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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo central discorrer sobre o movimento higienista, seu 

contexto histórico, propostas e intervenções no sistema educacional. Através de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, abordaremos questões de vital importância para um 

bom entendimento sobre a concepção de higiene e sanitarismo, no Brasil no decorrer 

dos séc. XIX e XX e a autoridade que os médicos possuíam na época. A origem dos 

temas referentes ao movimento higienista teve início, no Brasil, no fim do século XIX e 

início do XX, visto que este tinha como objetivo uma modificação no comportamento 

da população brasileira. Desse movimento participaram vários intelectuais que tinham 

em comum a vontade de melhorar as condições de saúde do povo brasileiro. O médico 

higienista era especializado em saúde pública e administração sanitária, não só era 

responsável por prescrever condutas higiênicas, era também considerado um educador. 

Os higienistas foram polêmicos, opositores e criaram propostas antagônicas e debates 

sobre a modernização. Com isso, alcançaram todos os setores da sociedade, com um 

único discurso: a higiene. Segundo eles, a higiene, por ser uma área da biologia, tem 

como objetivo melhorar a qualidade de toda vida humana em todos os sentidos. Neste 

sentido, o higienismo acompanhava o recente desenvolvimento urbano da sociedade, 

visando uma mudança nos hábitos, que, aos olhos dos estrangeiros, não tinham muita 

preocupação com os cuidados sanitários, o zelo na vestimenta, nem atenção à 

preservação de um espaço íntimo familiar. A política higienista buscava a disciplina de 

cada individuo consigo próprio e com seus próximos, de modo que cada um se 

conscientizasse e passasse a agir como fiscal da higiene. Quando os higienistas falavam 

em intervenção da educação e da saúde, queriam um povo mais saudável e uma 

educação democratizada. Desta forma, a população iria adquirir virtudes e através 

destas, cuidariam melhor de si, dos seus filhos proporcionando ao país melhores 

trabalhadores para um maior desenvolvimento. O poder médico defendeu a preservação 

da saúde (higienização) na cultura popular – mudança dos hábitos diários do trabalhador 



e de sua família, principalmente na criança e no recém-nascido. Conclui-se que o 

higienismo é uma corrente de pensamento que emerge no final do século XIX e que 

prevalece ate os anos de 1950, trazendo um discurso sobre o equilíbrio das dimensões 

do individuo, tanto físico, intelectual e moral.  Tem como principal objetivo educar para 

a saúde, com a finalidade de aumentar a expectativa de vida, através de melhores 

condições humanas. 
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Introdução 

 

Este artigo tem o objetivo de discorrer sobre o movimento higienista, seu 

contexto histórico, propostas e intervenções no sistema educacional. Utilizamos como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica acerca do tema, abordando 

questões importantes para um bom entendimento sobre a concepção de higiene e 

sanitarismo, no Brasil no decorrer dos séc. XIX e XX e a autoridade que os médicos 

possuíam na época. 

A origem dos temas referentes ao movimento higienista teve início, no Brasil, no 

fim do século XIX e início do XX, visto que este tinha como objetivo uma modificação 

no comportamento da população brasileira. Os médicos higienistas tinham a 

responsabilidade de cuidar da saúde e da higiene do individuo e do país de certa forma, 

pois acreditavam que grande parte dos problemas da nação estava relacionada a 

questões sanitárias. 

Para eles, esta influência era a fim de manter e melhorar a vida da coletividade – 

classe trabalhadora – no que diz respeito à educação, salário, saúde, ou seja, pretendiam 

valorizar a população do Brasil. 

No Brasil por volta do final do século XIX, as classes ditas perigosas 

representadas pelos pobres, apresentavam perigo social devido aos problemas que 

ofereciam à organização do trabalho, a manutenção da ordem pública e perigo de 

contágio. 

No término do século XIX e início do século XX surgiu o movimento higienista 

no qual tinha a proposta de cuidar da população, educando-a e ensinando-a novos 

hábitos. Desse movimento participaram vários intelectuais que tinham em comum a 

vontade de melhorar as condições de saúde do povo brasileiro. O médico higienista era 

especializado em saúde pública e administração sanitária, não só era responsável por 

prescrever condutas higiênicas, era também considerado um educador “e quando o 

assunto é saúde mental, chega a afirmar que a família é a grande causadora dos 

distúrbios mentais: a família é nefasta.” (PETRI, 2003, p.13) 

Devido a essa preocupação com a questão sanitária, surgi a Constituição de 

1934, art. 138, conforme Senado Federal, 1986, p. 174-175, a incumbir União, estados e 

municípios de:  

 

 



a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 

animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar;  

b) estimular a educação eugênica;   

c) amparar a maternidade e a infância;  

d) socorrer as famílias de prole numerosa;  

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

abandono físico, moral e intelectual;  

f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 

natalidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 

propagação de doenças transmissíveis;  

g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos 

sociais. 

