fiel aos decretos que a regulamentavam. Isso 

porque, nas três primeiras fases, a previsão era de que fosse mensal, mas todos os números 

localizados tiveram circulação bimensal. Na última fase, o decreto previa circulação bimensal 

até que as condições permitissem a circulação mensal, mas este foi o período em que a 

circulação foi mais irregular, sendo bimensal, trimestral e os dois últimos números 

quadrimestrais. Também não foi possível localizar informações sobre a tiragem da Revista ao 

longo de sua história, apenas no exemplar de n. 4 (1938) consta a quantidade de exemplares 

que foram impressos, sendo de 700 cópias.  
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2.2.2 A difusão dos preceitos higienistas: continuidades e descontinuidades na Revista de 

Educação  

 

Os exemplares localizados compõem uma série de 33 números, os quais dividimos 

em quatro fases devido às pausas na circulação e/ou reestruturação do impresso. Na primeira 

fase, a Revista não apresenta seções definidas ou fixas, sendo possível identificar, em alguns 

números (9 e 12), as seções Colaboração, Discursos, Noticiário Escolar e Legislação 

Escolar. Alguns temas são recorrentes nessa primeira fase, entre eles, os discursos de 

paraninfos
49

, as notícias escolares, os conselhos e sugestões, os planos de aula, legislação 

escolar (estadual e federal), artigos e notas sobre educação sanitária, e ainda uma tese 

intitulada A Escola Nova sob triplice aspecto da educação: fisica, sanitaria e moral, de 

autoria do professor Pedro Celestino da Silva Filho, e o artigo do Dr. Borges dos Santos, 

intitulado Higiene Infantil. Ambos os trabalhos foram apresentados no Primeiro Congresso de 

Educação do Estado de Goiás (1937) e, posteriormente, publicados na Revista de Educação.    

De acordo com Santos (2013), o poder público fez circular o ideário escolanovista no 

estado de Goiás por meio desse impresso. De fato, nessa primeira fase são recorrentes as 

matérias sobre a escola renovada, moderna, ativa, denominações utilizadas como antítese à 

escola tradicional. Carvalho (2006) analisa a proliferação dos discursos que buscaram se 

legitimar como saber pedagógico de tipo novo, moderno, experimental e científico e faz a 

seguinte ressalva, 

 

No Brasil, a designação pedagogia da escola nova tem sido utilizada de maneira a 

unificar, indistintamente, práticas discursivas de problemática unificação. Penso que 

é epistemologicamente importante recortar, na proliferação dessas práticas, modos 

distintos de configuração discursiva que articulam modalidades também distintas de 

intervenção pedagógica (CARVALHO, 2006, p. 291-292).  

 

Na segunda fase, quando o impresso recebeu o nome Revista de Educação e Saúde, 

incorporando, entre seus colaboradores, os profissionais da saúde, as matérias estão divididas 

em seções bem delimitadas, sendo: Redatoriais, Colaborações e Secções Permanentes. 

Gostaríamos de ressaltar que a abertura do espaço da Revista para divulgação dos preceitos 

higienistas já vinha acontecendo desde a primeira fase, haja vista que os artigos sobre 

educação sanitária já eram publicados. O que se materializa, portanto, na segunda fase, é a 

regulamentação de um espaço, a subseção Educação Sanitária, no qual os temas da saúde 
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Discurso proferido pelo padrinho/madrinha de turma em cerimônias de colação de grau.   
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ganham mais relevância. A seguir, quadro com título das matérias publicadas na subseção 

Educação Sanitária e seus respectivos autores.   

 

Quadro 5 – Matérias da subseção Educação Sanitária  

Matérias da subseção Educação Sanitária 

Num.  Título  Autor  

 

23/24 

Higiene Pré-Natal e valor médico social  Dr. Ranier de Paula  

Brinquedos e divertimentos  Dr.ª Maria de Lourdes Morais 

Anotações sobre a Lepra  Dr. Sebastião Mendonça de Brito 

 

25/26 

Assistência aos Doentes de Lepra  Dr. Sebastião Mendonça de Brito 

Tuberculose e Gestação  Dr. Ranier de Paula  

Exame Pré-Nupcial  Dr.ª Maria de Lourdes Morais 

27/28 Proteção à Maternidade e à Infância  Dr. Ranier de Paula 

Proteção à Infância  Prof.ª Maria França Gonçalves  

 

29/30 

Dados históricos sôbre a Campanha contra a Lepra em Goiaz Dr. Sebastião Mendonça de Brito 

A alimentação do Pré-Escolar  Dr.ª Maria de Lourdes Morais  

Malária e Ancilostomose  Dr. Ranier de Paula  

Fonte: Revista de Educação e Saúde (1946); Quadro elaborado por Viana (2017). 

 

Das onze matérias publicadas nessa subseção, dez são de autoria de médicos e uma 

de autoria da professora Maria França Gonçalves, evidenciando que a subseção estava aberta 

também para colaboração de professores. De modo geral, o assunto das matérias diz respeito à 

especialidade do médico ou ao cargo/função que desempenhava na ocasião.   

As colaborações (três) do Dr. Sebastião de Mendonça de Brito têm como tópico a 

Lepra, sendo ele, na época, diretor da Colônia Santa Marta, voltando-se, portanto, suas 

atenções para o tratamento e prevenção dessa doença. Assim, os artigos de sua autoria trazem 

dados históricos sobre a doença e inciativas governamentais (federal e estadual) na criação de 

instituições e departamentos de saúde pública para atendimento aos hansenianos. As 

colaborações desse médico abordam um problema que, na primeira metade do século XX, 

orientou as ações de saúde pública no país, o combate à Doença de Hansen.  

Dr. Ranier de Paula, clínico, ginecologista e sanitarista, ocupou vários cargos no 

serviço de Saúde Pública do estado de Goiás, entre eles, Chefe do Posto de Higiene de 

Campinas e de Goiânia. Suas colaborações (quatro) voltaram-se para a criança no período de 

gestação e educação sanitária (medidas de profilaxia) para a população de modo geral. Quanto 

à Dr.ª Maria de Lourdes de Mendonça, médica sanitarista do Estado, chefe do Pôsto de 

Puericultura Santo Antônio, suas colaborações (3) voltaram-se para a criança desde a gestão 

até o período escolar. Para Dr. Ranier de Paula, “Os Postos de Puericultura mantêm serviços 

médicos de Higiene Pré-Natal e infantil, além do lactário com cozinha dietética” (RES, n. 
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27/28, 1946, p. 31). Não é possível identificar a quais postos o médico se refere, se eram 

localizados no território nacional ou especificamente em Goiânia ou Goiás. 

Se observarmos o quadro com o título das matérias da subseção Educação Sanitária, 

veremos que, em meados do século XX, a questão da proteção à maternidade e à infância e o 

combate às doenças, como lepra, tuberculose, malária, ancilostomose, ainda eram uma 

preocupação para o governo de Goiás e também para o país. Apesar dos esforços 

empreendidos nas campanhas sanitaristas da Primeira República e da criação de políticas 

públicas para a área da saúde e da educação no primeiro governo da Era Vargas (1930-1945), 

as doenças, em 1946, combatidas pelos médicos goianos são aquelas que afligiam o Brasil há 

algumas décadas anteriores, a febre amarela, a malária, a hanseníase, a tuberculose, entre 

outras (HOCHMAN, 2005).  

Na terceira e quarta fase, o conteúdo da Revista não está dividido por seções. 

Observamos que há permanência de alguns temas, entre eles, atividades escolares 

(inauguração de escolas e grupos escolares, festividades etc.), sugestões e planos de aula 

(geralmente sobre português, matemática, ciências, história do Brasil e de Goiás) e legislação 

educacional. Por outro lado, observamos uma descontinuidade da subseção Educação 

Sanitária, bem como quase ausência de divulgação dos preceitos higienistas. Na terceira fase, 

por exemplo, é publicado apenas um artigo de autoria do médico sanitarista Dr. Ranier de 

Paula, intitulado Alimentação, vitaminas e sais minerais (RE, n. 33/34, 1949, p. 27).  

Na quarta e última fase (1959-1962), identificamos poucas matérias que 

evidenciassem a difusão dos preceitos higienistas, sejam elas para a população de um modo 

geral ou especificamente para a criança pequena. Então, identificamos a Lei Orgânica do 

Ensino Normal (Lei n. 2.580, de 17 de setembro de 1959), pela permanência da disciplina 

Higiene em todos os cursos desse grau de ensino
50

, e os artigos Dia da criança em Goiânia e 

Parques, Recreios e Recantos Infantis, ambos de autoria de Amália Hermano Teixeira. Alguns 

aspectos diferem substancialmente das fases anteriores: a fotografia assume papel de igual 

importância ao texto escrito (nas fases anteriores eram usadas como destaque, geralmente de 

personalidades políticas), sendo fotos dos colaboradores, dos políticos em eventos públicos, 

dos professores em cursos e congressos, de eventos e festas escolares, outros; a educação de 

jovens e adultos, o ensino secundário e o superior ocuparam maior espaço nas publicações, 

muito provavelmente em função da expansão do ensino superior com a criação da 

Universidade Federal de Goiás (1960) e das Campanhas de Alfabetização de Adultos; as 
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Cursos que compõem o Ensino Normal, segundo a Lei n. 2.580: curso ginasial normal, curso colegial normal e 

curso normal superior. (RE, n. 44, 1960) 
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efemérides, como Dia da Árvore, das Mães, dos Professores, das Crianças e da 

Independência, ocuparam lugar de destaque nos meses em que se comemoram essas datas; a 

divulgação de eventos educacionais, artísticos e culturais (formatura de todos os níveis de 

ensino, música, ballet, literatura, teatro, eventos sociais e beneficentes, outros) também 

ganham destaque nessa fase.  

De modo geral, podemos dizer que um dos fins almejados em todas as fases era de 

contribuir para a elevação do nível educacional do Estado, embora as mudanças e embates 

educacionais, políticos e culturais (regionais e nacionais) dessem um tom diferente para cada 

fase, evidenciando continuidades e descontinuidades de temas, métodos de ensino, 

concepções pedagógicas e participação/colaboração de atores sociais diferenciados 

(professores, médicos, políticos, jornalistas, escritores, religiosos, outros), inclusive, sobre o 

tema desta pesquisa.  
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CAPÍTULO III 

 

HIGIENIZAR E EDUCAR AS CRIANÇAS GOIANAS 

 

Professôres goianos  

 

Colaborar nesta revista é trabalhar pelo bem da 

educação em Goiaz e no Brasil. 

 

Srs. Médicos Sanitaristas do Estado 

 

Contribuí com a vossa preciosa colaboração para a 

difusão dos conhecimentos de Educação Sanitária entre 

os Professores goianos, a bem do povo e da Pátria 

brasileira!  

 

Revista de Educação e Saúde (1946)  

 

 

De acordo com as epígrafes acima, professores e médicos sanitaristas são 

convocados para colaborarem com a Revista de Educação de Goiás, elevando, dessa forma, o 

nível educacional e a sanidade do estado e do país. Os responsáveis pela Revista concebiam o 

impresso pedagógico como um veículo de formação da cultura educacional do professorado, 

por meio da difusão dos conhecimentos especializados. Sendo assim, entendemos que a 

colaboração dos profissionais da área da educação e da saúde, principalmente médicos 

sanitaristas, indica que o conhecimento científico mobilizado por esses profissionais se faziam 

necessários na formação de professores e da população de modo geral.  

 Neste capítulo, organizamos, pois, nossos achados de pesquisa de modo a evidenciar 

as orientações e prescrições higienistas voltadas para a educação das crianças pequenas, 

sinalizando ainda que tipo de cidadão se pretendia formar com tais orientações e prescrições. 

Então, procuramos demonstrar que, por meio da higiene geral e da higiene infantil, vários 

preceitos para a educação das crianças foram propostos.  

Para que o leitor tome conhecimento, de uma forma ampliada, das matérias que serão 

abordadas e analisadas neste capítulo, inserimos, primeiramente, um quadro com o título das 

matérias (artigos/notas/legislações) que evidenciam a difusão dos preceitos higienistas na/pela 

Revista. Quando nos referimos ao conteúdo geral da Revista, utilizamos o termo matéria; 

artigo (A) para as colaborações assinadas e redatoriais; notas (N) para pequenos textos, 

geralmente textos transcritos de outras publicações e legislação (L) para as matérias de cunho 

legal (decretos, regulamentos, leis etc.).   
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Quadro 6 – A difusão dos preceitos higienistas  

 
A difusão dos preceitos higienistas 

Nº /ano Título  Autor (ou Órgão) Matéria 
N. 2, 1937 Higiene Infantil  Dr. Borges dos Santos A 
N. 3, 1938 Higiene das Mãos  Albertina Guimarães A 
N. 23/24, 1946 O professor e a educação sanitária  RES N 
N. 23/24, 1946 Imprensa Pedagógica  RES A 
N. 23/24, 1946 A alimentação do escolar  Aristides Ricardo N 
N. 25/26, 1946 Educação higiênica  Almeida Junior  N 
N. 25/26, 1946 A Escola  Almeida Junior N 
N. 25/26, 1946 O exemplo do professor  Almeida Junior N 
N. 25/26, 1946 Alfabetização em massa! Prof. Pedro Viggiano A 
N. 27/28, 1946 Problema da Maternidade e Infância  Dr. Ranier de Paula A 
N. 27/28, 1946 Proteção à Infância  Prof.ª Maria França Gonçalves A 
N. 29/30, 1946 Preceitos de Puericultura DNCr L 
N. 29/30, 1946 A alimentação do Pré-Escolar  Dr.ª Maria de Lourdes Morais  A 
N. 29/30, 1946 Malária e Ancilostomose  Dr. Ranier de Paula  A 
N. 50, 1961 Dia da Criança em Goiânia Amália Hermano Teixeira  A 
N. 52, 1962 Parques, Recreios e Recantos Infantis Amália Hermano Teixeira  A 

Fonte: Revista de Educação (1937, 1938, 1946, 1961 e 1962); Quadro elaborado por Viana (2017). 

 

Ao observar o quadro, notamos que, entre as 16 matérias recortadas, a maioria é de 

1946, ano em que o impresso circulou com o nome Revista de Educação e Saúde. Notamos, 

ainda, pelos títulos e seus autores, que as mesmas procedem de profissionais da medicina e da 

educação, em uma proporção quase igual. Entretanto, chamou nossa atenção o número de 

mulheres que eram colaboradoras da Revista, conforme podemos observar no quadro acima e 

nos quadros de colaboradores de cada fase, conforme apêndices (1, 2, 3 e 4). Mesmo não 

sendo nosso objeto de estudo, essa quase paridade é algo que não parecia rotineiro na 

imprensa.  

 

3.1 DA HIGIENE GERAL À HIGIENE INFANTIL 

 

A expressão todos e cada um, cunhada por Stephanou (1999), ajuda-nos a explicar a 

multiplicidade de objetos que a medicina higienista procurou abarcar, diagnosticando e 

prescrevendo regras e normas para todos eles, porém, para cada um em sua especificidade. A 

infância foi um desses objetos de atenção da medicina higienista. Mas a infância é um tempo 

que abarca crianças com características muito distintas, sejam elas em relação à idade, gênero, 

condição social, higidez, e outras, o que amplia ainda mais as possibilidades de intervenção 

sobre este objeto.  
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A preocupação médica com a preservação da infância leva a uma produção de 

saberes científicos a partir da exploração do universo infantil. Os médicos 

propuseram iniciativas de assistência e proteção à infância, bem como prescreveram 

práticas adequadas para o cuidado das crianças pelas famílias desde a lactação, o 

crescimento antropométrico, a educação, o desenvolvimento mental. 

(STEPHANOU, 2005, p. 148)  

 

A medicina higienista se valeu de várias instituições para chegar até a criança, entre 

elas, a família e a escola. Segundo Costa (2004), o processo de medicalização da família, 

empreendido pela medicina higienista, interviu sobre a conduta de todos os seus membros, o 

que provocou mudança na forma de conceber e cuidar da criança, que passa da condição de 

filho à condição de futuro cidadão.  Para Stephanou (2005) e Gondra (2011), a escola também 

foi eleita pela medicina higienista como lócus privilegiado para a prática e a aprendizagem da 

higiene. Para nós, a Revista de Educação foi um dos veículos de divulgação dos preceitos 

higienistas.  

