
DIVA DA CONCEIÇÃO RIBAS MEZZOMO 

MÉDICOS E EDUCADORES: 
A DISCIPLINARY AÇÃO DA FAMÍLIA CURITIBANA 

(1890-1930) 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em História do Setor de Ciên-
cias Humanas, Letras e Artes da Universi-
dade Federal do Paraná, para a obtenção 
do grau de Mestre. 

CURITIBA 
199 0 



AGRADECIMENTOS 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço â Professora Oksana Boruszenko pelo estímulo que 
sempre demonstrou ao trabalho que agora lhe apresento. Jamais 
esquecerei o dia que, em sua casa, convidei-a para ser minha 
orientadora, e ela disse-me naquela ocasião que um estudo inte-
ressante eu haveria de desenvolver; espero que suas palavras te-
nham se concretizado. 

Agradeço, ainda, à Professora Oksana por lembrar-se de 
mim quando encontrou na Biblioteca de Bento Munhoz da Rocha o 
relatório intitulado "Pela Vaccina", o qual veio solidificar mi-
nhas idéias e meus estudos a respeito da união entre a Política 
e a Higiene. 

Agradeço ã Professora Maria Inès Mancini de Boni por suas 
críticas construtivas â dissertação, e conseqüentemente seu pa-
recer inteligente e acertado, através do qual reconheci, naquele 
momento, a necessidade de expor com maior clareza os objetivos 
por mim propostos. 

Agradeço aos funcionários da BiblioLeca Publica do Paraná 
(Divisão de Documentação Paranaense) pela maneira gentil que 
sempre me receberam em seu setor. Como pesquisadora devo muito 
ao trabalho cotidiano dessas pessoas que catalogam e cuidam dos 
documentos, sem os quais os historiadores não sobreviveriam como 
profissionais. 

Agradeço com emoção aos meus pais pelo cuidado e interes-
se constante pela minha formação intelectual. Ao Elício, compa-



nheiro e amigo, ofereço minha gratidão por seu apoio e compreen-
são ño decorrer de todos estes anos de trabalho. Ao André Luís, 
meu filho, que foi para mim uma doce inspiração e um suave bál-
samo. 

Finalmente agradeço a CAPES e ao CNPq pelo apoio finan-
ceiro proporcionado, esperando ter colaborado para o desenvolvi-
mento da pesquisa histórica. 

iii 



SUMÁRIO 



SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS i 
INTRODUÇÃO 1 

PARTE I - AS MULHERES NORMAIS SEGUNDO O DISCURSO INTELECTUAL 
E MÉDICO HIGIENISTA 14 
1. As donzelas 16 
2. As esposas 21 
3. As mães 24 

PARTE II - A PRESERVAÇÃO E OS CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA. 29 
1. O aleitamento materno 30 
2. O aleitamento mercenário 36 
3. Mortalidade infantil em Curitiba e o discurso 

médico higienista 41 
4. A gastrenteri te e a fundação de dispensarios "ã 

infância através do trabalho dos médicos, polí-
ticos e filántropos - 45 

PARTE III - EDUCADORES E MÉDICOS E O ADESTRAMENTO DISCIPLI-
NAR NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 55 

1. A ação de Dario Vellozo em Curitiba (1895-1930) 56 
2. Dario Vellozo e a fundação da "Escola Brazil Ci-

vico" 61 
3. O discurso médico higienista e a sexualidade 

infantil e adolescente 72 
CONCLUSÃO 86 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 91 

Fontes 92 
-Bibliografia 99 

ANEXOS 102 

Fontes 103 
Métodos e Técnicas 111 

vi 



INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho possui por objetivo analisar os prin-
cipais aspectos que caracterizaram o processo de disciplinariza-
ção e normatização desenvolvido em Curitiba, no final do século 
XIX e início do XX (1890-1930), por certas instâncias do saber 
(médicos e educadores), que almejavam controlar e gerir o coti-
diano da família curitibana, enfocando especialmente as mulheres, 
as crianças e os adolescentes, que se tornaram nessa conjuntura 
histórica partes integrantes desse mesmo processo do saber. 

A resolução em estudar essa época deveu-se, por um lado, 
ao intenso movimento intelectual apresentado, quando grupos de 
jovens pertencentes à inteligência curitibana fundavam os mais 
variados tipos de revistas, nas quais, em sua maioria, os dis-
cursos afluíam. 

Por outro lado, a resolução em fazer desse período um mo-
tivo de estudo relacionou-se às grandes mudanças ocorridas em 
questões condizentes com a Higiene Pública. A partir de um certo 
momento há uma forte preocupação por parte dos médicos higienis-
tas com a saúde e o comportamento da população. 

Assim, um dos objetivos do presente trabalho é apresentar 
a ação dessa parte da Medicina Social que tomou para si o cargo 
de orientadora e propulsora da saúde dos indivíduos: A Higiene. 

O higienista Dr. Milton de Macedo Munhoz esclarece que a 
"Medicina Social, com o seu acervo de conselhos e de sabedoria, 
se propõe a conduzir o homem a um gráo superior de .desenvolvimen-



3 

to physico e intellectual, collocando-o ã altura dos seus desig-

nios".''" A aspiração maior da medicina social residia na "forma-
2 

çao do homem eugënico, no seu mais amplo sentido". 

Conforme observou Katia Muricy "somente a partir do sécu-

lo XIX que se pode falar na existência, no Brasil, de uma medi-

cina social e de uma política médica higienista — isto é, de um 

discurso e de uma série de praticas voltadas para questões espe-

cíficas, relacionadas ã higiene das cidades, da população e da 

família — que procuram determinar formas eficazes para uma in-
~ 3 tervençao medica na sociedade". 
Em Curitiba, essencialmente nas primeiras décadas do sé-

culo XX, notamos uma "intervenção médica na sociedade" onde, 

através dos discursos e das ações, os higienistas vistoriavam as 
4 

possibilidades de infecçao na cidade , verificavam os motivos de 
insalubridade, as tendências malignas dos corpos, os hábitos an-
ti-higiênicos que provocavam doenças físicas e morais na popula-
ção; enfim, penetravam no interior dos lares procurando normati-
zar o comportamento da família curitibana, em especial o das mu-
lheres, das crianças e dos adolescentes que receberam por parte 
dos detentores do saber uma atenção privilegiada. 

Os educadores e os intelectuais curitibanos da época, 
através da imprensa periódica, enviavam conselhos educativos às 
mulheres a respeito de seus papéis de moças, esposas e mães pe-

HíUNHOZ, Milton de Macedo. A Educagao Sexual nas Escolas. Tese, Fa-
culdade de Medicina do Paraná, 1929. p.6. 

2Ibid. 
3 - . MURICY, Katia. A Razao Cetica; Machado de Assis e as questões de seu 

tempo. Sao Paulo, Companhia das Letras, 1988. p.21. 

^Sobre a higienizaçao do espaço urbano ou o projeto de remodelação da 
cidade de Curitiba em cidade nova, moderna, limpa; ver o trabalho (especial-
mente a Parte I) da Profa. Maria Inès Mancini de Boni: "0 espetáculo visto do 
alto. Vigilância e Punição em Curitiba. (1890-1920). Sao Paulo, 1985. Tese 
de Doutoramento, USP. 



4 
rante a família e a sociedade. 0 adestramento disciplinar dos 
corpos infantis e adolescentes lhes foi também .cazão de desta-
que. 

Segundo Michel Foucault os "métodos que permitem o con-
trole minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilida-
de-utilidade, são o que podemos chamar as 'disciplinas'"."* 

Assim, o presente estudo possui por finalidade apresentar 
a ação desencadeada pelos médicos higienistas e educadores que 
segundo a luz da cientificidade (higiene e pedagogia) trabalha-
ram, através de técnicas disciplinares sutis, pela produção do 
indivíduo sadio, comedido, enfim, útil ã sociedade. 

A partir da leitura de romances, contos, novelas e poe-
sias que abordavam a anatomia e a fisiología da natureza femini-
na como a virgindade, a gravidez, o parto e o aleitamento, como 
também seus aspectos psicológicos e toda carga social exercida 
para obter o bom comportamento das mulheres, suscitou-me a ins-
piração em estudá-las mais de perto, através da pesquisa diária 
em revistas, jornais, teses médicas, relatórios de autoridades 
públicas, obras didáticas e literárias referentes ao estudo em 
questão. 