 

 

Os higienistas foram polêmicos, opositores e criaram propostas antagônicas e 

debates sobre a modernização. Com isso, alcançaram todos os setores da sociedade, 

com um único discurso: a higiene. Segundo eles, a higiene, por ser uma área da 

biologia, tem como objetivo melhorar a qualidade de toda vida humana em todos os 

sentidos. 

Com isso, a medicina buscava conquistar maior autonomia e legitimidade, 

oferecendo-se como instrumento de intervenção na instituição familiar, através de uma 

política higienista. Se por uma vertente era inegável que ocasionava progressos à saúde 

da população, por outra era um forte auxilio para os interesses do Estado. 

 

Movimento higienista: Saúde e Educação 

 

O higienismo acompanhava o recente desenvolvimento urbano da sociedade, 

visando uma mudança nos hábitos que, aos olhos  dos estrangeiros, não tinham muita 

preocupação com os cuidados sanitários, o zelo na vestimenta, nem atenção à 

preservação de um espaço íntimo familiar. A política higienista buscava a disciplina de 

cada individuo consigo próprio e com seus próximos, de modo que cada um se 

conscientizasse e passasse a agir como fiscal da higiene. 

Muitos dos higienistas diziam, com insistência, que o atraso do Brasil com 

relação à Europa era por causa da falta de saúde e educação. Explicavam a situação 

miserável do Brasil com base nos fatores sociais e afirmavam que se tivessem ajuda 

financeira do Estado desempenhariam o papel de modernizadores brasileiros. Tomaram 

o primeiro passo criticando a situação de abandono e negando a inferioridade biológico-

racial do povo. 



A corrente etnológico-biológica se detém nas características físicas das raças. O 

principal prenunciador foi o médico francês Paul Broca proferindo que o cérebro de um 

negro era menor que de um branco, pressupondo que este era superior àquele. No 

entanto, é bom ressalvar que nenhum higienista faz referência a essa teoria em 

congressos nos quais participaram. 

Discutindo em Congressos de Higiene e Eugenia era uma das formas que os 

higienistas buscavam para pressionar os que tinham poder. Voltado para o convívio 

familiar das classes superiores, o higienismo privilegiava, num primeiro instante, a 

denuncia às ameaças à própria família, tais como: a falta de cuidado com a educação 

infantil, com a higiene e com a alimentação. As normas assentadas sobre higiene era 

aplicá-la tanto nas escolas, como também nos trabalhos e nas ruas. 

Quando os higienistas falavam em intervenção da educação e da saúde, queriam 

um povo mais saudável e uma educação democratizada. Com isso, a população iria 

adquirir virtudes e através destas, cuidariam melhor de si, dos seus filhos 

proporcionando ao país melhores trabalhadores para um maior desenvolvimento. Esses 

interventores observavam na Eugenia uma maneira de aprimorar o homem, mas sem 

aquela idéia de distintivos raciais superiores e inferiores. 

Líder da liga pró-saneamento do Brasil, Belisário Penna foi um dos higienistas. 

Para ele, o povo brasileiro era doente e abandonado pelo Estado, sendo que o problema 

do país era a falta de vontade política e de organização. Penna possuía uma 

preocupação: sanear o interior do Brasil, onde articulava que o povo do interior era 

entregue aos diversos tipos de doenças e não possuíam assistência nenhuma. 

A redefinição do estatuto da criança pelo poder médico exerceu um papel 

importante na constituição da família moderna, higiênica e privativa. O século XIX 

acompanhou a ascensão da figura da criança e da mulher, sendo rodeadas por 

especialistas fascinados diante do não-conhecido da infância e sobre a sexualidade 

feminina. 

A temática da infância abriu as portas para esses especialistas (os médicos 

higienistas) por meio de três pontos principais: a elevada taxa de mortalidade infantil, o 

problema do menor abandonado e a necessidade do médico na medicalização da 

família. O poder médico defendeu a preservação da saúde (higienização) na cultura 

popular – mudança dos hábitos diários do trabalhador e de sua família, principalmente 

na criança e no recém-nascido. 