Vejamos então um Redatorial sobre o papel da imprensa pedagógica:  

 

Imprensa Pedagógica 

 

A imprensa como mêio de difusão de cultura, necessita ter órgãos especializados 

para cada ramo de vida ou profissão.  

Assim como a classe médica tem suas revistas de clínica e cirurgia, através das quais 

acompanha a evolução das teorias e do aparecimento de novas técnicas operatórias, 

novas descobertas e invenções cientificas no campo da medicima [sic]; [...] todos os 

profissionais especializados, têm suas leituras de aperfeiçoamento técnico; também 

os educadores e ninguém com maior razão que êstes, precisam ter revistas e jornais 

pedagógicos, em cuja leitura os seus conhecimentos atuais possam se ampliar e onde 

possam também colaborar, pondo em exercício sua cultura, para que não se atrofie, 

dando atividade ao seu talento profissional, numa franca demonstração de 

realizações, experiências e observações, que comprovem o seu trabalho digno e 

enobrecedor. 

[...]. 

Porque, SER PROFESSOR, não é sòmente “dar aulas”, é também ser culto, ter ânsia 

de aperfeiçoamento profissional, ser idealista, ser patriota, ter iniciativas úteis e, 

sôbretudo, esparzir EXEMPLOS de amor ao trabalho, de amor à cultura e de amor à 

profissão. (RES, n. 23/24, 1946, p. 9, grifos no original) 

 

Essa matéria, publicada na seção Redatoriais, no ano de 1946, oferece-nos alguns 

vestígios de como os responsáveis pelo impresso, naquele período, compreendiam o papel da 

imprensa pedagógica, um meio de difusão de cultura. Ainda conforme o Redatorial acima, o 

professor era considerado um idealista, um patriota, que deveria ter iniciativas úteis na obra 

de engrandecimento do estado e do país. Nesse sentido, o professor era incentivado a 

contribuir para a campanha de educação sanitária, ou seja, desenvolver medidas educativas 

que promovessem mudança na consciência dos indivíduos para que estes aprendessem a 

prevenir as doenças e manter a saúde.  
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Vejamos então a nota (sem autoria) intitulada O professor e a educação sanitária: 

 

O verdadeiro professor, aquele que tem a consciência do seu papel na educação das 

massas e na sua influência social, deve ser um propagandista inteligente da educação 

sanitaria, colaborando com a Saúde Pública, pois ninguém melhor que êle tem mais 

oportunidades para difundir conhecimentos e preceitos de Higiene em geral. Por 

meio de cartazes, legendas, palestras dentro e fora da escola, publicações e 

campanhas, êsse grande pioneiro de um Brasil melhor estará implantando uma 

mentalidade sadia na sociedade em que vive e de que é um líder natural por fôrça de 

sua missão. (RES, n. 23/24, 1946, p. 60, grifos nossos) 

 

A construção de uma cultura higiênica em Goiás incidiria sobre os hábitos e 

costumes da população com vistas a uma formação da consciência sanitária, ou seja, as 

pessoas deveriam aprender a cuidar de sua saúde adotando hábitos higienicamente adequados 

e respaldados pelo conhecimento científico. Aos professores e médicos, caberia a difusão dos 

preceitos higienistas, seja na escola, nos postos de higiene e puericultura, seja no rádio e 

periódicos, como, por exemplo, na Revista de Educação.   

A prevenção de doenças infectocontagiosas era uma das bandeiras das campanhas 

sanitaristas, nas primeiras décadas da República, que se intensificaram com as reformas e a 

institucionalização de serviços de saúde pública empreendidas por Gustavo Capanema, 

ministro da Educação e Saúde, no período de 1934 a 1945. Segundo Hochmann (2005, p. 

135), a reforma de 1941 criou os Serviços Nacionais de Saúde, como o Serviço de Educação 

Sanitária, o de Combate à Lepra, à Malária, à Tuberculose, entre outros, cuja principal 

orientação e missão “era debelar surtos epidêmicos e estabelecer métodos de controle e 

prevenção, em trabalho conjunto com as Delegacias Federais de Saúde e com os governos 

Estaduais”.  

Podemos dizer, com base no quadro das matérias da subseção Educação Sanitária 

(presente no capítulo II), que aqui em Goiás os médicos sanitaristas do Departamento de 

Saúde Pública do Estado também tinham essa preocupação com as doenças 

infectocontagiosas e se utilizaram das páginas da Revista de Educação para fazer o trabalho 

de orientação e prevenção, ou seja, a educação sanitária da população, de modo geral, com 

ênfase na população rural, considerada por muitos médicos como doente e ignorante.  

Dos artigos da subseção Educação sanitária, destacamos o de autoria do Dr. Ranier 

de Paula, médico sanitarista do Departamento de Saúde Pública Estadual, intitulado Malária e 

Ancilostomose, no qual o médico versa sobre o tratamento e as medidas de profilaxia dessas 

doenças.   
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[...] a Malária e a Ancilostomose comuns no nosso hinterland onde as condições 

sanitárias são deficientes e a ignorância do nosso patrício é por demais conhecida. 

[...] Profilaxia (malária): depende, além do tratamento dos doentes de malária, do 

saneamento das regiões alagadiças, focos criadores de mosquitos transmissores, 

evitando água estagnada. [...]. Profilaxia (verminoses): consistiria, além da cura dos 

parasitados pelo ancilóstomo, na obrigatoriedade de constrição de W. C. nas casas 

dos nossos “caboclos” e educação sanitária fazendo-lhes ver a utilidade de andarem 

calçados e seguirem as regras de higiene, evitando reinfestação. [...]. 

Conseguiríamos dêsse modo um incremento na atividade do nosso “caboclo” que 

deixaria de ser um homem indolente devido à opilação, um impaludado, para se 

tornar enfim um indivíduo dinâmico capaz de grandes realizações no seu setor. 

(RES, n. 29/30, 1946, p. 60-61, grifos no original) 

 

Notamos que o médico citado associa, quase que naturalmente, a ignorância da 

população pobre às doenças e à indolência. Desse modo, seria preciso tratar, higienizar a vida 

da população cabocla impaludada para que esta pudesse ser produtiva nas realizações exigidas 

pelo trabalho. Sendo um médico sanitarista, Dr. Ranier de Paula advogava também a favor da 

ampliação dos serviços sanitários em todo o estado, sugerindo a criação de diferentes tipos de 

postos de higiene e, ainda, a execução de ações de educação sanitária, ou seja, educar a 

população para prevenção e cura dessas doenças.  

 

Para facilitar a resolução desses problemas de um modo mais prático e eficiente os 

Serviços Sanitários deveriam manter além dos Postos de Higiene espalhados pelas 

principais cidades do interior, Postos localizados em Ambulâncias apropriadas que 

levando pessoal técnico deveriam percorrer o interior principalmente as localidades 

desprovidas de autoridade sanitária e assim periòdicamente à proporção que 

administrava medicação curativa e preventiva fazia a necessária educação sanitária 

do povo. (Ibidem, p. 61) 

 

 As orientações do Dr. Ranier direcionavam-se ao caboclo, que não tinha acesso aos 

serviços sanitários, ou seja, à população de cidades, vilas e sertões, que não contavam com 

atenção dos governos. Essa representação do homem sertanejo como um caboclo indolente, 

doente e ignorante, em muito, foi alimentada pela figura emblemática do personagem Jeca 

Tatu do conto Urupês, de Monteiro Lobato
51

. O personagem Jeca Tatu, de acordo com os 

estudos de Luca (1999, p. 203), mobilizou muitos debates sobre a caracterização do homem 

brasileiro, “[...] para alguns ele era o retrato fiel do homem sertanejo do norte e do sul do país, 

estagnado na escala evolutiva, uma quantidade negativa, nas palavras de seu criador, inapto 

para enfrenar os desafios da modernização”. Para outros, o Jeca era uma pobre vítima da falta 

de atenção e intervenção dos governos e, ainda, havia os que o interpretavam como um 

produto do meio. Ao que parece, Dr. Ranier compartilhava das ideias de que o personagem de 

Lobato ajudou a construir sobre o homem do meio rural. Primeiro, o médico constata que o 
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Publicado pela primeira vez em 1914, no jornal O Estado de S. Paulo. (LUCA, 1999, p. 202)  
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caboclo goiano era ignorante, porque não possuía hábitos higienicamente adequados e não 

sabia cuidar de sua saúde; em seguida, o médico argumenta que se os serviços públicos de 

saúde e educação fossem efetivados pelos governos, esse homem do meio rural daria sua 

contribuição para o engrandecimento do país.  

 As páginas da Revista também acolheram orientações higiênicas genuinamente 

simples ao olhar contemporâneo, mas que merecem nossa atenção, como é o caso do artigo 

Higiene das Mãos, de autoria de Albertina Guimarães
52

.  Para a colaboradora, as mãos 

poderiam ser um veículo transmissor de germes infecciosos, 

 

[...] Dahi a necessidade constante de estarem sempre limpas e expurgadas. Podem 

resumir-se nos seguintes, os preceitos relativos á higiene das mãos;  

a) lava-las constantemente com agua e sabão; 

b) não enxuga-las em toalhas servidas, pois as toalhas servidas contêm os germens 

do tifo, da pneumonia, do tétano, da tuberculose;  

c) lava-las com alcool no caso de terem tido contacto com alguem doente de 

molestia contagiosa; 

d) aparar as unhas duas vezes por semana; 

e) não meter os dedos na boca; 

f) não esgravatar as fossas nasaes; 

g) não molhar de cuspo os dedos, no ato de contar dinheiro, de virar as folhas de um 

livro. (RE, n. 3, 1938, p. 24) 

 

Que necessidade se apresentava naquele momento para que uma revista pedagógica, 

destinada a veicular as teorias e métodos pedagógicos mais modernos, também divulgasse 

regras de higiene que visavam à formação de hábitos higienicamente adequados? Podemos 

pensar que o hábito de lavar as mãos não fosse tão comum entre a população, o que incidiria 

na propagação de doenças contagiosas e verminoses. Segundo Freitas (1999, p. 279), as 

doenças transmissíveis foram responsáveis pelo maior número de óbitos em Goiás (capital do 

Estado), em 1927, e em Goiânia em dois momentos distintos, em 1941-1942 e em 1973. 

“Dentre as doenças transmissíveis citadas nos registros de óbitos de Goiânia, estão algumas 

velhas conhecidas da população goiana: febre tifoide, maleita, disenteria bacilar. Outras 

surgem [...] poliomielite e a tuberculose pulmonar”.   

A partir do artigo de Albertina Guimarães (Higiene das Mãos) e da subseção 

Educação Sanitária (quadro no capítulo II), da qual destacamos o artigo do Dr. Ranier de 

Paula (Malária e Ancilostomose), chamamos a atenção para duas faces/finalidades da higiene: 

aquela que se destinava à prevenção e ao tratamento mais comuns na região (Estado) e aquela 

que se destinava à construção de hábitos higiênicos. Embora os dois colaboradores não 

tenham se referido à criança de modo explícito, suas orientações se aplicam também a essa 
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 No referido artigo, não consta cargo ou função da colaboradora.  



85 

 

parcela da população, principalmente quando se trata da construção de hábitos higiênicos, 

haja vista que, para muitos médicos e educadores, como, por exemplo, o professor e médico 

Almeida Júnior
53

, a infância era o período ideal para a construção de hábitos, devido à 

plasticidade do cérebro infantil. Segundo Rocha (2002b, p. 43), Almeida Júnior defendia que 

somente a criança era realmente educável, de modo que “[...] todo esforço educativo deveria 

privilegiar a infância, reservando-se, para a idade adulta, a instrução, vista como possibilidade 

de reforçar alguns hábitos”.  

 

3.2 A HIGIENE INFANTIL: MANTER SADIA A CRIANÇA SADIA  

 

A medicina higienista procurou abarcar todos os aspectos da vida da criança, criando 

regras, normas e intervindo desde a mais tenra idade. A produção de saberes científicos sobre 

a melhor forma de cuidar das crianças constituiu outra face da Higiene, a Higiene Infantil, 

cujos princípios, regras e normas subsidiaram outras especialidades médicas voltadas para a 

infância, entre elas, a Pediatria. Grosso modo, podemos dizer que a Higiene Infantil tinha 

como finalidade o cuidado e a orientação sobre a saúde das crianças, visando ao 

prolongamento de suas vidas até que atingissem a puberdade. Finalidade semelhante será 

estabelecida pela Puericultura, que, de acordo com Rocha (1987), surgiu na França, no final 

do século XIX, e foi definida como um conjunto de regras e normas sobre a melhor forma de 

se cuidar das crianças, desde a gestação até a puberdade, visando a uma saúde perfeita.  

Os preceitos higienistas foram difundidos na Revista desde o início de sua circulação, 

no ano de 1937. Naquele período, os debates em torno da proteção à infância ganharam vulto 

em Goiás durante o I Congresso de Educação
54

, realizado em Goiânia, em outubro de 1937, 
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Antônio Ferreira de Almeida Júnior (1892-1971) nasceu em Joanópolis, São Paulo. Foi professor primário, 

médico, Doutor em Medicina e Cirurgia, Livre-Docente e professor catedrático de Medicina Legal e de 

Biologia Educacional. Exerceu o magistério em várias instituições educacionais paulistas, entre elas, o Instituto 

de Educação Caetano de Campos; foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

(1932); exerceu cargos de gestão, entre eles, Chefe do Serviço Médico Escolar (SP); integrou o Conselho 

Nacional de Educação; escreveu vários livros, artigos, pareceres, conferências, além de três teses acadêmicas. 

Entre suas produções, destacamos: Cartilha de Higiene, com quase duas dezenas de edições, e artigos na 

Revista de Educação de São Paulo e na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, ambas contemporâneas à 

Revista de Educação de Goiás. Era um defensor da escola primária e do ensino público e seus trabalhos iniciais 

foram considerados higienistas, apresentando, nas décadas de 30 e 40, fortes inclinações nacionalistas. 

(GANDINI, 2002) 
54 

 Congresso do Ensino Primário, realizado em Goiânia, em outubro de 1937. Conforme publicado na Revista, 

“Esse congresso será, incontestavelmente, a pedra fundamental da grande obra educacional que se vai realizar 

neste vasto pedaço do territorio brasileiro, [...]. Ele falará bem alto, a todos os recantos do país, que Goiaz 

começa a tomar parte no grande movimento pedagógico de nosso seculo, rumo à Escola Renovada; porque é 

para ela que se diregem todas as esperanças de renovações futuras, para a unidade e grandeza da patria”. (RE, 

n. 2, 1937, p. 8)  
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descrito na Revista como a pedra fundamental da grande obra educacional almejada pelo 

governo estadual e pelos intelectuais goianos envolvidos com o projeto de elevação do nível 

educacional e cultural do estado (RE, n. 2, 1937).  

A Higiene Infantil foi tema da conferência proferida pelo Dr. Borges dos Santos 

nesse congresso e, posteriormente, publicada na Revista com o mesmo título. Os dados 

encontrados no artigo do Dr. Borges permitem-nos afirmar que ele exerceu a profissão de 

médico e de professor, pois assim ele se apresenta ao público do congresso:  

 

Velho professor do ensino secundario e superior, já tendo exercido tambem no 

interior do Estado o cargo de Diretor de um grupo escolar, com longa pratica, 

portanto, do magisterio, acompanho sempre com a maior simpatia todos os 

problemas que têm relação com o ensino; [...]. (RE, n. 2, 1937, p. 33).  

 

Após cumprimentar o público (professores primários, servidores administrativos, 

políticos, outros), Dr. Borges apresenta o tema de sua conferência e anuncia que tratará das 

medidas de que lança mão a higiene para  

 

[…] defender o debil organismo da criança durante o periodo do seu 

desenvolvimento fisico e intelectual, até o momento em que, tendo alcançado a 

puberdade, já por si possa tomar as medidas necessarias para a preservação da sua 

saúde, escopo principal da sociedade moderna. (Ibidem, p. 34)  

 

Dr. Borges defende a higiene como a solução para a preservação da saúde da criança 

desde tenra idade até a puberdade, ou seja, o médico atribui à higiene um papel redentor, 

determinista e sustentado pelo ideal de uma suposta sociedade moderna. No entanto, como 

ressaltou Gondra (2004) e outros autores em que nos referendamos, esse argumento foi 

construído, sobretudo, na segunda metade do século XIX, estendendo-se, como vimos, para o 

século XX.  