Honoré de Balzac (17^9-1850) no "Prefácio Â Comédia Huma-
na" afirmou: "Fiz melhor do que o historiador, porque sou mais 
livre".^ No entanto, no decorrer dos anos as obras desse grande 
escritor francês tornaram-se fontes de estudos preciosas para o 
historiador social. Balzac foi o precursor do romance realista, 
um perfeito observador social, como em seus "Estudos de Costu-

5F0UCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrôpolis, Vozes, 1987.. p.126. 
^BALZAC, Honoré. Prefácio Ä Comédia Humana. In: A Comédia Humana. 

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Edição da Livraria do Globo, 1946. 
p.17. Volume I. 
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mes" onde tece o perfil da sociedade francesa da primeira metade 
do século XIX. A queda da nobreza, a ascensão da burguesia, com 
o predomínio de seus costumes pela coletividade, são seus temas 
prediletos. 

0 casamento, o amor, a maternidade e o adultério são al-
guns dos assuntos essenciais dos romances de Honoré de Balzac, 
que foi considerado como o responsável pelo prolongamento da 
"idade do amor" devido a sua preferência em traçar perfis femi-
ninos a partir dos trinta anos de vida: as famosas "Balzaquia-
nas" . 

Julia d'Aiglemont é uma das personagens balzaquianas mais 
estudadas por suas idéias revolucionárias a respeito do casamen-
to e da maternidade: Ela não encontra a felicidade desejada nes-
ses dois estados, decepcionando-se com o seu companheiro logo 
após o evento nupcial. Um padre tenta consolá-la, mas ela se re-
volta com os costumes da sociedade que lhe impunha obrigações mo-
rais como esposa e mãe: "0 casamento, instituição sobre a qual 
se apóia hoje a sociedade, só a nós faz sentir o seu peso: para 
o homem a liberdade, para a mulher deveres. Devemos consagrar 
aos homens toda a nossa vida, eles nos consagram apenas raros 
instantes. Oh! ao senhor, posso confiar tudo. Pois bem! o casa-
mento, tal como hoje se pratica, parece-me uma prostituição le-
gal. Dal nasceram meus sofrimentos. Mas entre tantas criaturas 
infelizes irremediavelmente consorciadas, só eu sou autora do 

7 mal, porque quis meu casamento". 

^BALZAC, Honore de. A Mulher de Trinta Anos. Sao Paulo, Edições Me-
lhoramentos, s/d., p.lll. 
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Em relação à maternidade a mesma personagem define-a de 

~ 8 

duas maneiras: a "maternidade da earn • e a do coração". A infe-
licidade de Julia residia no fato de que sua filha Helena era 
apenas "filha de seu pai", "filha dó dever e do acaso". Dessa 
forma, desespera-se com a hipocrisia da sociedade que lhe deter-
minava um papel pesado demais, pois sua filha lhe era "insupor-
tável" e o seu casamento, uma mentira. Sua maior dor consistia 9 

nisso: "E passarei por ser uma mulher virtuosa". Aos olhos da 
sociedade sua missão estava cumprida — esposa e mãe impecável, 
cuidadosa, higiênica, mas seu coração permanecia gelado. 

Para finalizar, Julia d'Aiglemont resume seu pensamento 
sobre o destino das mulheres de sua época: "uma prostituição pú-
blica e a vergonha, uma prostituição secreta e a infelicidade".^ 

Já Renata De L'Estorade, outra grande personagem de "A Co-
média Humana", pensa de uma forma inversa ä Julia d'Aiglemont. 
Seguindo as teorias de "filósofos austeros" que, segundo Renata, 
"tem razão em considerar a família como a única unidade social 
possível e a ela submeter a mulher""^, conforma-se após longas 
torturas em assumir o papel de esposa, convencendo-se que dessa 
maneira contribuirá para o bem da sociedade. Sentindo-se mal de 
início, pois casa-se sem amor, desabafa: "Antes eu era um ser, 12 -
agora, sou uma coisa!" Porem, deseja imensamente ser mae, como 
única possibilidade de ser feliz: "A maternidade ê uma empresa 

8Ibid, p.115. 
9Ibid, p.114. 

10Ibid, p.117. 
•^BALZAC, Honoré de. Memórias de duas jovens esposas. In; A Comédia 

Humana. 2.ed., Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, Edição da Livraria 
do Globo, 1949. p.215. Volume I. 

12Ibid, p.214. 
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para a qual abri enorme crédito; ela muito me deve hoje, temo 
ç[ue não me pague suficientemente: ela está encarregada de de^ 
senvolver minha energia e de engrandecer meu coração, de me 
compensar com venturas ilimitadas. Ö meu Deus, que eu não seja 
ludibriada aí esta todo o meu futuro, e, coisa aterradora de 

13 
pensar, o da minha virtude". 

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), célebre poe-
ta, contista e romancista brasileiro, viveu em uma época de pro-
fundas transformações sociais, e assim presenciou a remodelação 
arquitetural e sanitária da cidade do Rio de Janeiro elaborada 
através do projeto do então presidente Rodrigues Alves, que con-
tratou o engenheiro Pereira Passos e o médico sanitarista Oswal-
do Cruz para ajudá-lo. Machado de Assis presenciou igualmente 
toda a "europeização" nos costumes advinda da postura dos gover-
nantes e dos setores do saber que implantavam novos valores â 
sociedade.^ 

Em "O alienista", Machado de Assis faz uma "crítica in-
terna ao cientismo do século""^ traçando com ironia o perfil da 
personagem central, Dr. Simão Bacamarte, "filho da nobreza • da 
terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espa-

1 6 t " nhas" o qual possuía a ciência como verdade absoluta e como 
seu "emprego único". 

i 

Assim, o médico dotado de um saber racional e científico 

13Ibid, p.215-216. 

^Sobre a questão da "modernização" da cidade do Rio de Janeiro na 
"Belle Époque", veja as considerações de Nicolau Sevcenko em "Literatura co-
mo Missão", São Paulo, Brasiliense, 1983. Aqui o autor faz uma análise das 
obras de Lima Barreto e Euclides da Cunha nessa conjuntura histórica. 

^BOSI, Alfredo. Historia Concisa da Literatura Brasileira. Sao Pau-
lo, Cultrix, 1985. p.203. 

^ASSIS, Joaquim Maria Machado de. 0 Alienista. Sao Paulo, Ãtica, 
1984. p.9. 
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procura casar-se com alguém que correspondesse aos valores éti-
cos e biológicos da ciência, para não contrariá-la, evitando 
dessa forma os sentimentalismos e optando pela razão. 

Dessa maneira, o alienista aòs quarenta anos de idade ca-
sa-se com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, "senhora de vinte 
e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpá-

17 
tica" ; e o motivo de sua escolha foi em razao de que esta 
"reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, 
digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e 
excelente vista; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, 
sãos e inteligentes"."^ 

Machado de Assis com humor e ironia desdenha do cientista 
que escolhe uma esposa saudável, com características biológicas 
excelentes, para dar-lhe filhos vigorosos, sendo essas caracte-
rísticas "únicas dignas de preocupação de um sábio"; apesar de 
ser "mal composta de feições" ou feia e desajeitada. Porém D. 
Evarista não consegue dar-lhe "filhos robustos nem mofinOiS ", 
frustrando desse modo o desejo do alienista que se consola na 
ciência que "tem o inefável dom de curar todas as mágoas" e- as-
sim "mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina" 
privilegiando o "recanto psíquico" e trabalhando incansavelmente 
para traçar o índice de normalidade e de anormalidade dos habi-
tantes de sua cidade. 

Fazendo um comparativo entre o discurso do Dr. Simão Ba-
camarte e o discurso dos higienistas curitibanos, ou seja, por 
um lado o discurso literário e por outro o discurso das teses 
médicas, é possível constatar semelhanças importantes; o amor e 

17Ibid. 

Ibid. 
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o respeito às "verdades" da ciência, a veneração e a luta pela 
ordem, pelo progresso, pela Pátria, como também a inserção do 
papel da mulher esposa e mãe nessa conjuntura guando a Medicina 
Social toma espaço na sociedade. 