A preocupação dos médicos com a preservação da infância no Brasil esteve 

presente desde meados do século XIX e intensificou-se nas primeiras décadas do século 

XX. Por conseguinte: 

 

 
o ensino da higiene na escola torna-se teoricamente obrigatório a 

partir de 1878, mas na realidade é ignorado. Essa situação mudará em 

1842, quando as autoridades escolares tornam o ensino de higiene 

obrigatório, em todas as escolas, com 60 min./semana. (BORGES; 

DESBIENS, 2005, p. 103-104) 

 

 

O poder médico procura projetar-se no mundo da política por meio da 

apropriação da infância – recuperação da infância abandonada – adquirindo uma 

crescente participação no aparato governamental. Por isso, 

 

 

os higienistas discutiam os projetos para a construção de escolas, a 

implantação dos serviços e inspeção médico-escolar, e apresentavam 

sugestões para todos os ramos do ensino, em especial com relação à 

educação primária e infantil. (KUHLMANN, 1998, p.91) 

 

 

Neste período, surgem as primeiras instituições profissionalizantes, como o 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância no Rio de Janeiro, fundada pelo Dr. 

Moncorvo Filho em 1901; o Instituto Disciplinar de São Paulo surgido em 1902; em 

1909 são criados os institutos profissionais para menores pobres e, em 1911 as escolas 

profissionais masculinas e femininas. 

Dedicados à tarefa social de regeneração física e moral das crianças e alarmados 

com a elevada taxa de mortalidade infantil, os médicos sanitaristas procuram soluções 

para formar os futuros cidadãos. Para eles, só com o apoio da medicina o Brasil poderia 

enfrentar tais problemas e produziria um maior número de pessoas sadias no futuro: 

“[...] dar assistência médica e proteção à infância significava também evitar a formação 

de espíritos descontentes, desajustados e rebeldes”. (RAGO, 1985, p.121) 

A ideologia higienista concebia a rua como “a grande escola do mal” – lugar 

público de onde apareceriam os futuros delinqüentes e criminosos. O Estado deveria 

preocupar-se em formar o caráter da criança influindo-lhe os princípios da moral 



burguesa, como as noções de bem e mal, de ordem e desordem, de civilização e 

barbárie, entre outros. 

Para os médicos, filantropos e para a classe dominante, a maneira mais eficaz de 

adestrar a criança pobre era trancá-la em espaços disciplinares, defendiam também o 

aprendizado de uma atividade profissionalizante incutindo-lhe hábitos de trabalho para 

mantê-la ocupada. 

No que diz respeito às crianças das famílias abastadas, os médicos indicavam 

para as horas vagas, leituras e ginástica. Recomendavam também a moralização do 

corpo através da educação física e a higienização da alma por atividades orientadas, 

afastando desta forma, o perigo de deformações físicas. 

Segundo Luzia Rago (1985), os médicos, preocupados com os índices de 

mortalidade infantil no país, procuraram detectar as suas causas gerais, devido à ameaça 

de despovoamento que representava para a nação. Essa preocupação com a saúde das 

crianças e dos bebês era tanto com as classes menos favorecidas quanto com as classes 

abastadas da população. 

Dentre as causas da mortalidade infantil estão a hereditariedade patológica – 

abrangia moléstias como a sífilis e o alcoolismo – a ignorância – por parte das 

mulheres, uma vez que as mães sem informações e ignorantes da classe pobre não 

sabiam cuidar da higiene dos nenês – a pobreza – refletida na má alimentação das mães 

e dos filhos e no trabalho excessivo das mulheres – os transtornos digestivos, os 

distúrbios respiratórios, as causas natais e pré-natais e a amamentação mercenária. 

Os médicos condenavam quase todas as práticas populares para os cuidados com 

a infância, como o uso de remédios caseiros no tratamento de doenças, alimentação dos 

recém-nascidos com farinhas diversas ao invés do leite, uso de figas e amuletos, os 

banhos de sangue no matadouro para eliminação das anemias, entre outras. Assim, o 

poder médico visava impor-se como o único competente para determinar regras de 

conduta da população. 

 

Considerações finais 

 

O higienismo é uma corrente de pensamento que emerge no final do século XIX 

e que prevalece ate os anos de 1950, trazendo um discurso sobre o equilíbrio das 

dimensões do individuo, tanto físico, intelectual e moral.  Tem como principal objetivo 



educar para a saúde, com a finalidade de aumentar a expectativa de vida, através de 

melhores condições humanas. 

Nos congressos realizados traziam a escola como um local privilegiado para a 

divulgação de um modelo de boa educação higiênica, pois tinham em mente que 

enquanto as crianças continuassem convivendo com os vícios dos pais este mal 

continuaria a se reproduzir. Assim, para combater o problema era preciso reprimir os 

supostos hábitos de não-trabalho dos adultos como também cuidar da educação dos 

menores. 

Portanto, os maus hábitos de moradia das classes necessitadas eram perniciosos 

à sociedade, devido às residências coletivas que gerariam epidemias e 

consequentemente a proliferação de vícios de distintos tipos. A partir disso, os 

higienistas debatiam projetos para a construção de escolas e ofereciam sugestões 

principalmente para área da educação infantil. 
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