O mesmo médico passa então a discorrer sobre o desenvolvimento da criança desde o 

nascimento até o momento em que ela vai para a escola, elencando as possíveis doenças que 

podem acometê-la em cada fase/período e indicando as medidas profiláticas que, segundo ele, 

somente a higiene é capaz de relacionar. Isso equivale dizer que caberia somente à higiene, 

como ciência médica, estabelecer regras e normas para o cuidado adequado das crianças. Para 

o recém-nascido, os tópicos abordados são: vestes adequadas a cada clima e estação do ano; 

escolha cuidadosa do berço, tanto em relação ao material quanto ao local onde deve ser 

colocado; asseio corporal diário; indicação de alimentação somente com leite materno, exceto 

se a lactante possuir alguma doença ou não tiver leite suficiente para a criança; observação do 

aparelho digestivo para detectar problemas de saúde (RE, n. 2, 1937).  
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Ao tecer suas considerações sobre os cuidados com o recém-nascido, Dr. Borges 

mobiliza conhecimentos científicos para dar confiabilidade às regras e normas indicadas pela 

higiene infantil, recorrendo, inclusive, aos preceitos de outra ciência da infância, a Pediatria, 

quando se refere ao aleitamento materno. Para ele, a criança pequena deveria ser alimentada 

exclusivamente com leite materno, mas defende que há regras para a mãe que amamenta.  

 

A longa pratica que tenho em ter lidado com centenas de crianças em idade tenra me 

aconselha a não seguir o exemplo de muitos pediatras modernos que afirmam que a 

mulher que acaba de ser delivrada pode-se utilizar de qualquer alimento, não 

levando em consideração que dada a absorção do mesmo os seus materiais se 

transportam através da arvore circulatoria para o leite, e d‟ ahi o ver-se 

constantemente o bebé sofrer de colicas intestinais devido ao alimento ingerido pela 

mãe. Pode parecer ser isso uma velharia que se queira enxertar nos moldes novos da 

pediatria contemporanea, mas prefiro ser considerado um retrógrado, contanto que 

não cause mal concientemente a uma criaturinha inocente. (Ibidem, p. 35)  

 

Notamos que o médico parece conflitar com os preceitos da medicina considerada 

moderna, pois faz uso de práticas consideradas por outros como retrógradas, mas que pode 

garantir não causar mal para a criança pequena. Feitas as considerações sobre as medidas 

higiênicas a serem adotadas nos primeiros meses de vida da criança, Dr. Borges passa então a 

tratar de uma fase, segundo ele, melindrosa da vida infantil, que é dos seis meses, quando os 

dentes começam a nascer, até os quatro anos de idade.   Isso porque muitas doenças podem 

acometer a criança, citando, entre as mais comuns, aquelas diretamente ligadas ao 

aparecimento dos dentes, como diarreias, febres altas, enterites e gastro-enterites. Cita 

também as doenças infecciosas, como o sarampo, a escarlatina, a meningite, a difteria, e ainda 

“[...] muitas outras moléstias podem surgir até a idade de 4 anos, sendo mais comuns as 

verminoses, entre as quais anquilostomiase, porque é geralmente nessa quadra da vida que a 

criança mais gosta de andar descalça e brincar com terra e lama, [...]” (Ibidem, p. 34).  

Para combater hábitos inadequados e doenças mais comuns nos quatro primeiros 

anos de vida da criança, tidas como motivo da alta taxa de mortalidade nesse período, Dr. 

Borges recorre às medidas preventivas aconselhadas pela higiene. Primeiro, a população 

(principalmente a rural) deveria ser instruída para que aprendesse a cuidar das crianças, bem 

como aprender a prevenir as doenças. Outras medidas profiláticas também são aconselhadas, 

tais como:  

 

[...] vacinação contra a variola, contra a coqueluche, difteria poderão ser tomadas 

para proteger a criança, além dos cuidados indispenssaveis [sic] de asseio corporal, 

alimentação regulada, proteção contra os resfriados por meio de vestuario 

apropriado, pés sempre calçados para evitar a penetração de ankilostomos e assim 

conseguirse-á diminuir o coeficiente mórbido das crianças e a sua mortalidade, 
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concorrendo deste modo para ser augmentada a população do país e por conseguinte 

o seu indice econômico. (Ibidem, p. 36)  

 

A preocupação com a manutenção da vida da criança, nesse caso, ainda está ligada à 

prevenção da mortalidade infantil, argumento utilizado pela medicina oitocentista para se 

aproximar da família, mas com um objetivo característico das décadas de 1920 e 30, que é o 

aumento da população com vistas ao crescimento econômico do país. Segundo Gondra (2002, 

p. 105), no projeto de regeneração e civilização da sociedade, forjado no interior da ordem 

médica, os argumentos a favor da higienização da infância agregam vários motivos/interesses, 

além dos argumentos médico-religiosos, nas primeiras décadas do século XX, um novo motor 

impulsiona a medicina higienista, a questão econômica. “[...] o cuidado com a infância passa a 

ser representado como investimento, tendo em vista gerar/produzir sujeitos que pudessem ser 

integrados produtivamente ao mundo do trabalho”. 

Para Dr. Borges, com a chegada da idade escolar, a criança vai agir em outro campo, 

a escola. Concebida por ele como uma continuação da vida do lar, caberia, portanto, à higiene 

estabelecer igualmente as medidas preventivas que garantissem a saúde da criança também na 

escola.  

 

Na escola, porem, não se exclue a higiene, pelo contrario, o professor é o maior 

executor das medidas por ela aconselhadas, assim a escolha do local para o edificio 

da escola, a pevisão [sic] interna para a distribuição das salas de aula, a penetração 

da luz nos diferentes compartimentos, o asseio e conservação do predio, a 

distribuição d‟agua pelo edificio, a colocação das fossas sanitárias, a insolação dos 

patios de recreio, tudo isso a professora deve mencionar no seu relatorio, afim de 

que os responsaveis tomem as providências necessarias para serem sanadas as faltas 

apontadas e preenchidas as lacunas que houver. (Ibidem, p. 36) 

 

Ao tratar do edifício escolar, Dr. Borges cita as principais características que um 

prédio deveria ter, segundo os preceitos higienistas. Observamos que tais características se 

assemelham àquelas defendidas pelos médicos higienistas ainda no século XIX, conforme 

explicitado por Gondra (2004), ou seja, o local para a construção do prédio deveria apresentar 

boas condições sanitárias, ser arejado, bem iluminado e com disponibilidade de água e rede de 

esgoto, devendo ainda contar com boas condições de limpeza, asseio e ordem.  Além das 

condições sanitárias do ambiente, outros três aspectos da vida escolar são elencados pelo 

conferencista: o mobiliário escolar, o material didático e a vigilância sobre os alunos. Sobre 

todos esses aspectos, deveria recair a atenção dos professores. Vejamos então o que se refere à 

vigilância sobre os alunos:  
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Deve [o professor] fiscalizar a maneira como os alunos se sentam nas carteiras, de 

modo a não tomarem posição viciosas; deve exigir dos alunos roupa decente e 

asseiada e não consentir na entrada de alunos descalços. Na hora destinada á escrita, 

deve fazer os aluno se exercitarem no ambidextismo, afim de evitar que algum deixe 

de escrever no caso de um acidente ou molestia em uma das mãos. Os alunos devem 

ao menos uma vez por semana praticar exercicios de ginastica, não importando que 

ao mesmo tempo seja ministrado o ensino aos meninos e meninas. O canto deve ser 

praticado diariamente ao entrar e ao encerrar-se a classe escolhendo-se de 

preferencia os hinos patrióticos que deverão ser cantados nos dias de festa nacional. 

[...]. (Ibidem, p. 36-37) 

 

A vigilância do professor incidiria sobre o corpo do educando, ao passo que deveria 

orientar e fiscalizar a forma correta de sentar, de escrever e de praticar exercícios corporais 

(ginástica), mas também incidiria sobre os hábitos cotidianos, como, por exemplo, andar 

calçado. Importante observar que as orientações higienistas sobre as práticas escolares 

poderiam estar relacionadas com a construção de novos hábitos, mas também nos leva a 

pensar nas condições materiais de existência das crianças, como por exemplo, de que meios a 

população rural dispunha para uso de sapatos/sandálias e roupas higienicamente adequadas?   

Das medidas preventivas recomendadas pela higiene infantil e então difundidas pelo 

Dr. Borges no Congresso/Revista, é possível identificar dois momentos distintos na vida da 

criança pequena, antes e depois de sua entrada na escola. Durante os primeiros três ou quatro 

anos de vida da criança, a família é a principal responsável pelo cuidado e educação. E, após 

essa fase, a escola também é chamada para exercer seu papel, nesse caso, um papel 

disciplinador, conforme palavras do conferencista: “A escola é a continuação de vida do lar, 

mas sob o aspecto da disciplina, da ordem, da moderação e da repressão dos instintos de todas 

as crianças” (Ibidem, p. 36).  

Decorrida quase uma década, o tema da Higiene Infantil é abordado pelo Dr. Ranier 

de Paula, em seu artigo intitulado Problema da Maternidade e Infancia
55

. Para esse médico 

sanitarista, caberia à Higiene Infantil manter sadia a criança sadia. 

 

Ditará através o [sic] médico os conselhos às mães, ensinando-as o cuidado a serem 

observados à criança para que se mantenha sadia durante o seu desenvolvimento. 

Orientará como evitar os distúrbios alimentares e os maus hábitos. 

A Higiene Infantil, mantendo sadia a criança sadia não deixará de aplicar as vacinas 

preventivas das moléstias infecto-contagiosas como o B. C. G., a anti-diftérica, a 

anti-variólica, a anti-coqueluche etc., regulará regimes dietéticos para os casos de 

alimentação artificial etc. Por essas poucas linhas vemos o grande alcance dos 

serviços de Amparo à Maternidade e à Infância que concorrem para o 

aprimoramento físico e mental da raça, constituindo fator preponderante para a 

grandeza do Brasil. (RES, n. 27/28, 1946, p. 32, grifo nosso)  

 

                                                 
55

No sumário da Revista de n. 27/28, o título do artigo é: Proteção a Maternidade e Infancia.  
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Dr. Ranier elenca alguns pontos que merecem atenção médica e familiar para que a 

criança, que tenha nascido sadia, possa ter um desenvolvimento sadio, sendo eles a 

alimentação e a vacinação. Notamos a insistência na aplicação de vacinas preventivas de 

doenças infecciosas, como a tuberculose, difteria, varíola, coqueluche e outras. De acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
56

, no mapa Taxas de 

mortalidade, segundo causas de morte, por sexo e grupo de idade, no Distrito Federal, no 

período de 1949/51, entre as maiores causas de morte infantil (zero a quatro anos) estavam as 

mesmas doenças citadas por Dr. Ranier, somadas ainda sarampo, tétano e sífilis (com 

elevadíssimo índice de mortalidade para recém-nascidos).  

Ainda no que se refere à vacinação, notamos que a orientação não estava limitada ao 

que estava sendo veiculado na Revista, porque a legislação educacional também insistia na 

orientação das vacinas. E isso poderia se dar sob o prisma de resistência, por parte da família, 

da política de imunização infantil, visto que nesse período ainda predominava a não aceitação 

da população diante da ideia de injetar no corpo de seus filhos o vírus que causava a doença. 

Mesmo com um quadro atual muito diferente da época em que estamos estudando, a 

vacinação infantil, como prática preventiva, continua sendo uma preocupação de distintos 

governos.   

Ao médico, caberiam o tratamento e as medidas de profilaxia, no caso, a aplicação de 

vacinas, mas também a orientação às famílias para que estas aprendessem as regras da higiene 

e, assim, pudessem cuidar das crianças segundo os preceitos estabelecidos pelas ciências 

voltadas para a infância. Desse modo, Lima (2007) aborda algumas modalidades empregadas 

pelos médicos higienistas, entre eles, pediatras, para fazer a divulgação dos ensinamentos da 

puericultura entre as mães.  

 

Além dos manuais para as mães de camadas mais favorecidas da população, dos 

cursos de puericultura nas Escolas Normais e do atendimento nos consultórios, os 

pediatras procuraram ainda divulgar seus conhecimentos para uma população mais 

ampla, em palestras proferidas pelo rádio, em colunas redigidas nos jornais e por 

meio de sua participação em instituições que tinham como propósito prestar 

assistência às pessoas necessitadas. (LIMA, 2007, p. 104)  

 

Importante ressaltar a diversidade de estratégias utilizadas para alcançar a população. 

Além dos consultórios médicos e dos manuais de puericultura, limitados a uma parcela da 

população mais favorecida economicamente, outras estratégias mais abrangentes, como o 

rádio e os impressos (jornais, panfletos, revistas), também foram utilizadas, pois alcançavam 

                                                 
56

Estatísticas do século XX, IBGE, 2007. Disponível em: <http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais 

politicas-e-culturais/busca-por-palavra-chave/populacao.html>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais/busca-por-palavra-chave/populacao.html
http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais/busca-por-palavra-chave/populacao.html
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boa parte da população urbana e rural e, ainda, orfanatos, abrigos, hospitais e outros órgãos 

que ofereciam assistência para a camada pobre da população.    

Gostaríamos de voltar ainda ao artigo do Dr. Ranier (Problema da Maternidade e 

Infância) para destacar a imbricação dos preceitos higienistas e eugenistas, quando o médico 

sanitarista refere-se ao serviço de Amparo à Maternidade e à Infância como um meio de 

aprimoramento físico e mental da raça (povo brasileiro). Dr. Ranier vincula medidas 

preventivas, como a vacinação e a construção de bons hábitos, aos preceitos eugênicos, nesse 

caso, a vertente preventiva da eugenia, aquela que tinha a finalidade de combater os males 

sociais, por meio do melhoramento racial, conforme nos esclarece Janz Júnior (2013) e 

Miranda (2013).  

Os debates em torno da proteção à maternidade e à infância estavam presentes 

também entre os professores goianos. Atendendo a uma solicitação do Departamento 

Nacional da Criança (DNCr) e da Legião Brasileira de Assistência (LBA)
57

, em comemoração 

à Semana da Criança, em 1944, a professora Maria França Gonçalves proferiu uma palestra 

na Escola Normal Oficial, intitulada Proteção à Infância, posteriormente publicada na Revista 

com o mesmo título. 

 

[...] sentimos-nos feliz em participar, timidamente embora, desta campanha de 

redenção da criança. Proteger e amparar a Mãe e a Criança, é não sòmente um dever 

de religião ou um ato de humanidade devido a todo homem civilizado; é também um 

dever cívico para com a pátria, cuja grandeza somos obrigados a construir, conservar 

e defender – pois, da formação da criança, está em dependência direta o futuro da 

nacionalidade. (RES, n. 27/28, 1946, p. 33) 

 

Hochman (2005) esclarece que foram criados serviços específicos para a infância, 

separados dos serviços de saúde propostos pelo Departamento Nacional de Saúde (DNS)
58

. 

Uma Reforma no Ministério da Educação e Saúde em 1937, criou a Divisão de Amparo à 

Maternidade e à Infância, que foi extinta em 1940, dando lugar ao DNCr. Kuhlmann Júnior 

(2011, p. 484) diz que esse Departamento encarregou-se, dentre outras funções, a de 

estabelecer normas para o funcionamento das creches, porém, “Os médicos do DNCr não se 

                                                 
57 

DNCr e LBA caracterizam-se como órgãos assistenciais, de saúde e de previdência, respectivamente. 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2011)  
58 

Departamento Nacional de Saúde, órgão responsável pela elaboração de políticas para o setor de saúde pública, 

na década de 1920, e que foi incorporado ao Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), em 1930. “As 

atividades de saúde pública deveriam se voltar principalmente para a prevenção e o combate de doenças como 

a tuberculose, a malária, a febre amarela e a peste, tendo como foco a „coletividade‟, deixando para a 

assistência médica previdenciária e para assistência pública as ações mais individualizadas”. (HOCHMAN, 

2005, p. 136)  
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ocuparam apenas da creche, mas de todo o sistema escolar, fazendo valer a presença da 

educação e da saúde no mesmo ministério [...]”.  