Em relação aos discursos literários presentes nas obras 
de Honoré de Balzac, anteriormente citadas, mais um paralelo se 
delineia entre os discursos dos médicos, dos educadores e dos 
intelectuais curitibanos: o processo de disciplinarização das 
condutas femininas, por intermédio da instituição familiar. 

Em Curitiba, na época em estudo (1890-1930) , os discursos 
dos segmentos do saber (médicos, educadores, intelectuais), re-
ferentes ao papel das mulheres na sociedade, denotaram a defesa 
de um projeto de normatização que, em nome da ciência, do pro-
gresso e da Pátria, ditaram a elas padrões comportamentais, vi-
sando estabilizá-las na instituição familiar; e nesse aspecto 
seus corpos tornaram-se algo a ser controlado, examinado e dis-
ciplinarizado pelo saber-poder. 

Segundo Michel Foucault, a part:: r do século XVIII desen-
volveram-se "dispositivos específicos de saber e poder a respei-
to do sexo"; e um desses dispositivos foi a "histerização das 
mulheres, que levou a uma medicalização minuciosa de seus corpos, 

19 de seu sexo" e que esta "fez-se em nome da responsabilidade 
que elas teriam no que diz respeito â saúde de seus filhos, â 

_ 20 

solidez da instituição familiar e a salvaçao da sociedade". 
Em Curitiba, nas primeiras décadas do século XX, regis-

trou-se um enorme índice de mortalidade infantil, acontecimento 
19 . . - . FOUCAULT, Michel. Historia da Sexualidade I; A vontade de saber. 

Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.137. 
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aflitivo para a medicina que lutou incansavelmente para a retra-
ção de tão crucial problema. Os médicos unindo-se com o poder 
procuram normatizar a situação desesperadora de morte e de caos 
urbano; e nesse ponto as mulheres mães são atingidas e convida-
das a modificar os seus hábitos e costumes no intuito de salva-
guardar a vida do recém-nato. 

Assim, a primeira e segunda parte do presente trabalho, 
seguindo o enfoque foucaultiano da questão, concentraram-se em 
analisar os discursos do saber que, por sua vez, transmitiam a 
intenção de disciplinar os corpos das mulheres (moças, esposas, 
mães) ã normalidade e ã utilidade. 

O assunto que engloba a parte III diz respeito às técni-
cas disciplinares que envolveram os corpos infantis e adolescen-
tes em permanente aprimoramento e constante vigilância, forman-
do-se desse modo um emaranhado de relações (médicos, políticos, 
educadores, pais) tecidas no cotidiano, as quais possuíam um 
acordo comum: a formação do cidadão útil. 

A escola tornou-se, em um primeiro momento, o espaço pri-
vilegiado para essa formação disciplinar, devido â concepção ne-
gativa do saber sobre a incapacidade dos pais educarem os filhos 
em seus próprios lares. 

Segundo Philippe Ariés, a partir do século XVIII, ou no 
momento em que a preocupação com a infância, em termos de saúde 
e educação, espalha-se pela sociedade por intermédio das doutri-
nas médicas, pedagógicas e filosóficas, inicia-se em conivência 
com as famílias iam "processo de enclausuramento das crianças (co-
mo dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia 

21 até nossos dias, e ao qual se da o nome de escolarizaçao". 

21 — • ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1981. p.ll. 
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Raul Pompëia (1863-1895), autor de "0 Ateneu" possuindo 
."> "dom do memorialista e a finura da observação moral""' relata 
neste romance brasileiro, considerado autobiográfico e documen-
tal, através do personagem Sérgio, á dor de ter sido interno 
desde cedo em um colégio ou de "ser lançado ã indiferença cruel 

23 da escola". 

Assim, Raul Pompéia narra o trabalho cotidiano do educa-
24 

dor como responsável pela "transformaçao moral da sociedade" em 
adestrar, disciplinar ou corrigir continuamente os maus hábitos 
de seus alunos. O personagem pedagogo declara que "não é o estu-
do dos rapazes a minha preocupação ... Ë o caráter! Não é a pre-25 
guiça o inimigo, e a imoralidade!" 

0 "Ateneu" como obra literária traz em seu conteúdo a 
mais alta crítica — e é justamente nesse aspecto que reside o 
seu incontestável valor — ao sistema educacional brasileiro da 
segunda metade do século XIX, abordando a cultura de seu tempo e 
o costume das famílias de elite colocarem seus filhos em verda-
deira "prisão escolar". 

0 presente estudo visa retratar (parte III) o discurso pe-
dagógico, o cotidiano embaraçoso e austero e a "vida dos inter-
natos, às suas influências deletérias, aos seus constrangimentos 
culturais, às coisas irracionais inculcadas nos rapazes, em cuja 
consciência se acumulavam atos proibidos sem que eles soubessem 
porque e de onde se originavam os estados de inquietação, de in-- 26 felicidade e de angústia que os marcava". 

2 2 . ~ 
BOSI, Alfredo. Historia Concisa da Literatura Brasileira. Sao Pau-

lo, Cultrix, 1985. p.203. 
23Ibid, p.205. 
24 ~ -POMPÉIA, Raul. 0 Ateneu. Sao Paulo, Atica, 1984. p.21 
25 . Ibid, p.24. 
2 6 ^ LINHARES, Temïstocles. "Apresentação". In: Raul Pompeia, Trechos 

Escolhidos. Rio de Janeiro, Agir, 1960. p.8. 
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Assim, o primeiro tema a ser analisado na parte III é a 
ação do professor Dario Vellozo, fundador de uma escola modelo 
que objetivava disciplinar seus alunos ou isolá-los da convivên-
cia e das influências perniciosas dos adultos para melhor educá-
los conforme os métodos pedagógicos de sua época. 

~ 27 
A 11 Pedagogização do sexo da criança" é o segundo tema 

que ocupa a parte III. Foucault esclarece que "essa pedagogiza-
ção se manifestou sobretudo na guerra contra o onanismo, que du-28 

rou quase dois séculos no Ocidente". 
Os "dispositivos de sexualidade" (estratégias criadas pe-

la produção do poder e do saber para que a sexualidade humana se 
tornasse útil) são uma das razões que movem a análise da presen-
te dissertação. 

Segunde Foucault, o poder produz e nessa produção tornou-
se indissociável do saber. 

0 poder não é analisado em Foucault como algo permanente 
ou estável que possuísse um lugar determinado para se alojar, co-
mo por exemplo o Estado. 0 autor em questão vai muito além e 
ultrapassa os aparelhos centrais pousando em lugares e em rela-
ções as mais longínquas e infinitas espalhadas pela sociedade. 

0 poder igualmente não é analisado em Foucault somente 
por seu lado negativo (repressão, proibição, condenação), mas 
também é interpretado em sua forma positiva como aquele que pro-
duz algo necessário em circunstâncias históricas determinadas. 

27 * FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 

Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.99. 

Ibid. 



As fontes principais utilizadas consistiram, além da im-
prensa periódica, em outros tipos de documentações como: teses 
defendidas pelos médicos higienistas na Faculdade de Medicina do 
Paraná durante o período em estudo; relatórios de autoridades 
públicas concernentes à saúde e ao bem estar da infância; lite-
ratura (poesias, romances, contos, novelas) referentes ao estu-
do e à época em questão. 

0 presente trabalho apresenta-se dividido em três partes 
e um anexo no qual as fontes e a metodologia estão expostas e 
explicadas. 
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PARTE I 

AS MULHERES NORMAIS SEGUNDO O DISCURSO INTELECTUAL 

E MÉDICO HIGIENISTA 

"Donzela, esposa e mãi são fazes différentes, 
Porque passa a mulher que tem sempre pudor: 
A primeira é poezia, em versos transcendentes 
A segunda é a virtude, a terceira é o amor. 

Donzela, esposa e mãi são nomes innocentes, 
Dos quaes se falará sempre com muito ardor: 
Aquelle é fantazia, em frazes eloquentes, 
Esse é fidelidade, e este perenne dor. 

De flor da laranjeira uma grinalda tem, 
Que lhe cinge a cabeça, — exprime virgindade; 
A rainha do lar, que governa também, 

Diadema é fronte traz, feito de mil carinhos; 
A ultima, pobre mãi, — symbolo da amizade, 
Põe enfim na cabeça a coroa de espinhos".1 

1LYRA, Hormino. Excelsa Trinitas. 0 Olho da Rua. N9 A3. Curitiba 
12 de dezembro de 1908. 