Voltando ao artigo da professora Maria França Gonçalves, a situação da criança no 

Brasil, “[...] era a mais desoladora: desajustada, abandonada a seu próprio destino, exposta a 

todos os perigos de ordem alimentar, congênita e infecciosa, sem direitos, sem amparo, ela 

vivia e morria na sua miserável condição de pária” (RES, n. 27/28, 1946, p. 34).  Essa 

situação, segundo a professora, naquele momento, estaria se modificando, devido à criação de 

instituições de assistência social, as quais colocavam o Brasil em pé de igualdade com outros 

países mais adiantados (Estados Unidos da América e países da Europa).   

 

[...]. Orgulhamo-nos de possuir o Departamento Nacional da Criança, a Legião 

Brasileira de Assistência, O Instituto Nacional de Puericultura, a Polícia Sanitária, 

os serviços de profilaxia e higiene, além de grande número de postos de 

puericultura, lactários, creches, escolas-hospitais, parques infantis, patronatos, 

asilos, preventórios e orfanatos, mantidos pelo Govêrno ou pela inciativa particular. 

(Ibidem, p. 34)  

 

Além das instituições nacionais, a professora cita as instituições locais e faz um 

balanço da situação da criança no Brasil. 

 

Em Goiânia, além dos relevantes serviços prestados pela Legião à Infância e à 

Maternidade, é de justiça lembrar-se também a obra altamente social e humanitária 

do Pôsto de Puericultura Santo Antônio e do Preventório “Afrânio de Azevêdo”.  

Mas, o que está feito, não é ainda bastante. Ainda há por êste nosso Brasil, centenas 

de crianças ignorantes, maltrapilhas, sujas, desnutridas, doentias, taradas, expostas a 

tôdas as misérias físicas e morais, aos vícios mais perniciosos e mais grosseiros – a 

reclamar um pouco da nossa atenção, do nosso esfôrço, da nossa caridade [...]. 

(Ibidem, p. 34)  

 

As instituições citadas pela professora/colaboradora se inserem no programa do 

Estado Novo. Freitas (1999) argumenta que, para suprir a falta de atuação direta do Estado, 

associações particulares, organizadas e integradas por membros da sociedade civil criaram 

organizações privadas de assistência social. A Colônia Santa Marta e o Preventório Afrânio 

de Azevedo, segundo a autora, contaram com apoio da Sociedade Goiana de Assistência aos 

Lázaros e Defesa contra a Lepra. Silva (2016) faz um estudo sobre a história da lepra em 

Goiás, no qual, trata das relações entre essas instituições e a política dos governos federal e 

estadual no combate à doença. Quanto ao Posto de Puericultura Santo Antônio, destinado a 

atender gestantes, recém-nascidos e crianças em idade escolar, segundo Freitas (1999) contou 

com a iniciativa da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, cabendo ao governo 

estadual uma verba anual destinada à distribuição de gêneros alimentícios, remédios e roupas.  
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Para enaltecer a criação de serviços de assistência materno-infantil no Brasil e em 

Goiânia, a professora Maria França Gonçalves refere-se à criança pobre como desajustada, 

abandonada, exposta (física e moralmente), ignorante, maltrapilha, suja, desnutrida, doentia, 

tarada (distúrbio infantil). Esses termos definiam a infância pobre desde os primeiros 

movimentos da medicina higienista no Brasil oitocentista, enquanto a Igreja definia as almas 

dos pobres como desgraçadas, desafortunadas e outras. O vocabulário médico tratou de inserir 

adjetivos não só relativos à sua condição de vida e moralidade, como também de estado de 

saúde, como desnutrida, doentia, esquálida, repugnante, tarada, idiota, impaludada, raquítica, 

amarela, fraca, débil etc. 

A professora Gonçalves (Ibidem, p. 34) conclama ainda as futuras colegas de 

profissão para participarem da obra social de engrandecimento do país por meio da educação. 

Segundo ela, caberia ao novo tipo de professor, aquele que educa, criado pela Escola Nova, 

“Agasalhar, nutrir, instruir, educar, tornar robustas, honestas e felizes estas crianças, é um dos 

nossos mais sagrados deveres para com a sociedade, a pátria e a religião”, haja vista que 

“êsses pais ignorantes, ineducados” não poderiam responder nem pela própria conduta, nem 

pela de seus filhos.   

Apesar do cunho moral e religioso ditado pela professora, vale ressaltar que, na 

Revista, não há referências de instituições religiosas no atendimento da criança dessa faixa 

etária, diferentemente do século XIX, período em que a Igreja predominava no atendimento à 

infância desvalida, abandonada, órfã etc. Notamos ainda que a infância destacada nesse 

impresso não se aproxima da imagem angelical religiosa, tão difundida na história da infância, 

uma vez que a preocupação aqui parece ser mais com o futuro de uma infância útil.  

Observamos que, durante a segunda fase da Revista (1946), os debates sobre a 

proteção materno-infantil ganharam destaque, sendo motivo de atenção de médicos 

sanitaristas e professores, conforme os dois artigos acima, e muito provavelmente isso se deva 

à criação da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, no ano de 1941, conforme 

Freitas (1999). Não identificamos artigos com preocupação semelhante nos dois exemplares 

da terceira fase (1949), assim como na grande maioria dos exemplares da quarta e última fase 

(1959-1962), exceto dois artigos de Amália Hermano Teixeira, diretora do impresso nessa 

fase.  

Em um dos artigos, intitulado Parques, Recreios e Recantos Infantis, a colaboradora 

refere-se às instituições educativo-sociais paulistas como modelo exemplar de atendimento à 

infância e juventude. Segundo Amália, sob o argumento de um conceito de educação 
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ampliada, aquele em que o processo educativo visa preparar para a vida, essas instituições 

têm por fim educar, assistir e recrear crianças e jovens, “atingindo seus dignificantes 

propósitos: formação e desenvolvimento integral da personalidade humana” (RE, n. 52, 1962, 

p. 40). 

Amália tece algumas considerações sobre a criação dessas instituições na capital 

paulista, a partir da década de 1930, bem como sobre o funcionamento dessas instituições. 

“Os Parques funcionam em dois períodos, das 7,30 às 18 horas, para crianças de 3 a 12 anos; 

das 19 às 23 horas para estudante de ambos os sexos, de 13 a 18 anos de idade, que ali 

recebem também assistência médica e odontológica” (Ibidem, p. 38). Quanto aos Recreios e 

Recantos Infantis, esses “[...] levam vantagem sôbre os Jardins de Infância, pois as atividades 

se desenrolam ao ar livre, englobando material didático específico, jogos motores, intelectivos 

e sensoriais, danças folclóricas, canções pátrias, orfeons, corais” (Ibidem, p. 40). No artigo, 

não há referência a instituições similares em Goiânia (Goiás), mas sim uma sugestão de 

Amália para a Secretaria de Estado de Educação e Cultura e a Prefeitura de Goiânia: “[...] as 

crianças de Goiânia, notadamente os filhos de mães que trabalham fora de casa (e são 

numerosas) estão a reclamar a instalação de Parques e Recreios, nos moldes dos de São 

Paulo” (Ibidem, p. 37). 

Importante observar a divulgação dos Parques, Recreios e Recantos Infantis paulistas 

pela professora Amália como modelos a serem adotados na capital goiana. Argumentos como 

assistência médica se confundem ao discurso educacional, em que o ambiente puro e saudável 

e os recursos didáticos se encontram na educação da infância.  No outro artigo de Amália 

Hermano Teixeira, intitulado Dia da Criança em Goiânia, a diretora do impresso refere-se às 

festividades em comemoração à Semana da Criança
59

, em 1961, e faz uma retrospectiva das 

ações de proteção à maternidade e à infância em Goiás e no Brasil.  

 

O Ministério da Educação e Saúde, através de técnico enviado a Goiás, fêz constituir 

aqui, anos atrás, a Comissão Executiva da Campanha Nacional da Criança, 

assentando bases para um convênio, celebrado pelo Estado, Departamento Nacional 

da Criança e a Comissão Estadual da LBA. Visava-se imprimir maior 

desenvolvimento às obras atinentes à assistência à maternidade e infância, e, 

especialmente, àquelas que combatem, de forma direta, a mortalidade infantil. (RE, 

n. 50, 1961, p. 47)  

 

Amália considerava que, mesmo diante da assistência pública às entidades voltadas 

para proteção materno-infantil, a situação da criança no Brasil ainda era “calamitosa”. O 

                                                 
59 

Amália cita algumas instituições que promoveram eventos em comemoração ao Dia da Criança, como os 

Grupos Escolares, o Serviço Nacional da Indústria (SESI) e o Banco da Lavoura.  
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problema da mortalidade infantil foi ponto de discussão na Revista, desde o início de sua 

circulação (1937), quando Dr. Borges tratou do tema da Higiene Infantil. Em 1946, esse tema 

foi abordado também pelos médicos sanitaristas e, no início da década de 1960, sendo ainda 

destaque na Revista.  

Ainda nesse artigo, em comemoração ao Dia da Criança, Amália Hermano tece 

algumas considerações sobre a situação da população pobre das cidades.  

 

Mães maltrapilhas, filhos esquálidos a acompanhar-lhes os passos pelas ruas, mães 

doentes, raquíticas, desanimadas, sempre com vasta prole, em iguais condições, 

vegetam em casebres imundos de bairros miseráveis que circundam as metrópoles; 

essa pobre gente, faminta e esfarrapada testemunha eloqüente e 

constrangedoramente, a incipiente assistência à maternidade e à infância. (Ibidem, p. 

49)  
 

No tocante às instituições de assistência, Amália cita que faltam clínicas gratuitas e 

serviço social extensivo que proporcionem orientações para as futuras mães, assim como 

“Faltam-nos creches, parques infantis, casas de assistência a crianças desamparadas, órfãs, a 

meninos e meninas com pais vivos, faltos [sic], porém, de amor, interêsse, cuidados” (Ibidem, 

p. 49). Quanto à responsabilidade do governo estadual, a colaboradora deixa a sugestão de 

que este deveria “proporcionar às instituições idôneas já prestando relevantes serviços à 

infância abandonada recursos tais, que lhes possibilitem bem encaminhar crianças, pela 

educação e ensino cientificamente bem dirigidos” (Ibidem, p. 49). Entre as instituições 

assistencialistas de iniciativa particular, em Goiânia, Amália cita a Casa das Meninas Santa 

Gertrudes
60

. 

A situação escolar das crianças brasileiras e goianas também é abordada por Amália 

Hermano, ao apresentar dados estatísticos sobre o número de crianças em idade escolar e o 

número de matrículas
61

. Face aos dados, a colaboradora pondera o quanto a educação primária 

no estado de Goiás era deficiente e precária, mas, logo em seguida, apresenta as metas do 

Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás, do governo Mauro Borges, para o setor 

                                                 
60 

O Lar das Meninas Santa Gertrudes era uma instituição de iniciativa particular de Eunina Hermano para 

abrigar meninas pobres e desemparadas no sistema de internato até que completassem 18 anos de idade. “As 

internas recebem, ali, todos os ensinamentos de uma educação sólida e moderna. Aprendem, além da instrução 

primária, noções de culinária, educação doméstica em geral, horticultura e criação de animais, música, religião 

e artes em geral. Praticam educação física e esportes”. (RE, n. 41, 1959, p. 47)  
61 

“[...] Em Goiás 300 mil crianças, em idade escolar, estão sem escola. E 5% apenas das crianças matriculadas 

concluem todo o curso primário. A matriícula [sic] em 1960, no Estado, no curso primário alcançou 127.290 

crianças para 1.404 escolas, onde 5.555 professôras lecionam. As classes quase sempre abrigam mais de 50 

alunos, havendo repetidos casos de 200 e mais meninos numa sala a cargo de uma só professôra. [...]”. (RE, n. 

50, 1961, p. 50) 
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educacional, que, entre elas, visava “proporcionar condições de efetivo ensino primário a 

tôdas as crianças em idade escolar” (Ibidem, p. 50).  

A partir desse artigo, podemos fazer algumas ponderações: primeira, a atenção à 

infância pobre e desamparada, mesmo diante das iniciativas do Governo Federal, ainda eram 

insuficientes para atender à população, carecendo da assistência de iniciativas particulares, 

como é o caso do Lar das Meninas Santa Gertrudes; segunda, a educação escolar primária (e 

os outros graus de ensino também) era um desafio para o governo estadual, pois o número de 

vagas existente era insuficiente para a quantidade de crianças em idade escolar, consequência 

da falta de investimentos dos governos na construção de escolas, formação de professores, 

entre outros investimentos necessários à manutenção das instituições de ensino.  

 

3.3 GRAVAR HÁBITOS HIGIÊNICOS: EDUCAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS 

PEQUENAS  

 

O atendimento em instituições educacionais às crianças menores de sete anos de 

idade aos poucos retira da família a exclusividade de educar as crianças pequenas. No recorte 

temporal e local desta pesquisa, as instituições públicas pioneiras para essa faixa etária são o 

Jardim de Infância da Cidade de Goiás (1928) e o Jardim de Infância Modelo de Goiânia 

(1937).  

  

A necessidade de regulamentar esse espaço de educação das crianças em Goiás está 

presente desde a criação do Jardim de Infância no estado em 1928, tanto que é a 

mesma lei que autoriza o Governo a criar e regulamentar a instituição: a Lei 851 A, 

de 10 de junho de 1928. A partir de então, até 1937, o Jardim de Infância foi tratado 

em mais dois regulamentos. Os Regulamentos do Ensino Primário do Estado de 

Goiás de 1930 e 1937 incluíram o Jardim de Infância em suas disposições, tratando-

o como um dos “graus do ensino em geral” e um dos “graus do Ensino Primário”, 

respectivamente. (FONSECA, 2014, p. 87). 

 

No Regulamento e Programma do Jardim da Infancia de 1928, o primeiro artigo 

dispõe sobre sua organização e finalidades: 

 

Art. 1º. – O Jardim da Infancia comprehende tres periodos e tem por fim: 

1º. – Dar á creança antes dos 7 annos, a idea e a noção das cousas pela via dos 

sentidos; 

2º. – Imprimir ao ensino, desde o inicio, um caracter puramente sensorial, e cuidar 

do desenvolvimento da attenção e da aptidão motora; 

3º.) – Estimular as actividades espontaneas e livres da creança, induzindo-a a 

tentativas e experiencias, banidas as imitações e reproducções servis; 

[...] 

10º.) – Cuidar da educação do ouvido, para a percepção e comprehensão das 

gradações dos sons, que despertem a attenção infantil; 
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11º.) – Preparar a creança para receber com proveito a instrucção primaria, 

iniciando-a na leitura, escripta, desenho, calculo, por meio de brinquedos 

apropriados; 

12º.) – Combater os automatismos e tregeitos inuteis, servindo-se, para estes fins, de 

exercicios variados e occupações uteis em todos os momentos livres; 

13º.) – Não intervir na actividade infantil, senão para disciplinal-a, corrigil-a, e 

oriental-a para o fim da formação dos primeiros habitos moraes, hygienicos e 

sociaes; 

14º – Fazer, finalmente, do Jardim da Infancia um laboratorio de actividades, 

experiencias e exercicios educativos. (GOIÁS, 1928)  

 

A partir do Regulamento de 1928, a educação escolar para crianças menores de 7 

anos de idade começa a se estruturar como um dos graus do Ensino Primário. O Jardim da 

Infância compreendia três períodos e era destinado às crianças de 4 a 6 anos de idade. Dentre 

suas finalidades destacamos a preparação para o próximo grau de ensino, o Curso Primário, 

o que confere a denominação de pré-escolar às crianças do jardim de infância e, ainda, a 

formação dos hábitos morais, higiênicos e sociais, o que evidencia uma intencionalidade na 

construção de hábitos logo no início do processo de escolarização. As finalidades 

estabelecidas no decreto revelam ainda, princípios froebelianos, cuja máxima é aprender 

fazendo, mas também revelam princípios higienistas, ao tratar da ocupação do tempo livre, da 

correção e disciplinamento do comportamento da criança visando à construção de hábitos, de 

modo mais explícito no Art. 12º e 13º.  

Em outro artigo do Regulamento de 1928, observamos as imbricações entre os 

princípios higienistas/sanitaristas e eugenistas: 

 

Art. 4º - Serão somente admittidas á matricula no Jardim da Infancia creanças de 4 a 

7 annos, mediante prova de vaccinação anti-variolica e de que não soffrem de 

nenhuma moléstia contagiosa ou repulsiva. 

§ Unico – As creanças cegas, as surdas-mudas e idiotas não poderão ser 

matriculadas. (GOIÁS, 1928)  

 

No período em que esse Regulamento foi proposto, o combate às doenças e a 

formação de um adulto higiênico ocupavam a agenda de diversos movimentos científicos, 

entre eles, o movimento sanitarista, higienista e eugenista, e, ainda, o movimento 

escolanovista. Os conhecimentos mobilizados por esses movimentos se direcionaram também 

às instituições escolares, intervindo ou orientando desde os aspectos legais (regulamentos, 

programas de ensino, outros) até os aspectos pedagógicos e morais, visando à formação de um 

adulto sadio, forte e educado, capaz de contribuir para o crescimento do Estado e do país. Sob 

este argumento, medidas preventivas (vacinação) e restritivas (proibição de matrícula) foram 

adotadas, implicando no acesso da criança à educação escolar. 
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Segundo Fonseca (2014) no Regulamento do Ensino Primário do Estado de Goyaz 

de 1930
62

 e de 1937
63

, nos artigos referentes à matrícula, a comprovação de vacinação 

continua obrigatória, assim como não ter defeitos physicos repugnantes, sendo acrescido não 

conviver com pessoas atacadas de moléstias contagiosas e não sofrer tais moléstias, conforme 

quadro comparativo dos três regulamentos do Jardim de Infância em Goiás, elaborado por 

essa pesquisadora.  

Com base nos Regulamentos de Educação, podemos dizer que os preceitos 

higienistas e eugênicos atingiam as crianças antes mesmo de elas acessarem a instituição 

educacional, no caso o Jardim da Infância, inclusive determinavam quem poderia frequentar 

ou não essa instituição, segundo o estado de higidez. Voltando à nossa fonte referencial, a 

Revista de Educação, como aparecem essas orientações e prescrições higienistas para a 

criança pré-escolar? 

Observamos que a redação da Revista apropriou-se das produções do professor e 

médico paulista Almeida Júnior para difundir os preceitos higienistas. Quando nos referimos 

à apropriação dos textos de Almeida Júnior, não nos referimos apenas à reprodução ou cópia 

literal desses textos, mas, sim, da construção de novos sentidos a partir desses textos. Para 

Chartier (1988, p. 25), as práticas de apropriação cultural (entre elas a do texto) são histórica e 

socialmente variáveis. “Os textos não são depositados nos objetos, manuscritos ou impressos, 

que o suportam como receptáculos e não se inscrevem no leitor como o fariam em cera mole”.  

Segundo Gandini (2002), o professor paulista atuou e escreveu no campo do direito, 

da medicina e da educação. No campo educacional, escreveu sobre escola primária (urbana e 

rural), puericultura, ensino pré-primário, legislação, entre outros temas, sendo um defensor da 

escola primária e do ensino público. O primeiro texto de Almeida Júnior que citamos foi 

publicado na Revista em forma de nota, com o título Educação Higienica
64

.  

  

A educação higiênica na Escola primária tem por objetivo essencial incutir no aluno 

hábitos saudáveis, referentes ao asseio, à alimentação, à respiração, ao exercício. 

Para isso, em vez de méra distribuição de conselhos, dosada segundo as aperturas do 

horário, vale muito mais a prática efetiva da higiene. Essa prática deve, pois, entrar 

na vida escolar quotidiana.  

Os elementos capazes de influir na atividade infantil e nela gravar hábitos 

higiênicos, são os seguintes: a) a escola; b) o exemplo do professor; c) a prática da 

higiene; d) o aprendizado do conhecimento da higiene. (RES, n. 25/26, 1946, p. 45) 

                                                 
62

Decreto n. 10.640, de 13 de fevereiro de 1930. Disponível em: <https://reheg.fe.ufg.br/>. Acesso em: 26 abr. 

2017. 
63

Lei n. 264, de 7 de agosto de 1937.  
64

Para Rocha (2003a), a definição do professor paulista aproxima-se mais do conceito de educação sanitária.  
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Segundo Rocha (2003b), Dr. Almeida Júnior concebia a educação como arte de 

formar hábitos. Assim, sua proposta de educação higiênica direcionava-se primeiramente à 

infância, a melhor época, se não a exclusiva para o ensino da higiene, graças à maleabilidade 

psicológica do indivíduo. 

 

A época de maior capacidade para a acquisão de habitos é, pois, a infancia. Á 

medida que o individuo se approxima da idade adulta ou nella caminha, maior 

resistencia oferece ás novidades. A excitação nervosa póde impressionar os centros 

cerebrais: mas a impressão, por funda que seja, é transitória. [...] Dahi a necessidade 

de fazer-se a educação tão cedo quanto possivel. Toda a espera é nociva. Além da 

plasticidade, que se vai esmorecendo, uma infinidade de impressões indesejaveis 

vêm continuamente ocupar logar, no cérebro, e obstrui-lo. (ALMEIDA JÚNIOR 

apud ROCHA, 2003b, p. 43-44) 

 

Em outra nota, intitulada A Escola, a Revista ajuda a difundir os preceitos higienistas 

segundo o pensamento do professor Almeida Júnior. 

  

Uma escola de cores claras, espaçosa e alegre, com janelas para o ar e para o sol, 

limpa e ordenada, é uma poderosa sugestão higiênica. A inundação constante de 

oxigênio mantem o bom humor e a disposição para o trabalho. O estudo rende mais 

e fatiga menos. E o contraste entre a escola e o lar, si o lar é antihigiênico, vem 

insistentemente à memória do aluno. Dá-se assim, uma contínua e sugestiva lição de 

higiene domiciliar. (RES, n. 25/26, 1946, p. 27)  

 

Os aspectos abordados por Almeida Júnior reforçam as questões de asseio e ordem, 

ventilação, luminosidade solar, e outras, o que levaria a um melhor rendimento dos estudos, 

porque os alunos teriam um local adequado para esse fim. A Escola idealizada pelo professor 

paulista seria ainda um exemplo para o aluno, visto que as aprendizagens, nessa instituição, 

serviriam de lição para que o aluno praticasse a higiene domiciliar.  

Na mesma Revista em que os textos do professor Almeida Júnior foram publicados, 

identificamos outra forma de conceber o prédio escolar: “O objetivo principal nesta primeira 

fase do programa é o de construir o maior número de pequenas escolas, sem preocupação de 

estilo arquitetônico mas que realmente se adaptem ao meio brasileiro” (RES, n. 25/26, 1946, 

p. 14). Estas seriam as palavras do ministro da Educação, o professor Ernesto Souza Campos, 

numa entrevista concedida a jornalistas cariocas, segundo Pedro Viggiano
65

, em seu artigo 

intitulado Alfabetização em massa! Ainda se reportando à entrevista concedida pelo ministro, 

Pedro Viggiano escreveu: 

  

                                                 
65 

Professor, Inspetor Geral de Ensino do Segundo Grau e assíduo colaborador da Revista, na segunda e quarta 

fase, conforme quadro dos colaboradores em anexo (Apêndices 2 e 4).  
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E para mostrar a simplicidade de que se revistirá nosso prédio escolar [o ministro] 

cita que será feito de tijolos, de adobe, de madeira e, se necessário fôr, até de pau a 

pique. Será usado na cobertura, o material mais adequado pelo prêço e pela 

facilidade de obtenção: - têlha, oternite ou palha e sapê. O essencial é fazer escolas 

para atender à população escolar do Brasil. (RES, n. 25/26, 1946, p. 14)  

 

Havia um grande descompasso entre a escola idealizada pelos higienistas e a escola 

existente no Brasil. Enquanto os médicos higienistas/sanitaristas apostavam no poder da 

educação para melhorar as condições de saúde da população e para isso arregimentavam 

conhecimentos de várias ciências, a frase “ainda há muito por ser feito”
66

, em grande medida, 

traduzia o pensamento de alguns colaboradores da Revista sobre as realizações 

governamentais para proteger, educar e assistir às crianças (e à população de modo geral).   

Se o edifício escolar deveria ser o exemplo de educação higiênica, do mesmo modo, 

o professor deveria ser o exemplo para seus alunos. Vejamos a nota intitulada O exemplo do 

professor, também de autoria delegada a Almeida Júnior.  

 

O exemplo do professor transmitirá hábitos de asseio, modos de arranjar-se e vestir-

se, precauções em favor próprio ou dos outros. A influência do exemplo é por 

demais conhecida.  

Mas a arma é de dois gumes: o aluno tanto pode imitar o certo como o errado. 

Cometem verdadeiro crime os que, pela força de sua posição ou de sua autoridade, 

imprimem no cérebro da infância hábitos perniciosos, seja no domínio moral, seja 

no físico. (RES, n. 25/26, 1946, p. 38) 

 

A pedagogia do exemplo é insistentemente retomada nas ações de educação 

sanitária, uma retórica que procurava incentivar os bons hábitos e condenar os hábitos anti-

higiênicos. Para as crianças pequenas, o ensino de higiene dar-se-ia pela prática, ou seja, a 

criança aprende fazendo, conforme o professor Almeida Júnior. E, entre os elementos capazes 

de influir na atividade infantil e nela gravar hábitos higiênicos, está a prática da higiene (RES, 

n. 25/26, 1946, p. 45).  

Vejamos como a formação de hábitos é abordada pela médica sanitarista Dr.ª Maria 

de Lourdes de Moraes, no artigo intitulado Alimentação do Pré-escolar: 

 

O pré-escolar, isto é, a criança que saiu da primeira infância e ingressou na escola 

pré-primária está numa fase de desenvolvimento ativo, que requer muita matéria 

prima e de boa qualidade, para que o edificiozinho humano não pereça. [...] 

O pré-escolar, deve receber diàriamente, leite, carne ou ovos, frutas ou legumes crús 

e cereais. Não importa o número de refeições. O que interessa é que êle receba essas 

substâncias que podem ser divididas em 3, 4 ou 5 refeições, conforme o uso de cada 

família. 

                                                 
66 

Dr. Ranier de Paula, a professora Maria França Gonçalves, Amália Hermano Teixeira, entre outros 

colaboradores da Revista, utilizaram frase semelhante quando se referiram aos serviços governamentais de 

saúde, educação e assistência.   
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É de tôda a vantagem que a criança que frequenta o Jardim da Infância, receba aí, 

uma refeição. Aliás, tôdas as escolas de crianças, dever ter anexa, a cantina escolar.  

 

A médica sanitarista aborda a questão da alimentação da criança pré-escolar, 

orientando sobre a dieta ideal para essa faixa etária. No entanto, não deixa de exercer seu 

papel de educadora sanitária ao orientar também sobre a construção de hábitos saudáveis 

nessa passagem da criança pela escola. 

 

[...] Os bons hábitos se adquirem desde a infância e é necessário que a escola 

colabore com o lar na formação dêsses hábitos. A cantina escolar é um meio ótimo 

para se formar na criança, bons hábitos de alimentação. Outrossim os hábitos de 

higiene e de educação da vontade, devem também fazer parte do programa 

educacional.  

O asseio com o corpo e com o vestuário, a correção na linguagem, a hora certa pra 

comer, brincar e dormir, o hábito dos pequenos trabalhos, etc., são pequenos nadas 

que reunidos, contribuem para formar o todo harmonioso que é o adulto bem 

educado, apto a lutar e vencer na vida, que brilhe esplendoroso, burilado nas duas 

grande oficinas que forjam personalidades: o LAR e a ESCOLA. (RES, n. 29/30, 

1946, p. 59)  
 

Ao tratar especificamente da alimentação da criança pré-escolar, aquela que 

frequenta o Jardim de Infância, a médica defende que o momento da alimentação é propício 

para aquisição de bons hábitos e o primeiro deles deve ser uma alimentação variada; comer 

bem, segundo ela, não está relacionado à quantidade, mas à qualidade. Tendo dito da 

importância da alimentação da criança, a médica orienta sobre os tipos de alimentos 

adequados, incluindo proteínas, frutas, verduras, carboidratos, sendo a família e a escola 

corresponsáveis nessa tarefa alimentar, mas, principalmente, por formar um adulto educado, 

apto a vencer na vida. 

Conforme a médica, outros hábitos podem ser adquiridos nos momentos de refeição, 

como, por exemplo, a higienização das mãos, a postura correta ao se sentar à mesa, o asseio e 

organização/ordem do ambiente. Nessas orientações, é notável o disciplinamento da criança, 

bem como o controle do tempo.  

Além do artigo da Dr.ª Maria de Lourdes, a redação da Revista se apropria do texto 

de Aristides Ricardo para difundir regras de uma boa alimentação para as crianças. Vejamos a 

nota intitulada A alimentação do escolar:  

 

O professor deve aconselhar os alunos em relação à bôa escolha da alimentação, 

incentivando o uso de legumes, frutas e vegetais em grande quantidade, de vez que 

êles são a mais rica fonte de vitaminas da natureza, assim como também os ovos e 

leite, pelo seu rico teor em cálcio e vitaminas.  

Os escolares precisam de cálcio em proporções maiores que as exigidas pelos 

adultos: 1 grama diária para aqueles, contra 75 centigramos exigidos por êstes de 

acôrdo com a média exigida por Mac Lester. (RES, n. 23/24, 1946, p. 34) 
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Se a população como um todo era alvo das ações sanitaristas (polícia sanitária ou 

educação sanitária), medidas curativas e profiláticas para as crianças em idade escolar 

também foram executadas pelos agentes de saúde, conforme podemos constatar na nota, 

intitulada Infestação pela verminose.  

 

O departamento de Saúde Pública de Goyaz está realizando o exame de todos os 

alunos do Grupo Escolar Modêlo de Goiânia, afim de medicá-los contra a 

verminose. 

Êsses exames que vêm sendo feito há vários meses, revelam a existência de um 

elevado índice de infestação índice êsse calculado, aproximadamente em 96% e que 

pode, na prática, ser considerado 100%. 

Os médicos daquele Departamento, sob a orientação do Chefe de Serviço de Higiene 

Escolar, ao mesmo tempo que fazem as sucessivas medicações, aproveitam o ensejo 

para a competente educação sanitária que, como se sabe é indispensável no caso. 

(RES, n. 29/30, 1946, p. 61)  

 

Por meio do Serviço de Higiene Escolar, a presença do médico no interior da escola 

parece ter se efetivado, ao menos na capital. O trânsito dos médicos no ambiente escolar, ao 

que tudo indica, não se restringiu à ação medicamentosa, mas também à educação sanitária. 

Ainda assim, chama atenção o elevado índice de crianças acometidas por uma doença que, em 

larga medida, se deve à falta ou precariedade de serviços sanitários ou ainda à falta de hábitos 

higiênicos, entre eles, lavar as mãos após o uso do banheiro e antes de comer. Se a infestação 

por verminose atingiu quase 100% das crianças de uma instituição educacional da capital, o 

Grupo escolar Modêlo de Goiânia, conforme a nota acima, o que dizer das crianças das zonas 

rurais?  

 

3.4 A ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA  

 

Na série de exemplares da Revista, que compõem o corpus documental desta 

pesquisa, não encontramos referências à educação escolar para crianças menores de quatro 

anos de idade. Portanto, não foi por meio de uma instituição de ensino que os preceitos 

higienistas para a primeira infância foram difundidos, entretanto, sabemos que a medicina 

higienista ocupou-se também com as crianças da mais tenra idade.  

Um forte argumento que circulava na Revista para justificar os preceitos e conselhos 

em torno da infância relativa a essa faixa etária é a alta taxa de mortalidade infantil. Para 

saber o quanto era alta essa taxa, recorremos ao sítio do IBGE, no qual acessamos Estatísticas 

do século XX, que é um documento com dados históricos sobre a realidade socioeconômica 

brasileira nos anos novecentos. No mapa da Situação demográfica/ Movimento da 
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população/Mortalidade e sobrevivência
67

, constam as taxas de mortalidade por sexo e grupos 

de idade das sete maiores capitais brasileiras, no período de 1939-1941. Não seria possível 

citar e analisar aqui todos os dados desse mapa demográfico, assim mencionamos apenas as 

taxas de mortalidade de meninos e meninas de 0 a 4 anos de idade de duas capitais brasileiras. 

No Rio de Janeiro, então capital do país, para cada mil nascidos vivos, a taxa de mortalidade 

era de 66,34% de meninos e 59,94% de meninas, em Belo Horizonte era de 65,30% de 

meninos e 59,08% de meninas.  