A poesia transcrita acima reflete o pensamento da época 
(1890-1930) a respeito do papel das mulheres na sociedade. Trí-
plice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado: "Don-
zela, esposa e mãi". 

1. AS DONZELAS 

As jovens solteiras possuíam certos deveres e obrigações 
morais perante a família e a sociedade. A virtude maior de uma 
moça seria sua honra, e esta centrava-se em seu comportamento 
sexual. Suas qualidade, mais perfeitas: pudor, inocência, casti-
dade. Seus corpos de adolescentes estavam, afinal, sendo prepa-
rados para a grande e nobre missão que lhes destinavam: esposas 
e mães. 

As moças que ousassem transgredir o papel que a elas es-
tava reservado seriam severamente punidas pela opinião generali-
zada do poder. A Higiene investiu nos corpos das moças com um 
objetivo determinado: fazê-las cumprir a todo custo as suas ver-
dadeiras missões na sociedade. 

Nas escolas não foram apenas os meninos a serem doutrina-
dos para que respeitassem seus corpos e preservassem suas ener-
gias para o bem estar da humanidade, da família e da pátria. As 
adolescentes foram muito bem avisadas de seus papéis. 

A pedagogia sexual através da higiene investiu com sabor 
no destino das jovens. O programa de educação sexual a ser apli-
cado às adolescentes nas escolas, conforme Walter Gallichan, que 
fôra citado pelo higienista Dr. Milton de Macedo Munhoz, resu-
miu-se no seguinte: "O espirito virginal. O rithmo da vida. O 

2 sexo materno. A castidade. O pudor. O matrimonio". 

2 
GALLICHAN, Walter. In: MUNHOZ, Milton de Macedo. A Educaçao Sexual 

nas Escolas. Tese, Faculdade de Medicina do Paraná, 1929. p.48. 



A virgindade — a mais bela virtude — era também um de-
ver moral de uma ;~oça digna. As jovens não deveriam ignorar as 
questões sexuais, a fisiologia e anatomia de seus corpos, pois 
elas precisavam conhecê-los para melhor cultivá-los e respeitá-
los para suas verdadeiras funções no casamento e na reprodução. 

Às moças que porventura desviassem seus caminhos das nor-
mas disciplinares impostas, um triste fim as esperava. Ser mãe 
era nobre, um dever santo para as mulheres legamente casadas, 
porém, para uma jovem solteira, seria a mais alta vergonha, pois 
desse modo ultrajaria a honra. 

A moça adepta da antinorma sofreria as amarguras por seus 
atos provocadores. A opinião investiria em humilhá-la, sendo mo-
tivo de desprezo de toda a sociedade que deveria puni-la por tão 
grande falta. 

1.1. - Ermelino de Leão e a "Mãe e Louca" 

Ermelino de Leão como historiador e pesquisador paranaen-
se descreve com melancolia, através de um conto literário, o 
sofrimento e o triste fim de uma moça mal comportada. 0 escritor 
narra inicialmente que a "mocidade da donzella irradiava a ale-
gria san dos que creem que a vida é o prazer, sem travo e sem 
sombras, nascido das esperanças azues, dos sonhos roseos e das 

3 

realidades fagueiras". 
0 autor reflete com essas palavras a mentalidade de uma 

época voltada para os cuidados de si e, conseqüentemente, o res-
peito obrigatório por toda humanidade. O prazer e a alegria se-

LEÃO, Ermelino Antonio de. Mãe e Louca. Revista do Centro de Le-
tras do Paraná. .2(2):46, Curitiba, 15 de março de 1914. 
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riam considerados vícios a partir do momento que fossem desfru-
tados em proveito próprio. 

Portanto, a moça foi castigada por usufruir de um prazer 
egoísta fora do casamento, não respeitando o santuário do seu 
corpo, como também enfrentando ou cuspindo nos deveres morais 
determinados pela sociedade. Por essa atitude a moça mal compor-
tada "iria soffrer a ascenção ao calvario, trazendo nas entra-

4 
nhas o madeiro da tortura, que a tornava mae e reproba". 

Ao companheiro ou o "seductor" da jovem infeliz "nada 
mais lhe restava fazer, do que, mais uma vez, desertar do dever, 5 
como transfuga que era da honra" pois ele "era o saciado" e a 
sua "missão estava concluida". 

Porém, a vergonha, o ultraje e o escândalo teriam lugares 
apropriados para se esconderem. Surgem dispositivos especiais em 
favor das famílias desonradas. 

Em 1738, através do trabalho de Romão Mattos Duarte, nas-
ce no Rio de Janeiro a instituição de caridade e assistência à 
infância abandonada cognominada de a "Casa dos Enjeitados" ou 
"roda" (dispositivo criado para varrer dos meios familiares os 
filhos ilegítimos e conseqüentemente indesejáveis). 

A "roda" possuía igualmente por finalidade, além de auxi-
liar as famílias desmoralizadas, salvaguardar a vida dessas 
crianças consideradas inconvenientes, que poderiam morrer devido 
ao abandono nas portas das igrejas e mansões familiares. Com is-
so, surge esse plano estratégico que foi a "Casa dos expostos". 

A pessoa que desejasse se ver livre do escândalo simples-

Albid. p.48. 
5Ibid. p.48. 
^COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. Rio de Ja-

neiro, Graal, 1983. p.164. 



mente apertaria uma campainha, sem ser vista, porque o lado de 
fora era vedado. Dessa fortu3, colocaria o recém-nascido no ci-
lindro aberto e imediatamente este giraria e levaria a criança 
para o interior do hospício. 

Os médicos higienistas no século XIX descobrem que esse 
dispositivo seria um dos principais fatores da alta taxa de mor-
talidade infantil (condições precárias dos estabelecimentos), co-
mo também subterfúgio e motivo de encorajamento para os luxurio-
sos prosseguirem com suas vidas adulterinas. 

Assim, a abolição dessas casas que objetivavam manter a 
honra das famílias e salvar a vida das crianças torna-se essen-
cial para os higienistas quando percebem os efeitos contrários 
ao inicialmente preconizado. 

Porém, não seria esse o caso da personagem de Ermelino de 
Leão, porque ela desejou ardentemente ficar com o filho e assu-
mir todas as conseqüências por tal ato, pois que "lhe deixassem, 
ao menos, como ultima consolação, aquelle pequenino ser que era 

7 
o testemunho da sua.maxima culpa e o arrimo da sua existencia"-

A família da "mãe e reproba" revoltou-se contra desastro-
so desejo, e mostrou-se radicalmente contra: "Impossivel, um es-
cándalo, respondiam. Nunca! Lançaria o opprobrio sobre o infor-
tunio dos seus: seria a aviltação, a deshonra. Que diriam os pa-
rentes, os conhecidos, a sociedade? Que poderiam esperar as in-

~ ~ 8 nocentes irmãs, divulgado tão clamoroso erro?" 
Dessa maneira, a moça considerando que "peccára" e "tor-

nara-se indigna do lar e da familia" cede ao apelo das vozes 

^ LEÃO, Ermelino Antonio de. Mae e Louca. Revista do Centro de Le-
tras do Paraná. 2^2):49, Curitiba, 15 de março de 1914. 

8Ibid. 
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acusativas: "Sim! ... Abandonaria o filho; polo-ia na roda: so-
mente implorava que lhe permittissan que o pequeno levasse consi-

9 

go um nome, um signal ..." 
Essa mesma resolução tornou-se a causa da sua doença, da 

sua loucura e do seu fim. Imediatamente após o parto um "vulto 
desconhecido recebeu a creança com a recommendação de conduzi-la, 
sem demora, para o Asylo". Inconformada, adoece por longos me-
ses sendo interna em um hospício para "alienados" no qual passa-
va suas horas acalentando "um lenho, envolto em farrapos, ninan-
dc-o com a mais commovedora ternura". 

Após um tênue restabelecimento, ainda nao abandonara a 
idéia de ter o filho junto de si. Por intermédio de sua mãe ar-
ranca a confissão, depois de inumeráveis súplicas, que a criança 
permanecia internada em um asilo para enjeitados. 

Com isso, através do nome Abel, que implorava que tivesse 
sido colocado no filho como um sinal, consegue descobrir por uma 
revista que trazia notícias e fotografias dos meninos internos 
no "Asylo de Bom Pastor" o filho que tanto procurara. 