Ainda segundo o documento do IBGE anteriormente citado, percebemos que o índice 

de mortalidade para a faixa etária de 5 a 9 anos decresce para cerca de menos de 5%, tanto 

para meninos quanto para meninas, nas mesmas capitais e no mesmo período. Diante de um 

quadro em que morriam mais de 50% de meninos e meninas de duas capitais consideradas 

grandes centros, devemos levar em conta o investimento da Revista no combate à mortalidade 

infantil, principalmente quanto às crianças menores de quatro anos. 

Algumas orientações e prescrições para a primeira infância contidas na Revista de 

Educação demonstram uma preocupação com essa problemática. A colaboradora Dr.ª Maria 

de Lourdes Moraes, médica sanitarista e chefe do Posto de Puericultura de Santo Antônio, no 

artigo intitulado Brinquedos e divertimentos, reporta-se diretamente aos pais: “Portanto, pais 

que me lêem, si se interessam pelas diversões de seus filhos, parabens, porque teem fibra de 

educadores. Se não o fizeram até agora, comecem imediatamente” (RES, n. 23/24, 1946, p. 

34). Por meio da Revista, a médica pretendia alcançar, além dos professores, também as 

famílias.  

Em seu artigo, Dr.ª Maria de Lourdes tece um verdadeiro receituário sobre a melhor 

forma de cuidar da criança recém-nascida até a criança crescidinha que já sabe ler. Vejamos 

então os cuidados para com as crianças até 3 anos de idade:  

 

Tôda a criança deve passar uma parte do dia ao ar livre. Quando há chuva ou frio 

intenso, deixamo-la no quarto, com as janelas abertas, mas nunca retiremos dela, 

êsses elementos vitais preciosos que são o ar e o sol.  

[...] O banho de sól deve ser dosado, começando-se com exposições curtas e 

aumentando-as gradativamente em hora e tempo adequados. [...]. 

A necessidade de movimentar-se é imperiosa para o normal desenvolvimento da 

criança.  

Antes dos 6 meses, ela não necessita de brinquedos. Deitada em seu carrinho, brinca 

sòzinha com os pés e as mãos, olha tudo que a cerca e assim se diverte. Devemos 
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Disponível em: <http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais/busca-por-palavra-

chave/populacao.html>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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deixa-la à vontade, com roupas folgadas e leves para que se movimente com 

liberdade.  

Depois de 6 meses ela já começa a se interessar pelos brinquedos. Bolas e bonecos 

de borracha ou de celuloide, são os mais apropriados. 

Aos 8 meses, é útil lhe proporcionar o cercado de madeira, onde ela aprenderá a ficar 

em pé e andar. [...] Os primeiros passos, devem ser muito vigiados, pois é nessa 

época que de formam os hábitos de bôa postura. [...]. 

Depois de 1 anos, já podemos dar à criança brinquedos mais complicados que a 

obriguem a treinar a inteligência: jogos de paciência, cubos sólidos para formar, 

brinquedos de armar, etc. [...]. 

Aos 2 anos, começa a se desenvolver o instinto de sociabilidade, que leva a criança a 

procurar companheiro da mesma idade para brincar. (RES, n. 23/24, 1946, p. 32-34, 

grifos nossos)  

 

Dr.ª Maria de Lourdes subdivide o tempo da primeira infância em períodos mais 

curtos, meses, de modo que possa tecer suas considerações sobre o adequado 

desenvolvimento em cada período. A opinião da colaboradora, respaldada pelos 

conhecimentos científicos da medicina, defende dois elementos considerados preciosos para o 

desenvolvimento infantil: o ar e o sol. Orienta a respeito da necessidade de se movimentar 

com liberdade (com roupas folgadas) e, apesar de indicar os tipos de brinquedos (industriais) 

para as fases da infância, a mesma orienta a não dar brinquedos nos primeiros seis meses, 

período em que a criança brinca com seu corpo. Embora ressalte a liberdade dos movimentos, 

indica o cercado de madeira sob o argumento de que é preciso maior vigilância quando a 

criança dá os primeiros passos, época que, segundo a médica, é a de formação de hábitos de 

bôa postura.  

Brincar na infância, com brinquedos industriais como os propostos pela médica, pode 

indicar uma negação do que era considerado primitivo, como os chocalhos indígenas, tão 

utilizados pela infância em tempos distintos. Modernizar a ação no mundo infantil poderia 

estar associado aos objetos industrializados e pensados para a educação de uma infância 

higiênica, assim como o vigiar para manter uma boa postura.  

Entre as finalidades da Revista, estava prevista a divulgação da legislação 

educacional, sendo, inclusive, o tema mais contínuo em todas as fases. O diferencial da 

segunda fase (1946) é que a Legislação de Saúde também foi publicada numa subseção das 

Secções Permanentes. Nessa subseção, localizamos os Preceitos de Puericultura, que são 

orientações preconizadas pelo DNCr, órgão do Ministério da Educação e Saúde, em 

conformidade com o Decreto-lei nº 9.017, de 23 de fevereiro de 1946 (BRASIL, 1946), que 

dispõe sobre anexação de preceitos de puericultura à certidão do registro civil. Vejamos as 

orientações:  
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I) – Imediatamente após o nascimento deve-se pingar nos olhos da criança duas 

gotas de solução de nitrato de prata a 1% recentemente preparada. 

Sse [sic] êste cuidado não tiver sido tomado e o recém-nascido apresentar 

inflamação nos olhos, deve ser levado imediatamente ao especialista de olhos, 

porque esta purgação é grave, e pode causar a cegueira.   

II) – Nas primeiras 12 a 24 horas após o nascimento, a criança não precisa mamar, 

entretanto, convém dar, de 2 em e 2 horas, uma ou duas colherinhas de água fervida 

levemente açucarada. 

III) – A melhor maneira de criar uma criancinha é alimentá-la com o leite materno, 

pelo menos até seis meses.  

Não dê outro leite a uma criancinha de tenra idade sem ouvir primeiro o conselho do 

médico de sua confiança ou do Pôsto de Puericultura. 

IV) – É aconselhável que a criança sugue um seio de cada vez e de 3 em 3 horas, 

seis vêzes ao dia, deixando-se a sua vontade o tempo que ela quiser mamar, contanto 

que não passe meia hora. 

Ela não deve mamar fora do horário, nem durante a noite, salvo por indicação do 

médico. 

V) – O leite materno é sempre bom para a criança. Não há vantagem, pois, em 

mandar examiná-lo, pensando que êle seja fraco. Se a criança não se desenvolve 

bem, talvez isto ocorra porque ela não mama bastante. Peça neste caso o conselho do 

seu médico, ou consulte o Pôsto de Puericultura.  

VI) – A criança deve ser pesada semanalmente, para saber se ela está se 

desenvolvendo bem, leve-a ao médico de sua confiança ou ao Pôsto de Puericultura, 

pelo menos uma vez por mês. 

VII) – Dê banho diàriamente no seu filhinho, pois o asseio assim como o ar livre e o 

sol são indispensáveis a saúde das crianças. 

Vista-o de acôrdo com o tempo, usando roupas leves no verão e maior agasalho no 

inverno. 

VIII) – É aconselhável dar a criança água filtrada ou fervida, no intervalo das 

mamadas, principalmente nos dias quentes. 

A partir de dois meses dê-se suco de frutas frescas (laranja, tomate, lima). Começar 

com uma colherinha podendo chegar até quatro colheres das se sopa por dia. 

IX) – A criança deve dormir sòzinha no berço, ou na sua caminha, e nunca 

untamente cjom [sic] os pais, os irmãos ou outras pessoas.  

X) – Os primeiros dentes saem geralmente aos seis meses; mas, o seu 

aparecimento antes ou depois desta data não tem a menor significação. A dentição 

não pode ser causa de alteraç es [sic] da saúde da criança, - tais como, diarréia, 

febre, vômitos, convulsões, tosse, etc.. 

Se alguma destas perturbações aparecer procure logo o médico de sua confiança, ou 

o Pôsto de Puericultura, para que êle descubra a sua causa. 

XI) – Vacine seu filhinho: logo ao nascer, nos primeiros dez dias de vida, contra a 

tuberculose, dando-lhe o B. C. G.: depois, contra a varíola (bexiga) entre 4º e 6º mês 

e a partir do 8º mês contra a difteria (crupe). 

XII) – A mãe que amamenta, se é sadia, não tem dieta. Pode comer tudo que tiver 

vontade, e nada a contra gôsto; pois, só o que lhe proporcionar prazer concorrerá 

para tornar o seu leite bom e abundante. 

Evite, entretanto, as bebidas alcoólicas, porque o álcool ingerido passa com o leite e 

pode causar perturbações no seu filho.  

Publicado no “Diário Oficial”, da União, de 9-5-946. (RES, n. 29/30, 1946, p. 112-

113)  

 

Apesar da longa citação, optamos por mantê-la na íntegra, porque entendemos que 

alguns tópicos se complementam ao tratar das mesmas práticas para fases diferentes de 

desenvolvimento do recém-nascido, como, por exemplo, a questão da alimentação, que é 

tratada desde as primeiras horas de vida da criança até os dois meses. Notamos que a lista de 

cuidados compreendia: a visão; a amamentação e a alimentação extra, peso, asseio corporal; 
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as vestimentas; o sono; a dentição e a vacinação. Em cada um desses aspectos, minúcias são 

destacadas para que nada escapasse ao olhar vigilante da família.  

Nos Preceitos de Puericultura, elaborados pelo DNCr, é notável a insistência em 

indicar os serviços médicos para acompanhar e garantir um desenvolvimento normal do 

recém-nascido. Por outro lado, sabemos que os cuidados com recém-nascidos eram terreno 

das parteiras, até porque grande parte da população não dispunha de serviços médicos. Fica 

assim a questão: essa estratégia de convencimento das famílias sobre a importância do saber 

médico-científico, nos assuntos pueris, seria aquela mesma estratégia do saber médico, que 

procurava por legitimidade e ampliação do campo de atuação ainda no final do século XIX?  

A medicina higienista já prescrevia cuidados para com a criança antes mesmo do seu 

nascimento, por meio da higiene pré-natal. Segundo o Dr. Ranier de Paula, “Por higiene 

prenatal entendemos a parte da higiene que, intervindo a favor do ser em gestação, preocupa-

se com as condições propícias ao desenvolvimento dele no seio materno” (RES, n. 23/24, 

1946, p. 30) e “Ao serviço de Higiene Pré-Natal compete fazer a puericultura intra-uterina, 

criando condições propícias para o bom desenvolvimento do feto no seio materno” (RES, n. 

27/28, 1946, p. 32).  

Para assegurar a importância desse ramo da Higiene, Dr. Ranier cita dados 

estatísticos para exemplificar como era alta a taxa de mortalidade infantil no Brasil
68

, o que, 

segundo ele, comprova a deficiência do sistema de amparo à maternidade e à infância. Assim, 

lança a prerrogativa de que o serviço de profilaxia contribuiria diretamente para a grandeza do 

país.  

 

E‟ nos consultórios de higiene prenatal que numerosos casos de sífilis e outras 

moléstias são descobertas à espera do momento propício para atacarem o feto em 

gestação; o tratamento médico iniciado a tempo concorrerá para cercear a expansão 

desses males. [...] o serviço de Saúde Pública no Brasil mantendo os dispensários de 

Higiene Prenatal e amparando os de inciativa particular concorrerá para que o Brasil 

de amanhã possua filhos físicos e mentalmente sadios e capazes de grandes 

realizações. Não Basta que nasçam crianças aos montões é preciso que venham 

selecionadas, pois que elas constituem o “gênio em potencial da Nacionalidade”. A 

Grandeza de uma Nação é proporcional ao estado de higidez de seus filhos, o futuro 

do Brasil repousa nas crianças sadias de hoje. (RES, n. 23/24, 1946, p. 31, grifos no 

original) 

 

Podemos notar, por meio desse fragmento, que havia intenções na promoção da 

saúde antes da concepção da criança. Pensando no futuro do país, a medicina higienista e 

                                                 
68 

“[...] na capital de S. Paulo as cifras atingiram 51,81% dos nascimentos entre vivos e mortos! Se juntarmos 

estas às de Pôrto-Alegre (79,5%) e às do Rio de janeiro (73,10%) sem contar outros Estados teremos uma 

hecatombe de mais de 300.000 crianças mortas ao nescer de 0 a 1 anos!”. (RES, n. 23/24, p. 30-31)   
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eugenista buscava intervir na seleção própria da espécie. Cuidar das crianças para que 

pudessem nascer e crescer sadias, para esse médico, era equivalente a construir o futuro do 

Brasil. Na verdade, a pretensão de higienizar as futuras gerações começava antes mesmo que 

elas fossem concebidas. Nesse aspecto, os preceitos higienistas e eugenistas andavam pari 

passu.  

A preocupação com os casamentos eugênicos aparece na Constituição Federal de 

1934 e, no capítulo referente à Família, o Artigo 145 dispõe: “A lei regulara a apresentação 

pelos nubentes de prova de sanidade physica e mental, tendo em attenção as condições 

regionaes do pais” (BRASIL, 1934) e também na Revista de Educação, como podemos 

verificar no artigo intitulado Exame Pré-Nupcial
69

. Segundo a autora do artigo, trata-se de 

“um exame médico, feito antes do casamento, que visa a saúde dos futuros esposos e da 

prole” (RES, n. 25/26, 1946, p. 41), tendo em vista “esclarecer os cônjuges sôbre seu estado 

de saúde, proteger a prole e auxiliar a felicidade do lar” (Ibidem, p. 41).  

 Aqui nos deteremos à questão da prole, ou seja, o que o exame pré-nupcial poderia 

prescrever para os pais que afetaria diretamente a criança: 

 

E pensando na conveniência dos filhos, teremos de chegar à conclusão de que, em 

determinados casos, o mais aconselhável é tal casal não ter filhos. Lembremo-nos 

daquele direito a que se refere SUNER: “as vezes, o primeiro direito da criança é o 

de não ser creada”. Ao invez de suprimirmos a vida que produzimos por nossa 

própria vontade, da criança débil ou defeituosa, esta tem o direito anterior de não ser 

creada.  

[...]  

Assim é que aconselhamos o exame pré nupcial para esclarecimento dos jovens, 

preparando assim sua felicidade e a de seus filhos. Ainda não é hora de medidas 

obrigatórias por parte do Govêrno, pois, não estamos preparados para receber uma 

lei nesse sentido.  

[...]. (RES, n. 25/26, 1946, p. 42-44, grifos no original)  

 

A médica faz uso das páginas da Revista para fazer a propaganda sanitária, um dos 

métodos empregados pela medicina higienista para propagação de seus ideais, conforme 

explicitado por Stephanou (1999), Rocha (2003) e Lima (2007). Por meio da ação educativa, 

em forma de conselhos, Dr.ª Maria de Lourdes visava orientar os futuros pais sobre a 

importância dos exames médicos como medida profilática que garantiria a saúde dos filhos.  

Nessa mesma linha de raciocínio, prevenção antes da concepção da criança, Dr. 

Ranier de Paula trata de um dos grandes problemas de saúde nacional, a tuberculose. No 

artigo intitulado Tuberculose e Gestação, o médico aconselha: 
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Título de uma palestra radiofônica proferida pela médica sanitarista Maria de Lourdes de Morais, a partir de 

uma publicação do SNES (Serviço Nacional de Educação Sanitária). Não há referência ao local, data e rádio 

em que a palestra foi veiculada, mas foi publicada na Revista n. 25/25, em 1946.  
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A mulher tuberculosa não deve casar-se e si o fizer não deve ter filhos, no caso de 

tê-los não deve amamenta-los. A luta contra a tuberculose baseia-se na educação 

sanitária do povo, higiene geral da alimentação e da habitação. A Saúde Pública faz 

a profilaxia da “peste branca” por meio da vacina B. C. G. que é administrada 

gratuitamente aos recenascidos, introduzida em três doses por via bucal. Devemos 

lembrar que essa vacina neve [sic] ser administrada precocemente, dentro da 

primeira semana de vida extra uterina. Urge que saibamos evitar e ensinar o povo 

como evitar a tuberculose para que o Brasil se torne cada vez mais poderoso. (RES, 

n. 25/26, 1946, p. 40)  

 

Ao serviço de saúde pública, caberia a profilaxia da tuberculose, por meio da 

medicação da vacina BCG nas crianças recém-nascidas e exercendo ação educativa quanto à 

higiene geral da população. A educação sanitária do povo se colocava, para esse e outros 

médicos, como uma tarefa urgente e imperiosa. 

Ao concluir este capítulo, podemos dizer que a imprensa pedagógica, mais 

precisamente a Revista de Educação, foi uma das estratégias utilizadas para divulgação dos 

ideais higienistas , eugenistas e sanitaristas.  Por meio desse impresso, médicos, professores, 

intelectuais e políticos procuraram disseminar os conhecimentos mais modernos à época, 

leiam-se conhecimentos científicos, visando atacar dois problemas tidos por esses sujeitos 

como cruciais para o engrandecimento e desenvolvimento econômico de Goiás e do Brasil, a 

saúde e a educação. Senão, por que uma revista pedagógica, a priori destinada aos 

professores, publicava matérias sobre educação sanitária para a população de um modo geral 

e, ainda, por que médicos sanitaristas teciam orientações sobre como as famílias e os 

professores deveriam cuidar e educar as crianças segundo preceitos higiênicos? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tecer considerações finais é sempre um risco, pois, depois de fazer as perguntas, 

certamente que as respostas precisam ser evidenciadas em guisa de conclusão. Após bom 

tempo envolvida nesta pesquisa, iniciada antes de ser selecionada oficialmente no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFG, visto que, como aluna ouvinte da disciplina 

Educação Brasileira, fiz o artigo final que marcou o início da minha relação de pesquisadora 

com o tema, objeto e fonte.  

Tentando não ser determinista com a história, traçarei algumas questões que penso 

ser conclusivas, ainda que toda pesquisa seja inconclusa. Foi possível perceber que, no Brasil, 

um amplo projeto de reordenamento social ganhou força nas três primeiras décadas do século 

XX, sob os signos da modernidade, civilidade e progresso. Neste prospecto, vários 

movimentos científicos e sociais propuseram pensar e construir alternativas para um suposto 

engrandecimento e cura do país. Entre estes, o movimento higienista, atrelado às medidas de 

saneamento e aos discursos da doutrina eugenista, se impôs por todo o território nacional, sob 

distintos formatos.  

Esse discurso, como pudemos verificar, não foi iniciado no século XX, período do 

nosso recorte de estudo, mas, sim, por volta da segunda metade do século XIX, quando a 

medicina higienista reorientou, de forma sistêmica, o modelo de educação, seja no âmbito 

familiar, seja também nos espaços escolares e em outros circuitos possíveis. Verificamos que 

foi um projeto de educação calcado na razão médica, segundo os preceitos científicos tidos 

como modernos, que se contrapunham aos saberes populares considerados atrasados. 

No interior dessas asserções, como já ressaltamos, direcionadas para todas as 

pessoas, é visível o investimento de medidas, orientações, cuidados, vigilâncias, prescrições, 

conselhos e outros voltados para a população infantil. Educar higienicamente a infância 

parecia ser condição essencial para rumar o país à tão sonhada civilização. Infância aqui 

adquiriu um status plural, não se tratando mais de seres inocentes, angelicais, mas, sim, de 

futuros cidadãos que, se bem cuidados, viveriam de forma sadia para servir ao país.    

É possível afirmar, com base na Revista de Educação de Goiás, fonte que foi, sem 

sombra de dúvida, amplamente consultada, lida, recortada, organizada em quadros e 

analisada, que os preceitos higienistas, difundidos na/pela Revista, estavam em consonância 

com os movimentos científicos nacionais. Nas páginas desse impresso pedagógico, diversos 

intelectuais do estado de Goiás, ao lado de nomes nacionais, principalmente professores e 
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médicos sanitaristas, consideravam a educação para a saúde como fator preponderante para o 

engrandecimento do estado e do país. 

Notamos que, em seu período de circulação, esse impresso, criado com o objetivo de 

veicular/divulgar as teorias pedagógicas apontadas como contemporâneas, cumpriu seu papel 

de inserir as políticas educacionais oficiais no interior das medidas nacionais de modernização 

do país, em especial dentro do recorte que propusemos. Contudo, não foi possível averiguar 

um discurso estritamente regional sobre as particularidades ou iniciativas do Estado. A 

criação da Revista de Educação, por exemplo, teve inspiração na Revista congênere de Minas 

Gerais. Os discursos que foram veiculados na Revista goiana estavam em consonância com os 

grandes debates nacionais, como a luta pelo saneamento das diversas regiões do país, o 

combate às doenças infectocontagiosas e à mortalidade infantil, a criação de instituições 

educacionais, dentre elas, os jardins de infância. 

A infância, plural e não unívoca, de diferentes idades e classes sociais, é foco desse 

imprenso em todas as fases (1937-1962), mas em especial na primeira e segunda fases (1937-

1946). Nas décadas de 1930 e 1940, a Revista da Educação referiu-se à infância tomando-a 

como referência para recomendar medidas higiênicas, tanto no interior da família como nos 

ambientes escolares. Este é um dado importante, pois, também em Goiás, houve uma tentativa 

de transferir o foco infantil do âmbito religioso para outros lugares considerados receptivos. A 

fonte, gradual, porém constantemente, impõe o saber científico sobre as doutrinas e saberes 

religiosos. Ou seja, ainda que não seja o nosso foco, isso é percebido nas páginas da Revista, 

de inocentes voltados para os rituais católicos, a criança, em geral exposta a todo tipo de 

doenças, é reconhecida como projeto de futuro, ou melhor, como futuro cidadão.  

Alvos dos saberes médicos, também diante do alto índice de mortalidade infantil que 

não estava limitado à região de Goiás, as crianças deveriam ser cuidadas de acordo com os 

preceitos científicos. No entanto, essas recomendações pautavam-se em de discursos 

moralizantes, que culpabilizavam ora a família (pobre, sobretudo), ora o Estado de Goiás, que 

parecia não priorizar a assistência, a educação e a saúde para a população em geral, incluindo, 

obviamente, as crianças, como é recorrentemente denominada a população infantil. 

As matérias contidas na fonte referencial direcionam para esse entendimento, como 

ocorreu com as instituições assistencialistas existentes no estado, que eram de iniciativa 

privado-filantrópica. Nesse caso, o Estado se eximia da responsabilidade de sua atuação 

direta, apenas subsidiando essas instituições, como, por exemplo, o caso do Posto de 

Puericultura Santo Antônio. Ou seja, a questão social, a pobreza e a miséria, as quais estavam 
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expostas as famílias das crianças vítimas de todo tipo de doenças, pareciam não ser o 

problema, mas, sim, a criação de instituições que pudessem sanar as doenças diante da falta 

de condições básicas. De modo geral, as matérias não se atentavam para as condições 

materiais de existência da população, não levando em consideração as condições 

socioeconômicas na resolução dos problemas sociais, apesar de estar na pauta a solução dos 

altos índices de mortalidade, não limitados à infância.    

Outra observação diz respeito à faixa etária de maior índice de mortalidade: as 

crianças menores de quatro anos. Neste aspecto, a Revista de Educação estava inteirada do 

censo, visto que dedicou uma boa parte de seus conteúdos para esse público, tendo como 

foco, sobretudo, as famílias. Investiu, severamente, de diferentes formas, seja por meio dos 

artigos assinados, das notas, redatoriais, legislação, etc., na proposição de uma mentalidade de 

cultura higiênica, visando à construção de outros hábitos no cuidado com as crianças, como 

amamentação natural, alimentação, vacinação, asseio corporal, vestimentas, etc. A Revista, 

insistentemente, tecia orientações e recomendava medidas para as famílias sobre a adoção de 

práticas higienicamente adequadas que poupariam as crianças pequenas de morte precoce. 

Apesar de o nosso recorte estar definido na faixa etária de menores de sete anos, esse 

público nem sempre é exato no interior da Revista, por vezes aparecem as profilaxias 

definidas por faixa etária, outras vezes divulgam-nas para as crianças, criancinhas, 

pequeninos, entre outras denominações, como já foi ressaltado. A despeito dessa indefinição, 

podemos afirmar, seguramente, que a Revista se dirigia aos adultos responsáveis pelas 

crianças, ou seja, as famílias e as escolas.  

Podemos afirmar ainda que a Revista de Educação goiana foi um dos veículos de 

difusão dos preceitos higienistas entre a população de Goiás para além do ambiente escolar, 

lembrando que esse espaço ainda absolvia uma população restrita. As ações médico-

higienistas visaram não somente à saúde, mas também a uma educação sanitária voltada para 

a construção de hábitos saudáveis desde a mais tenra idade, contribuindo assim para a 

construção de uma cultura higiênica no estado.  

Podemos concluir, sem finalizar, com a intenção de seguir a investigação, o quanto 

esse vasto campo de medidas higienizadoras tinha a intenção de conscientizar professores e 

famílias sobre medidas para se preservar a vida das crianças, em função das altas taxas de 

mortalidade infantil. E isso se dava somente sob o argumento de resguardar futuros 

trabalhadores que fariam o progresso do país? Ou se a infância passa a ter um status de maior 
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importância nesse emaranhado científico ilustrado, tema que, certamente, merece 

investimento.   

Enfim, esperamos contribuir para as pesquisas que tomam a criança pequena como 

objeto de estudo, trazendo à tona o contexto vivenciado por elas, em um determinado recorte 

temporal e espacial. O sujeito histórico está imerso em um contexto social muito mais 

complexo que a própria ciência consegue abarcar. Daí a importância de observarmos, com 

mais cuidado, este público como sujeito da história e não como objeto.  
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Apêndice 1 - Quadro dos Colaboradores da primeira fase (1937-1944). 

Colaboradores da primeira fase (1937-1944). 

Autor – Nome/cargo ou função  Número da Revista  

A. A. Fleury/Catedrático de Química do Liceu de Goiaz N. 9 

Albertina Guimarães/não identificado N. 3 

Alice Aquino/Professora  N. 12 

Amalia Hermano Teixeira/não identificado N. 9 

America de Sousa/professora  N. 4 

Costa Rego/não identificado N. 9 

Cristina Dias/Professora Tecnica de Minas  N. 9 

D. Beatriz Albernaz/não identificado N. 3 

Dr. Borges dos Santos/não identificado N. 2 

Dr. Maximo Domingues/não identificado N. 4; N. 12 

Dr. Victor Coelho de Almeida/não identificado N. 9 

E.F. Kunicki/Professor  N. 12 

F. Pimenta Netto/não identificado N. 4 

Gentil Augusto Lino/Professor  N. 2; N. 4 

Geny Canêdo/não identificado N. 4 

Geraldo Valle/não identificado N. 2 

Graziela Felix de Souza/professora  N. 2 

Idaleta Mota/não identificado N. 3 

Ivêta Cunha Campos/não identificado  N. 12 

Jandira Hermano/não identificado N. 9 

Laurinda S de Oliveira Moura/não identificado N. 12 

Lucy Gonzaga Siqueira/Professora  N. 12 

Maria A. França/não identificado N. 3 

Maria de Lourdes Lisbôa e Castro/não identificado  N. 12 

Maria Luiza Nogueira/não identificado N. 4 

Maria M Saldanha/não identificado N. 12 

Maria Paula Fleury de Godoy/não identificado N. 2 

Modestina das Dores Fonseca/não identificado N. 12 

Ophelia S. do Nascimento Monteiro/Prof. de Didatica da E. Normal 

Oficial  

N. 2; N. 9 

Pedro Celestino da Silva Filho/Professor N. 2; N. 3 

Ruth R. Neddermeyer/não identificado  N. 2 

Sostenes Vasconcelos/professor  N. 2 

Vasco dos Reis/não identificado  N. 9 

V. de Almeida/ Não identificado  N. 2  

Fonte: Revista de Educação (1937-1944); Quadro elaborado por VIANA (2017). 
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Apêndice 2 - Quadro dos Colaboradores da segunda fase (1946) 

 
 Colaboradores da segunda fase (1946) 

Autor – Nome/cargo ou função  Número da Revista 

Agnélo A. Fleury/Professor  N. 29/30 

Aida Felix de Souza/Professora do Grupo Escolar de Pires do Rio N. 29/30 

Alice Leão/Técnico de Educação Primária do Departamento de 

Educação 

N. 23/24; N. 25/26; N. 29/30 

Almerinda Ribeiro de Castro/Professora do Grupo Escolar de 

Formosa  

N. 25/26 

Amália Hermano Teixeira/Não identificado N. 23/24; N. 25/26 

Arí Demóstenes de Almeida/Professor do Colégio Estadual N. 29/30 

Carlos G. de Faria/Professor da Escola Técnica N. 25/26; N. 29/30 

Conego Trindade N. 25/26 

Dr. José Fleury/Não identificado  N. 25/26 

Dr. Ranier de Paula/Médico Sanitarista do Departamento de Saúde 

Pública – Médico chefe do Posto de Higiene de Campinas – Clinico 

e Ginecologista em Goiânia  

N. 23/24; N. 25/26; N. 27/28; N. 

29/30 

Dr. Sebastião M. de Brito/Diretor do S.P.L e Colonia Santa Marta.  N. 23/24; N. 25/26; N. 29/30 

Dr. Vicente Umbelino de Souza/Não identificado N. 27/28 

Dr.ª Maria de Lourdes Morais/Med. Sanitarista do Estado – 

Médica-chefe do Pôsto de Puericultura de Sto. Antonio  

N. 23/24; N. 25/26; N. 29/30 

Edith Fernandes/Professora  N. 27/28 

Eliacena Pereira da Costa/Professora do Grupo Escolar de 

Planaltina 

N. 29/30 

Elza Nazaré de Matos/Prof. do Grupo Escolar de Cristalina N. 27/28 

Floracy Artiaga Mendes/Prof. Catedratica de Pedagogia e 

Psicologia da Escola Normal Oficial  

N. 23/2; N. 25/26; N. 27/28; N. 29/30 

Guilherme Xavier de Almeida/Não Identificado N. 23/24 

Hélio A. Lobo/Professor N. 29/30 

J. Lupus/Não identificado N. 25/26; N. 29/30 

João Odilon G. Pinto/Professor – 2º tem. reformº. do Exército N. 27/28 

Julieta Fleury Silva e Souza/Diretora do Grupo Escolar Modêlo  N. 25/26 

Leodegária de Jesús/Não identificado N. 27/28 

Lopes Rodrigues/Não identificado N. 23/24 

Maria Antonieta Figueirêdo/Prof. Inspetor Federal de Ensino 

Secundário 

N. 23/24 

Maria das Graças Gonçalves/Professora N. 27/28 

Maria Paula Fleury de Godoy/Prof. da Escola Normal oficial  N. 23/24; N. 27/28 

Padre Salvador Mascarenhas N. 25/26 

Paulo Emílio Póvoa/Professor N. 27/28 

Pedro Viggiano/Inspetor geral do Ensino do 2.º Gráu  N. 23/24; N. 25/26; N.27/28; N. 29/30 

Revmo. P. Antonio Wasik  N. 23/24; N. 25/26 

Zecchi Abrahão/Professor – Delegado Florestal em Goiânia N. 29/30 

Zoroastro Artiaga/Não identificado N. 23/24; N. 25/26; N.27/28; N. 29/30 

Fonte: Revista de Educação e Saúde (1946); Quadro elaborado por VIANA (2017). 
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Apêndice 3 – Quadro de Colaboradores da terceira fase (1949) 

 

Colaboradores da terceira fase (1949) 

Autor – Nome/Cargo ou função Número da Revista 

Baltasar dos Reis/do colégio Estadual de Goiás N. 33/34 

Benjamim Roriz/Não identificado N. 33/34 

Carlos Gomes de Faria/Prof. da Escola Técnica de Goiânia N. 33/34; N. 35/36 

Dr. Ranier de Paula/Médico-Sanitarista da S. de Saúde. Clinico e 

Ginecologista em Goiânia 

N. 33/34 

Genesco Bretas/Professor  N. 35/36 

Hélio Lobo/Não identificado N. 35/36 

Hélio Seixo de Brito/Secretário da Educação N. 33/34 

Ignez Godinho/Assistente de Educação N. 35/36 

J. Lupus/Não identificado N. 33/34 

Jeová de Paula Rezende/Não identificado N. 35/36 

Padre João Botelho/não identificado   N. 35/36 

Luiz Gonzaga de Faria/Prof. do Colégio Estadual de Goiaz e da 

Faculdade de Filosofia de Goiaz 

N. 33/34 

Paulo Malheiros/Chefe do Gabinete da Secretaria de Educação N. 35/36 

Zoroastro Artiaga/Diretor do Museu do Estado N. 35/36 

Fonte: Revista de Educação (1949); Quadro elaborado por VIANA (2017). 
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Apêndice 4 – Quadro dos Colaboradores da quarta fase (1959-1962) 

 
Colaboradores da quarta fase (1959-1962) 

Autor – Nome/cargo ou função Revista – Número 

Adélia Lôbo Mena Barreto/Professora do Curso Primário de Aplicação 

do Instituto de Educação de Goiás.  