Na reportagem havia uma declaração a respeito de am meni-
no que chamava-se Abel. Esta criança era querida pelos colegas, 
estimada pela irmã de caridade e respeitada pelo diretor da ins-
tituição que o achava inteligente e próspero. A fotografia apre-
sentava em conjunto vários meninos com seus cabelos cortados à 
"escovinha". Mas a "mãe e reproba" possuía c sinal (Abel), o no-
me do Asilo e a data de nascimento do filho que fora exposto no 
mesmo dia: 15 de agosto de 1900. 

9Ibid. 



21 

Dessa maneira, a moça obteve informações sobre seu menino, 
como também por alguns minutos pode apreciar sua fisionomia 
através do papel. Após um breve instante de felicidade a jovem 
adoece para sempre, enlouquecida pelos sofrimentos constantes. 

Aqui termina a história de uma moça que contrariou a dis-
ciplina e a norma, pois não cedeu seu corpo à Pátria, à família 
e à humanidade. Por sua rebeldia tornou-se interdita. 

Assim, Ermelino de Leão reproduz na literatura o pensamen-
to de uma época em que o decoro e a temperança seriam as imposi-
ções maiores para uma moça estar inserida nos padrões da norma-
lidade. 

2. AS ESPOSAS 

As esposas e mães eram vistas como as salvadoras e rege-
neradoras da sociedade. A felicidade, o progresso e a paz depen-
diam da maneira pela qual essas mulheres comportavam-se em seus 
lares. 

A mulher verdadeira deveria ser dotada de um cará':er abne-
gado e com isso sacrificar-se por amor ao marido e filhos. .Após 
o casamento, ela mostraria o seu "valor moral" na quietude e na 
conformidade diante dos fatos desagradáveis que porventura vies-
sem a surgir na vida em comum. 

Os sentimentos de uma mulher casada somente poderiam ser 
voltados para o lar, pois a "esposa nao pode ter esperanças que 
não sejam as de ser agradavel ao esposo. Não lhe será dado fan-
tasiar desejos alem daquelles tendentes a facilitar e amenisar o 
viver domestico". 

1:LFRE1RE, Nestor. A Mulher. Calendario do Paraná. h_ e _5( ):53, 
Curitiba, 1915-1916. 
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A prescrição acima citada explica uma das principais exi-

gências em ralação às esposas: manterem de qualquer forma a paz 
dornest ica. 

Possuindo a missão de reformar moralmente a sociedade 
através da família, a mulher era vista como um elo estável den-
tro do lar. 

A instituição familiar, sua permanência e solidificação 
dependiam da mulher, pois ela "mantém e sustenta a integridade 
do lar, a cohesão da familia, o exemplo de honestidade, altruis-
mo e sacrificio. Sua collaboração é preciosa, mais: é magnani-

„ 12 ma" . 
Portanto, à esposa seria proibido imaginar-se em igualda-

de de direitos com o marido, e sim deveria colocar-se no seu pa-
pel de "mansa e cordata", enfim ser "céga". 

A fraqueza e a meiguice eram virtudes doadas por Deus pa-
ra presentear a mulher e assim comover o homem "que em verdade é 
o mais forte". 

Então a esposa possuía o dever de assumir o seu verdadei-
ro papel feminino e cumprir a sua missão no lar, onde ela seria 
uma rainha. Em uma época carregada de vícios e depravações a sua 
responsabilidade torna-se fundamental. 

Desse modo, as esposas e mães teriam que "fazer do lar um 
paraiso de amor e serena bondade, onde o filho e o esposo repou-
sem o espirito no suave ambiente do tecto familiar e na conviven-
cia das sues almas dedicadas encontrem o consolo a todas as amar-

II 1 3 guras". 

12 
A MULHER e o Ideal Pythagorico. Luz de Krotona. 2 (especial): 173, 

Curitiba 7 de setembro de 1922. 
13 

PRADO, Rachel. A Mulher e o Feminismo. Luz de Krotona. 3^(1):44, 
Curitiba, Janeiro/1925. 
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Mas, para que fosse possível âs mulheres exercerem com 

mérito as suas missões seria necessária uma remodelação nos cos-
tumes. 

A mulher "boneca"", "adorno",'"ente frivolo", "objecto" ou 
"instrumento de prazer" tinha que ser abolida para que dessa 
maneira viesse a nascer uma nova mulher. Esta era convidada a 
suprimir o luxo, o supérfluo, enfim o que fosse considerado ba-
nal. Assim poderia dedicar-se inteiramente ao lar, instruindo-se, 
estudando e adquirindo cultura para bem desempenhar a sua função 
de esposa e mãe. 

Com isso a mulher recebia a proposta de ser a "collabora-
dora do homem" e então necessitava ser educada "para realizar 
sua missão celeste". 

Dava-se autoridade ã mulher para influenciar no meio so-
cial de uma forma indireta pois um "lar bemditoso é a sua espe-

14 
hera de acçao". 

A predestinação da mulher em ser mãe fazia com que ela 
trouxesse nas mãos a grande responsabilidade e nobre missão de 
tornar-se "guia e educadora do homem" como também a formadora de 
seu caráter. 

Por intermédio do lar a sua "luminosa influencia se irra-
dia para a sociedade inteira, embrandecendo corações, edulçoran-
do sentimentos, melhorando caracteres, aperfeiçoando os se-„ 15 res" . 

Dessa maneira, a felicidade e o bem estar social depen-
diam "exclusivamente da bondade da mulher"."^ Sua cultura nesse 

14 . . SOUZA, L. de. 0 Destino Social da Mulher. Brazil Cívico. "2(2): 
98, Curitiba, Maio/1918. 

IS,,., Ibid. 
^CLIO XI. A missão feminina. Myrto e Acacia. _5(17~20) : 25,Curiti-

ba, 1920. 
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aspecto passou a ser essencial. 0 obscurantismo, a ignorância, 
as crendices haviam de ser eliminadas e conseqüentemente^ surgi-
ria a base para a formação de uma "nova raça humana". 

Porém, houve mulheres que assimilaram o discurso do poder, 
pois presenciamos algumas intelectuais pregando âs suas compa-
nheiras a mesma cartilha ditada pela higiene. Em uma conjuntura 
histórica na qual ninguém escapava das redes da dominação, as 
mulheres emparedavam-se na duplicidade de escolher entre a norma 
e a antinorma. 

Assim é que Maria Amalia Vaz de Carvalho aconselhava às 
mulheres que os seus sonhos mais sublimes deveriam resumir-se 
em: "Ser a companheira honesta de um honesto homem de trabalho, 
compreender o seu marido, amal-o, perdoar-lhe os pequenos defei-
tos de humor, não exigir delle nenhum sacrificio de dignidade, 
preferir uma pobreza obscura a uma riqueza ilegitima, viver na 
estreita intimidade do seu espirito e do seu coração, esquecer-
se de si propria para viver duplamente no esposo e nos filhos 
eis a divina aspiração que deve encher a alma da verdadeira mu-
lher".17 

Seria este o comportamento possível para uma esposa honesta 
e virtuosa. Logo, a cooperação da raulher esposa e mãe ã socieda-
de restringia-se á suas atitudes domésticas. Essa a norma, o 
mais seria profanação. 

3. AS MÃES 

Segundo o discurso intelectual e médico higienista do pe-
ríodo em estudo, os deveres de uma mãe perante a sociedade se-

CARVALHO, Maria Amalia Vaz de. A Mulher. Terra dos Pinheiraes. 
_1 (1): s/p. Curitiba, Agosto/1921. 
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riam imensos e fundamentais para o progresso do país. 

Em parte especial será apresen!ada a questão do aleita-
mento materno e a exigência dos higienistas, devido à alta taxa 
de mortalidade infantil registrada em Curitiba no início do sé-
culo, para que as mães amamentassem seus bebês. 

Assim, a preservação da saúde dos filhos foi o ponto es-
sencial ordenado pelos higienistas. Dr. Francisco José Guerios 
enunciou em sua tese o conceito que possuía sobre uma verdadeira 
mãe: "Penso que não ha ninguém mais patriota do que a mulher que 
sabe ser mãi; mas, é preciso que a mulher comprehenda bem o seu 
papel, que saiba transmittir com carinho os sentimentos nobres e 

18 
que saiba cuidar bem da saúde de seus filhos". 