N. 38; N. 39; N. 40; N. 41; N. 42 

Aldeída Gomes Estelita/Professora N. 44; N. 45 

Amália Hermano Teixeira/Professôra – Catedrática do instituto de 

educação de Goiás e Diretora desta Revista. 

N. 37; N. 38; N. 39; N. 42; N. 45; N. 

47; N. 48; N. 50; N. 52. 

Ana Braga Queiroz/Professôra – Diretor da Divisão do Ensino 

Primário do Estado 

N. 37 

Anna Britto Miranda/Professôra  N. 43 

Clarize Pinto Abrahão/Professora  N. 49 

Colemar Natal e Silva/Professor – Reitor da Universidade Federal de 

Goiás 

N. 52 

Dinorath do Valle Kuyumjian/Professôra de São Paulo/SP N. 43 

Dr. Clovis Salgado Gama/Ministro da Educação e Cultura  N. 37 

Dr. José Feliciano Ferreira/Governador do Estado  N. 41 

Dr. Wilson Lourenço Dias/Secretario de Estado da Educação N. 37 

Egídio Turchi/Professor N. 48 

Elza Baiocchi Pimenta/Professôra N. 41; N. 49 

Esmeralda Moreira Prudente/Professôra do Grupo Escolar Bernardo 

Sayão, em Goiânia.  

N. 38 N. 40; N. 41; N. 44; N. 46; N. 

47; N. 48; N. 49; N. 50; N. 51; N. 52.  

Francisco de Brito/Poeta e Jornalista  N. 50 

Genesco Bretas/Professor  N. 46 

Guilherme de Almeida/Poeta N. 43 

Helia Rodrigues da Cunha/Professôra - Diretora do Grupo Escolar de 

Caldas Novas 

N. 38 

Iron da Rocha Lima/Professor - Diretor da Divisão do Ensino 

Secundário da Secretaria de Estado da Educação e Cultura. 

N. 37 

J. Calheiros Bomfim/não consta  N. 44 

José Jerônimo de Souza Filho/Professor do Est. de São Paulo N. 42 

José Leão Pereira de Souza/Professor – Chefe do gabinete do 

Secretário da Educação de Goiás.   

N. 37 

José Pereira Pinto/Professor – Secretário de Educação e Cultura N. 42 

Laerte Magalhães/Professora – Diretora do Grupo Escolar J.J. da Silva, 

de Leopoldo de Bulhões.  

N. 50 

Lourenço Filho/Professor  N. 37 

Luiz Pacin/Padre – Professor na Faculdade de Filosofia e Faculdade de 

Direito da Universidade Católica.  

N. 52  

Maria Augustina Niederbauer/Irmã do Colégio santa Clara, de 

Campinas, nesta Capital.  

N. 38; N. 39; N. 41; N. 43; N. 44 

Maria de Freitas/MEC  N. 52 

Maria de Lourdes Silva Arantes/Professôra - Diretora da Divisão do 

Ensino Primário.  

N. 40; N. 41 

Maria Félix de Souza/Diretor de Divisão de Análise, Documentação e 

Divulgação, no Departamento Estadual de Estatística. 

N. 38; N. 39; N. 40; N. 41; N. 42; N. 

43 

Matilde H. L. Leduc Teixeira/Professora – Diretora do Curso Primário 

de Aplicação do Instituto de Educação de Goiás.  

N. 39 

Minervina Benedito de Oliveira/Professora – Diretora do Instituto 

Pestalozzi de Goiânia 

N. 38; N. 39; N. 41; N. 47 

Nelly Alves de Almeida/Professora – Catedrático de Português no 

Instituto de Educação de Goiás.  

N. 38; N. 41; N. 45; N. 46; N. 48; N. 

49; N. 50; N. 51; N. 52;  

Pedro Viggiano/Técnico de Educação  N. 37; N. 38; N. 39; N. 40 

Senhorinha Abadia Leal/Professôra – Orientadora do Ensino Primário 

da Secretária de Estado de Educação e Cultura 

N. 40 

Telezila Blumenschein/Professôra do Grupo Escolar Modelo N. 40; N. 43; N. 48 

Teresinha Amaral Cafuri/Professora  N. 38 
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Vasco dos Reis/Médico e escritor goiano, fundador, em 1933, de 

Revista de Educação.  

N. 39;  

Zéia Pinho de Rezende/Advogada – Presidente da União Universitária 

Feminina 

N. 40 

Zoroastro Artiaga/Professor  N. 37; N. 39 

Fonte: Revista de Educação (1959-1962); Quadro elaborado por VIANA (2017). 
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Anexo 1 - Decreto de n. 3.482, de 12 de junho de 1933. 

 

Criação da Revista Goyana de Educação e Historia 

 

O Interventor Federal, neste Estado, attendendo á representação que lhe fez a 

Directoria Geral do Interior, e considerando que se faz mistér em nosso Estado, a 

creação de um órgão oficial do ensino que ventile as questões pedagogicas 

contemporaneas e dê curso a todas as resoluções officiais que interessem á instrução 

primaria, secundaria e superior; considerando que é cada vez mais sensivel a lacuna 

da inexistencia desse órgão; considerando que elle contribuirá, poderosamente, para 

o melhor apparelhamento do professorado, difundindo as theses pedagogicas 

palpitantes da actualidade, despertando o interesse pelas novas conquistas do ensino 

e permittindo o intercambio de idéas entre os nossos professores e os das demais 

unidades da federação; considerando ainda que muito lucrarão com a medida os 

corpos discentes do Estado, que terão o estimulo de ver divulgados os seus trabalhos 

dignos de menção; considerando que os actuais vencimentos dos professores não 

lhes permittem assignar outras revistas pedagogicas, que os coloquem a par dos 

progressos da pedagogia em nossos dias; considerando que, attendendo, 

patrioticamente, ao apelo da Directoria Geral de Interior, a grande maioria dos 

municipios goyanos se promptificou a manter um orgão official de ensino, 

concorrendo cada prefeitura com a mensalidade de dez mil réis (10$000); e 

considerando que não dispõe o Estado de uma revista historica e que incumbe ao 

Governo cultuar a historia, despertando o interesse pelo seu estudo; considerando o 

alto alcance  da medida, resolve:  

 

Art. 1º - Fica creada, neste Estado, uma revista official de instrucção, nos moldes da 

revista congenere de Minas Geraes, e que se denominará Revista Goyana de 

Educação e Historia.  

 

Art. 2º - Dita revista será mensal, devendo ser editada nas officinas da Imprensa 

Official do Estado; 

 

Art. 3º - O novo o orgão de publicidade terá como o director nato, o Director Geral 

do Interior e vice-director, o Director do Lyceu de Goyaz;  

 

Art. 4º - A assinatura da revista é obrigatoria para todos os professores de institutos 

primarios, secundarios e superiores que deverão contribuir para a mesma a 

importancia mensal de um mil réis (1$000), descontada em folha; 

§ Unico – Ficam isentos dessa contribuição os professores aposentados ou inactivos. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Palacio da Presidencia do Estado de Goyaz, 12 de junho de 1933, 45º da Republica.  

 

(GOYAZ, 1933). Documento abrigado no AHEG, Livro 1876, Registro de Decretos 

– 1ª sessão (abril/junho) de 1933.  
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Anexo 2 – Foto da Capa da Revista de Educação n. 2, 1937.  
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Anexo 3 – Foto da capa da Revista de Educação e Saúde n. 23/24, 1946. 
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Anexo 4 – Foto da capa da Revista de Educação n. 33/34, 1949. 
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Anexo 5 – Decreto n. 490, de 2 de dezembro de 1958. 
 

 

O Governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais resolve 

denominar a atual Revista de Educação e Saúde de Revista de Educação e dar-lhe o 

seguinte  

 

REGULAMENTO 

 

Art. 1.o – A Revista de Educação e Saúde, assim denominada pelo Decreto-lei n. 

186, de 24 de novembro de 1945, a Revista da Educação e História criada pelo 

Decreto n. 3.482, de 12 de junho de 1933, chamar-se-á Revista de Educação e será 

órgão oficial da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, tendo as seguintes 

finalidades: 

 

a) – divulgar assuntos educacionais, educativos e de cultura pedagógica, em geral;  

b) – orientar o pensamento educacional no Estado dentro das modernas diretrizes 

da técnica profissional; 

c) – incrementar a educação por todos os meios, contribuindo de tôdas as formas 

possíveis para o aperfeiçoamento profissional do magistério estadual;  

d) – estimular a colaboração do professorado na imprensa educativa, levando-o, 

assim, ao estudo e observação permanente de problemas educacionais; 

e) – divulgar conhecimentos úteis, inovações práticas, processos modernos, que 

possam melhorar a técnica escolar e facilitar o exercício do magistério;  

f) – dar ampla publicidade a trabalhos escolares e noticiário de atividades 

escolares de todo o Estado tais como: excursões, exposições, fundação de 

clubes e grêmios escolares, festivais e paradas, demonstrações de ginástica e 

educação física em geral, movimento de bibliotecas, congressos, conferências 

ligas e associações educativas em geral dando especial valor à documentações 

fotográficas. 

g) – instituir concursos de teses acêrca de problemas didáticos e pedagógicos ou de 

técnica metodológica em geral para o professorado, que estimulam as pesquisas 

e estudos profissionais; 

h) – manter intercâmbio e espírito de cooperação com as revistas congêneres e 

instituições culturais de dentro e fora do estado; 

i) – desenvolver o espírito de solidariedade e cooperação entre o professorado, 

realizando o seu congraçamento intelectual, coordenando e orientando suas 

atividades em pról do engrandecimento de Goiás e do Brasil;  

j) – encabeçar e patrocinar movimentos e campanhas educacionais sugeridas pela 

Secretaria de Estado da Educação ou pelo próprio professorado, tais como: 

fundação de associações culturais e pedagógicas e outras instituições, 

congressos conferências, cruzadas, publicações, etc.; 

l) – divulgar as realizações do Gôverno no setor educacional, publicando 

informações, gráficos estatísticos, noticiário sôbre administração pública e 

legislação de ensino, de modo a trazer o professorado a par desses assuntos; 

m) – publicar conselhos e comunicados da Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura;  

 

CAPITULO II 

 

Da Administração  

 

Art. 2o. – A revista terá um Diretor que será escolhido dentre professôres do 

ensino normal ou secundário, ou técnico de educação, de reconhecia 

capacidade, para êsse fim pôsto à disposição da Secretaria de estado da 

Educação e Cultura, com função gratificada. 

Art. 3o. – O diretor é responsável pela Revista, cumprindo orientá-la conforme 

a lei de imprensa e de acôrdo com os altos ideais da política educacional do 

país. 

Art. 4o. – Ao diretor compete: 
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a) – superintender tôdas as questões relacionadas com a Revista; 

b) – assinar a correspondência oficial; 

c) – representar a Revista ou delegar poderes a outrem para tal; 

d) – ter a seu cargo a parte comercial da Revista, inclusive o contrato para 

publicação com editôres particulares, quando não fôr possível sua 

publicação na Imprensa Oficial do Estado; 

e) – receber as importâncias consignadas à Revista no Orçamento do estado 

ou em leis especiais, bem como correspondentes às assinaturas, de tudo 

prestando contas trimestralmente, ao Secretário de estado da Educação e 

Cultura; 

f) – assumir tôdas as funções de redação geral especializada; 

g) – colaborar com trabalhos assinados em todos os números da Revista; 

h) – apreciar, aprovando ou regeitando os trabalhos enviados à Revista para 

publicação; 

i) – recortar ou copiar tópicos e curiosidades de jornais e revistas, assim como 

máximas e frases curtas, notáveis, que tenham feição educativa e 

contribuam para tornar atraente a Revista; 

j) – conseguir permuta com Revistas e publicações congêneres do país e do 

exterior;  

Art. 5o. – Os trabalhos de revisão e remessa, bem como todo o serviço de 

correspondência e escrituração serão feitos pela Administração da Revista; 

Parágrafo único – Para êsse fim deverão ser postos à disposição da Revista dois 

funcionários da Secretaria de Estado da Educação e Cultura. 

Art. 6o. – A administração da Revista funcionará em sala autônoma, 

devidamente aparelhada para a organização de completo serviço especializado, 

que constará de:  

a) – bibliotéca e coleção de revistas congêneres de outros Estados; 

b) – secção de recortes de jornais e revistas; 

c) – fichário; 

d) – coleção de álbuns, gravuras e informações que interessem à educação e 

ao professorado; 

e) – arquivo de correspondência e material pertencentes à Revista; 

f) – quadros e gráficos de estatística educacional; 

g) – coleções de revistas para atender solicitações ou encomendas. 

Art. 7o. – O Diretor proporá à Secretaria de Estado da Educação e Cultura todas 

as medidas que se tornarem necessárias à boa ordem da administração, assim 

como o fornecimento de material adequado ao serviço e quaisquer providências 

ou alterações que se façam mister. 

Parágrafo único – O Diretor da revista não estará sujeito ao ponto. 

 

CAPITULO III  

 

Das Colaborações 

 

Art. 8o. – Serão colaboradores da revista todos os professores públicos ou 

particulares, de todos os gráus de ensino;  

Parágrafo único – A direção da Revista poderá também convidar publicitas de 

renome de dentro e fora do Estado, para colaboradores e para pronunciar 

conferências sôbre o ensino. 

Art. 9o. – A Revista desenvolverá uma campanha em prol da colaboração ativa 

e permanente do professorado estadual, como forma obrigatória e essencial ao 

seu aperfeiçoamento e estudo de assuntos educacionais. 

Art. 10o. – A Revista terá uma Caixa de correspondência da Administração para 

a crítica dos trabalhos recebidos, sob forma de técnica dos seus autores, bem 

como de estímulo para os trabalhos aprovados;; 

Parágrafo único – Os originais não publicados não serão devolvidos. 

Art. 11o. – As colaborações devem ser encaminhadas à Administração da 

revista, trazendo a assinatura do próprio punho dos colaboradores, não devendo 

exceder de quatro (4) páginas datilografadas em espaço “dois”, salvo nos 

trabalhos solicitados e casos especiais. 
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Art. 12o. – Não se tolerarão pseudônimos, salvo para o uso de consultas 

didáticas ou da Caixa de Correspondência, caso em que deverão ser apostos à 

assinatura; 

Parágrafo único – O noticiário das atividades escolares de todos os 

estabelecimentos de ensino, poderá ser remetido à Revista pelos interessados, 

sempre que possível acompanhados de fotografia para publicação. 

 

Disposições finais 

 

CAPITULO IV 

 

Art. 13o. – os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura, por solicitação da Diretoria da Revista. 

Art. 14o. – A assinatura da Revista será facultativa aos professores e demais 

interessados, ficando, a partir de 1o. de janeiro de 1959, suspensos os descontos 

em folha;  

Parágrafo único – A assinatura atual será de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00), 

podendo ser alterada, para início de cada exercício, por ato do secretário de 

estado da Educação e Cultura. 

Art. 15o. – As importâncias relativas ao preço de assinaturas e anúncios serão 

recolhidos à administração da revista que manterá escrituração de todo seu 

movimento financeiro. 

Art. 16o. – A publicação da Revista será bimestral até que suas condições lhe 

permitam circular mensalmente.  

Art. 17o. – Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 18o. – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de Goiás, em Goiânia, 2 de dezembro de 1958, 

71o. da República. 

 

JOSÉ LUFOVICO DE ALMEIDA 

Wilson Lourenço Dias 

 

Publicado no Diário Oficial n. 7. 923, de 13 – 12 – 1958 (RE, n. 37, 1959, p. 80-

82. Grifos no original). 
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Anexo 6 – Foto da capa da Revista de Educação n. 37, 1959. 
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Anexo 7 – Foto da nota de autoria de Almeida Junior. 

 

 

 
Fonte: RES, n. 25/26, 1946, p. 45.  