Por amor ã Pátria e por ser a encarregada de salvar a so-
ciedade, a mulher mãe possuía como primeira obrigação manter a 
todo custo a saúde e a vida dos filhos. 

Segundo o mesmo Dr. Francisco José Guerios: "Patriota não 
é só aquelle que vae para o campo de batalha; patriota é a mãi 
carinhosa que cria com todo o cuidado o seu filho para amanhã 19 
entregal-o a Patria querida". 

Para o pensamento médico higienista esse seria o verda-
deiro amor de mãe: selar pela saúde do filho não por amor a ele, 
mas sim em benefício da sociedade e do país. Por isso o aleita-
mento materno tornou-se um dever precioso. A mulher mãe honrada 
cumpriria a ordem. 

A segunda obrigação das mães residia na educação dos fi-
lhos e na formação de seu caráter, por intermédio dos princípios 

18 -
GUERIOS, Francisco José. A Creança. In: Aleitamento. Tese, Fa-

culdade de Medicina do Paraná, Curitiba, 1922. p.ll. 
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morais e físicos ditados pela higiene. Estando em seus ombros a 
prosperidade da pátria, elas tinham que cumprir suas missões. 

.Havia sempre por parte dos higienistas e educadores uma 
censura declarada a respeito da ignorância dos pais, sobretudo 
das mães, em relação â educação de seus filhos. Portanto, o sa-
ber tomou para si o papel de conselheiro das mães concebidas co-
mo descuidadas e ineficientes. 

Na imprensa periódica, propagava-se a doutrinação por 
parte de certos intelectuais que apresentavam a mesma linha de 
pensamento defendida pela higiene, sobre a responsabilidade de 
as mães educarem bem seus filhos. 

No que diz respeito ã educação das meninas cabia ás mães 
prepará-las física e moralmente para o casamento, ensinando o 
cultivo do corpo anterior a este evento, as virtudes domésticas, 
a quietude e a temperança no interior dos lares.. 

0 discurso sempre permanece: "Como é educada, hoje, uma 
menina que amanhã deverá ser uma dona de casa, uma esposa que 
deverá fazer r. felicidade de um homem, de quem dependerá uma 

~ o "20 
geraçao? ... 

Os higienistas igualmente censuravam as mães por permiti-
rem que suas filhas adolescentes seguissem a moda, levando uma 
vida irresponsável, não voltada para a disciplina moral e inte-
lectual . 

Assim é que o uso do espartilho deveria ser abolido, pois 
causaria deformidades no corpo das adolescentes pela compressão 
que esta vestimenta proporcionava, atrapalhando-as dessa forma 
em sua missão de futuras mães de família. Além de prejudicá-las 

2D 
OLUMOR. Num Bonde ... . 0 Flirt. M8):s/p. Curitiba, 27 de se-

tembro de 1919. 



27 
fisicamente, o espartilho "viciaria" o moral das moças pela vai-
dade, pela participação de uma vida mundana e, por fim, pelos 
casamentos por interesse monetário, aos quais seriam incentiva-
das pelas mães que, orgulhosas da beleza de suas filhas as mer-
cadejavam na sociedade. 

Mas, "a quem cabe toda a culpa, toda responsabilidade de 
_ _ 21 

taes desvios das leis da Natureza? A1s Maes e somente as Maes". 
A "culpa" a que se refere o autor recai no problema da 

não preparação dos corpos das meninas para o casamento e para a 
procriação, de uma forma sadia e disciplinada. A falta da "edu-
cação da alma" dos filhos inevitavelmente provocaria a desordem 
e a anormalidade. Uma mãe que consentisse nesse desleixo não es-
taria colaborando com a humanidade. 

Portanto, a aspiração dos higienistas e dos professores 
da época seria fazer das mães a "primeira educadora" dos filhos, 
sendo que mais tarde a escola prosseguiria o trabalho de incul-
car nos alunos a disciplina. Porém, a base dependia da educação 
do lar. 

0 corpo saudável, o corpo de classe seria cultivado atra-
vés de exercícios físicos e da higiene, e as mães deveriam estar 
sempre vigilantes quanto a esse aspecto do asseio e da moral. 

Segundo a professora Eunice Caldas, as mães são as "ver-
dadeiras educadoras de seos filhos e por isso devem ser previa-
mente educadas para a missão tão nobre a que se destinam". 

0 professor Dario Vellozo não divergia da opinião de sua 
colega: "A mãe de familia será a primeira educadora". 

21 MUNHOZ, Alfredo. Hygiene. 0 Cenáculo. 2( ): 21, Curitiba, Janei-
ro/1896. 
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A pedagogia moderna visava â "instrucção e educação, 

alheias a qualquer sectarismo". Com isso, as mães precisavam 
cooperar com a cientificidade determinada pelos novos agentes: 
educadores e médicos. 

Conforme o discurso do higienista Dr. Francisco José Gue-
rios: "A mãi é o esculptor, o filho é a materia; O esculptor pre-
para a materia e a amolda da maneira que mais lhe agrade: uma 

- 22 vez amoldada, difficil e deformar-se". 
Assim, a mulher esposa e mãe foi convidada pelo saber a 

sair da obscuridade, porque naquele momento histórico sua coo-
peração passa a ser primordial â sociedade. 0 nascimento das 

primeiras correntes feministas deveu-se ã responsabilidade ofe-
_ 23 

recida as maes nos cuidados com a infancia. A formaçao de 
alianças sólidas entre as mães, os médicos e os educadores pro-
moveu a ascenção social dessas mulheres vistas anteriormente co-
mo improdutivas. 

A mulher mãe como nutriz, protetora e educadora dos fi-
lhos assume um lugar de destaque aos olhos da sociedade. Os mé-
dicos as elevaram socialmente devido às necessidades apresenta-
das por determinados períodos históricos. Porém, aquelas que fos-
sem adeptas da antinorma deveriam sofrer de alguma forma a dis-
criminação e o repúdio social. 

2 2 - • • 

GUERIOS, Francisco Jose. Aleitamento. Tese, Faculdade de Medici-
na do Paraná, 1922. p.12. 

23 - -DONZELOT, Jacques. A Polícia das Famílias. Rio de Janeiro, Graal, 
1986. p.25. 



PARTE II 

A PRESERVAÇÃO E OS CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 



PARTE II 

A PRESERVAÇÃO E OS CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

1. O ALEITAMENTO MATERNO 

O aleitamento materno foi um assunto relevante para os 
filósofos e literatos franceses do século XVIII e XIX, como tam-
bém um problema de ordem médica. 

Jean-Jacques Rosseau, filósofo iluminista da Revolução 
Francesa, foi considerado o "profeta da amamentação ao seio e do 
amor materno".1 As idéias de Rosseau relacionadas ã função da mu-
lher e da criança na sociedade estão registradas em suas obras 
mais famosas como "La Nouvelle Héloíse" e o romance pedagógico 
"Emile", que revolucionaram o pensamento europeu, causando polê-
micas quanto à mudança de costumes pregada pelo filósofo. 

Honoré de Balzac em algumas passagens de seus romances 
referiu-se ao pensamento de Rosseau por intermédio de suas per-
sonagens. Assim, em "0 Contrato de Casamento" escrito em 1835, 
a Sra. Evangelista discute com a filha sobre a mentalidade do fi-
lósofo em questão a respeito das mulheres: "Ele pretendeu que to-
das as mulheres tem os mesmos direitos, as mesmas faculdades; que, 
no estado social, se devia obedecer à natureza; como se tu e eu 
tivéssemos alguma coisa de comum com uma mulher do povo! Daí para 
cá as mulheres mais distintas passaram a amamentar os filhos, a 

^DARNTON, Robert. Os leitores respondem a Rosseau: A fabricaçao da 
sensibilidade romântica. In: 0 Grande Massacre de Gatos. Rio de Janeiro, 
Graal, 1986. p.304. 
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21 criar as filhas e a viver metidas em casa". 

O discurso da pers' nagem de Honore de Balzac demonstra o 
choque causado, sobremaneira, âs mulheres pertencentes às clas-
ses altas, como também a revolução nos costumes incentivada pelo 
filósofo Jean-Jacques Rosseau. 

Honoré de Balzac em "Memórias de duas jovens esposas" 
apresenta Renata De L'Estorade, que se casa por conveniência 
projetando não voltar para o convento. Apesar de infeliz no amor, 
realiza-se como mãe e encontra prazer em amamentar seu bebê. Con-
fessa ã amiga Luíza De Chaulieu (que se casa por amor e morre 
sem nunca ter tido filhos) sua alegria provinda da maternidade. 
Segundo Balzac, a primeira teve os "frutos sem ter tido as flo-
res" e a segunda "flores sem os frutos". 

Apesar da felicidade experimentada por Renata em ser mãe 
e o carinho encontrado em aleitar o filho ao próprio seio, quei-
xa-se ã amiga Luíza sobre as imensas dores causadas pelo início 
da amamentação: "Deus te preserve de ter assaduras no seio! Essa 
ferida que se reabre sob os lábios rosados, que tão difícilmerte 
se cura e que causa torturas de enlouquecer — se não tivéssemos 
a alegria de ver a boca da criança lambuzada de leite, — é uma 

_ 3 
das mais terríveis punições da beleza". 

O aleitamento materno não foi apenas preocupação de filó-
sofos e literatos, mas configurou-se em um momento histórico es-
pecial, como no caso do alto índice de mortalidade infantil ocor-
rido em inúmeros países, uma questão da medicina, particularmen-
te a partir do século XVIII, quando a "política de saúde" inves-

2 
BALZAC, Honore de. 0 Contrato de Casamento. In: A Comedia Humana. 

Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Editora Globo. 1949^ p.463. Vol. 
IV. 

3 - . . _ BALZAC, Honore de. "Memorias de duas jovens esposas. In: A Comedia 
Humana. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, Editora Globo. 1949. p. 
250. Vol. I. 
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te e impõe aos indivíduos a responsabilidade perante seus cor-
pos. A saúde passa a ser um dever de todo. para com todos. 

Dessa maneira, em França a partir da segunda metade do 
século XVIII, relativamente aos cuidados com a higiene infantil, 
disseminaram-se os discursos médicos referentes ã obrigação de 
as mães amamentarem seus filhos naturalmente (próprio seio). 

No Brasil o aleitamento materno foi igualmente motivo de 
discussão, de trabalho, de doutrinação e de inquietação por par-
te dos médicos e intelectuais. Na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, tanto no período imperial como na Primeira República, 
as teses médicas apresentadas concentravam-se sobre o tema da 
amamentação dos lactentes. Em 1838, por exemplo, uma dentre as 
várias teses defendidas no século XIX e nas primeiras décadas do 
século XX a respeito do mesmo assunto recebeu o título de "Dis-
sertação inaugural sobre a utilização de aleitamento maternal e 
os inconvenientes que resultam do desprezo deste dever". 

Surge toda uma literatura médica especial â infância, por-
menorizando e classificiindo suas fases seja em livros, teses ou 
tratados, como também através da imprensa periódica, tentando 
dessa forma, em palavras simples ou empregando a técnica de con-
selhos, atingir a população em geral. Os temas concernentes à 
amamentação materna e mercenária avolumaram-se. 

Em Curitiba na época em estudo, grupos de intelectuais 
(poetas, educadores, escritores) e de médicos higienistas inves-
tiram seus discursos no enaltecimento da maternidade e da ama-
mentação. 

Sebastião Paraná em 192 2 comparou as mulheres que amamen-
tavam aos heróis, ás santas e as pessoas mortas que foram muito 
amadas: "Cada vez que defronto uma senhora que aleita o filhinho 
ao collo penso que estou deante de um altar. Parece-me que en-
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frento a estatua de um bemfeitor da humanidade, ou que me ajoe-
lho, no campo santo, em face do tumulo branco que guarda os des-

1 4 
pojos sagrados do ente querido que se foi ...". 

Tasso da Silveira, um dos mais importantes poetas curiti-
banos do início do século, como também um dos fundadores da re-
vista literaria "Fanal", sobreleva a mulher mãe que amamenta o 
filho ao seio: 

"Tu me ocultaste, num vivaz enleio 
(A' vasta sombra da mangueira estavas) 
o teu rubineo e palpitante seio, 
Com que o filhinho tenro amamentavas. 

Si, Maria, porem, quando o ocultavas, 
Meus sentimentos recordasses, creio 
Aquele gesto súbito evitavas, 
Cheio de ardor e de malícia cheio 

Tu bem sabes, Maria, que eu nao vejo 
Num seio o pomo de sensual deleite, 
0 rubro pomo ardente do desejo. 

Mas sim a fonte limpida e.superna 
Por onde corre, estrelejada em leite, 
Toda a pureza da afeiçao materna ..." 

Em relação ao discurso médico higienista a respeito da 
amamentação, se faz presente o repúdio pelas mulheres que fugiam 
de suas verdadeiras missões. Inconcebível ao pensamento médico 
que uma mãe, Sobretudo a rica, se negasse a amamentar o filho. 
Esta, afinal de contas, possuía o tempo livre para praticar esse 
dever e a "ociosidade" das mulheres das classes altas era vista 
com maus olhos pelos vários segmentos do poder. 

A PARANA, Sebastiao. 0 Beijo. A Flammula. Curitiba, H2); 6—7, junho 
de 1922. 

5SILVEIRA, Tasso da. Soneto. Fanal. Curitiba, 2^(7-8) : s/p. Agosto 
e Setembro de 1912. 
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Jurandir Freire Costa, em "Ordem Médica e Norma Familiar", 
faz uma análise da ação da higiene sob as famílias brasileiras 
de elite, onde a medicina procurava incorporá-las a um novo tipo 
de vida — mais saudável e disciplinado — abolindo dessa forma 
os costumes patriarcais arraigados e possibilitando o nascimento 
de uma nova classe: A Burguesia. 

Assim, o costume de entregar os filhos às amas de leite 
deveria ser abolido para dar nascimento ã "mãe higiênica". Se-
gundo Jurandir Freire Costa: "A mulher que não amamentasse isen-
tava-se, automaticamente, de uma ocupação indispensável â rede-
finição de seu lugar no universo disciplinar".^ 

Dessa maneira, amamentação seria sinônimo de amor de mãe, 
patriotismo, como também disciplinarização do "tempo livre da 

7 

mulher na casa". 
0 discurso abaixo reflete o ponto de vista médico em re-

lação às mães que deixavam de amamentar os filhos. 
"Quantas mãis sem sentimentos (principalmente aquellas 

que tiveram a ventura de ser ricas) abandonam os filhos em mãos 
impacientes de pessoas mercenarias; infelizes creanças, desgra-
çadas mãis. 

Infelizes creanças porque não tiveram a ventura de sen-
tir bem de perto o influxo bemditoso de uma verdadeira mãi; in-
felizes porque nunca foram escudadas pelo orgulhoso amor que se 
justifica no coração materno. Desgraçadas mãis, porque fogem a 
missão mais pura que sobre a terra se desempenha, desgraçadas, 
porque repellem o balbució angélico da criança chamando por sua 

^COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. 2.ed., Rio 
de Janeiro, Graal, 1983. p.258. 

7Ibid. 
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mai. Só poderá ouvir com orgulho e satisfação essa palavra tão 
pura e tão sincera, a mulher que com amor e alegria zelar pelo 

o 

filho querido". 
Conforme o discurso da higiene, as mulheres negavam-se a 

amamentar os filhos por vaidade, para acompanharem a moda e o 
luxo, desertando desse modo a um "virtuosissimo dever". Uma ver-
dadeira mãe, digna de respeito, abandonaria "todos os prazeres 
de todos os attrativos da vida, de tudo o que possa desviar do 
caminho materno o espirito de mãi". 

Como observou Philippe Aries, a partir do século XVIII a 
"família transformou-se profundamente na medida em que modificou 

9 
suas relações internas com a criança". Através da pregaçao ou 
da reforma moral preconizada pelos filósofos e educadores da 
época, surge um "sentimento inteiramente novo"^ envolvendo pais 
e filhos. E nesse aspecto o bem estar da infância tornou-se a 
primeira obrigação das famílias. Dessa maneira, as mães são dou-
trinadas a amamentar os filhos e cuidá-los constantemente, tanto 
da saúde como de sua educação. 

Em Curitiba no período em estudo, a amamentação materna 
foi de suma importância para a preservação da vida dos bebês; co-
mo também para o empreendimento fomentado pelos médicos e educa-
dores de disciplinarização e reorganização familiar. A" crianças 
são convidadas a ser o centro de cuidados por parte dos pais, 
principalmente das mães, eficazes colaboradoras do saber, que 
invade os lares e toma conta das famílias, ensinando-lhes as nor-
mas higiênicas. 

8 ~ GUERIOS, Francisco Jose. Aleitamento. Tese, Faculdade de Medicina 
do Paraná, 1922. p.12. 

9 - •» ARIËS, Philippe. Historia Social da Criança e da Família. 2.ed, 
Rio de Janeiro, Zahar, 1981. p.225. 

"^Ibid. p.12. 
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2. O ALEITAMENTO MERCENÁRIO 

Em Curitiba, sobretudo na década de 1920-1930, o aleita-
mento mercenário era visto com repulsa pelos higienistas, acar-
retando uma série de problemas práticos e morais â classe médi-
ca. 

As amas de leite tornaram-se um empecilho na luta pela 
diminuição da mortalidade infantil. Elas deveriam passar por um 
exame minucioso antes de amamentar a criança que lhe seria des-
tinada, para evitar a transmissão de doenças, como a tuberculo-
se ou até mesmo a sífilis. Segundo os relatos médicos da época 
em estudo, as nutrizes emprestavam de outras mulheres um bebê 
robusto, pois seus filhos geralmente eram raquíticos, para en-
ganar o profissional e assim conseguirem o emprego desejado. 

Quando a ama se mudava para a casa da criança a ser ama-
mentada, ela conseqüentemente abandonava o filho para alimentar 
um desconhecido, sendo remunerada por isso. Esse comportamento 
revoltava os médicos, pois para eles nunca se poderia vender vim 
leite que pertenceria de direito ao próprio filho, que ficava 
em casa com irmãos pequenos ou com vizinhos, sendo alimentado 
deficientemente, com isso vindo a adoecer e muitas vezes não 
tardando a falecer vitimado pela gastrenterits;. 

Dessa maneira, o conceito dos higienis. t? a respeito das 
nutrizes de aluguel era o menor possível. Assim, Dr. Francisco 
José Guerios assumiu o seguinte ponto de vista: "Elias em gran-
de numero são depravadas, que depois de transtornarem toda a 
felicidade do lar, deixam a infeliz creatura para amamentarem 
uma creança de genitores ricos, para assim facilmente ganharem 
o vil metal". 

^GUERIOS, Francisco Jose. Aleitamento. Tese, Faculdade de Medicina 
do Paraná, 1922. p.68. 
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Portanto, além da alta taxa de mortalidade infantil apre-
sentada pelo processo do aleitamento mercenário, surgia um outro 
motivo de desespero para os médicos: a possibilidade de trans-
missão, através do pensamento da higiene, de "taras" ás crianças 
devido ao caráter degenerado das amas. Numa época em que todos 
os tipos de "vícios" deveriam ser extirpados dos meios infantis, 
essa prática mercenária tornou-se causa de repúdio para os hi-
gienistas . 

Por isso, quando uma.mãe possuindo condições de amamentar 
o filho negava-se a fazê-lo, entregando-o dessa forma â nutriz, 
era considerada amoral e comparada às amas de leite em relação 
ao seu caráter. 

Quando a família entregava o filho para que fosse amamen-
tado na própria casa da nutriz, o transtorno tornava-se maior 
devido ã impossibilidade de vigilância. Segundo a opinião dos 
médicos, a ama naturalmente cuidaria melhor de seu filho, dei-
xando perecer a outra criança a qual encarregou-se de amamentar. 

12 13 
Michel Foucault e Jacques Donzelot relatam a enorme 

alta da mortalidade infantil, sendo que entre 20 crianças 19 mor-
riam, pela prática do aleitamento mercenário â distância. Os 
dois autores esclarecem sobre a "industria de nutrizes" no sécu-
lo XVIII e XIX em França, onde haviam intermediários entre as 
amas e os pais das crianças. Freqüentemente estas crianças mor-
riam por abandono e falta de cuidados, ou até mesmo no caminho, 
pois as nutrizes moravam em aldeias distantes. Os pais, ignoran-
do que seus bebês já haviam falecido, continuavam pagando os in-

12 - -» FOUCAULT, Michel. Sobre a historia da sexualidade. In; Microfí-
sica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.275. 

13 — DONZELOT, Jacques. A Polícia das Famílias. Rio de Janeiro, Graal, 
1986. p.16. 
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termediãrios que, por sua vez, se encontravam em conivência com 
aa amas. 

Segundo Jacques Donzelot, o "recurso a nutrizes do campo 
para cuidar de crianças constituía um hábito dominante na popu-
lação das cidades. As mulheres aderiam a esse hábito porque eram 
muito ocupadas em seu trabalho (esposas de comerciantes e de 
artesãos) ou porque eram suficientemente ricas para evitarem o 
fardo da amamentação".1^ 

Gustavo Flaubert (1821-1880) em sua obra prima "Madame 
Bovary", mostra toda a miséria em que viviam as amas de leite on-
de ao redor "viam-se vários trapos, meias de tricô, uma camisola 
de chita vermelha e um grande lençol de estopa, estendido ao 
longo da sebe".1^ Ema Bovary, que entregou sua filha para uma 
nutriz amamentar, certo dia foi visitá-la e nisso "apareceu a 
ama, trazendo nos braços uma criança mamando. Com a outra mão 
puxava um pobre garotinho raquítico, escrofuloso, filho de um 
chapeleiro de Ruão, cujos pais, muito ocupados em seu negócio, 
tinham-no mandado para o campo".^ 

Assim, os autores acima mencionados verificam que os' pe-
quenos burgueses, como o "chapeleiro de Ruão" ou, enfim, os co-
merciantes, desejavam ver-se livres ¿los filhos para melhor admi-
nistrarem seus negócios, e com isso entregavam-nos às amas de 
leite; incluindo também nesse caso as mulheres abastadas que de-
sejavam brilhar na sociedade. 

Já Philippe Ariés observou que "apesar da propaganda dos 
filósofos, os meios ricos, nobres e burgueses, continuaram a en-

Ibid. 
^FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Sao Paulo, Livraria Martins Edi-

tora, 1979. p.72. 
Ibid. 
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tregar suas crianças a amas de leite até o fim do século XIX, ou 
seja, até o momento em que os progressos da hioíene e da assep-

17 
sia permitiram utilizar sem riscos o leite animal". Assim, o 
historiador levanta a hipótese de que a atitude dos pais em co-
locar os filhos nas mãos das nutrizes, no caso das mães não pos-
suírem leite, configura-se numa medida de proteção e de higiene 
e não em abandono. 

0 trabalho de pesquisa das irmãs Ana Maria Ganz e Ângela - 18 ~ Lúcia Ganz sobre "A 'Questão do Leite1 em Curitiba", no final 
do século XIX e duas primeiras décadas do século XX, revela que 
a cidade se encontrava em uma grave crise deste produto. Crise 
esta que envolveu os produtores e coletadores do leite, como tam-
bém as instâncias do saber e do poder. Segundo as autoras, al-
guns médicos curitibanos da época restringiam ao leite o motivo 
principal da grande taxa de mortalidade infantil pela gastrente-
rite, e com isso os produtores do leite depararam-se com uma 
constante vigilância quanto ã higiene da coleta, do transporte e 
da pureza do leite, e inclusive seus próprios corpos (obrigação 
de apresentarem um corpo sadio e limpo) foram visados pelo • sa-
ber. 

Dessa maneira, num período de crise e de medo da doença, 
o recurso âs amas de leite em Curitiba pode ter sido uma das 
poucas soluções para a época, apesar do repúdio dos médicos a 
esta prática, particularmente quando o bebê era amamentado na 
própria casa da nutriz, como esclareceu o Dr. Francisco José Gue-
rios: "Esse pequenino ao chegar em casa da ama, nos primeiros 

^ARIÉS, Philippe. Historia Social da Criança e da Familia. 2.ed. 
Rio de Janeiro, Zahar, 1981. p.237. 

1 8 ^ ^ GANZ, Ana Maria & GANZ, Angela Lucia. A "Questão do Leite" em Curi-
tiba: 0 saber preventivo e a resistencia cotidiana. Curitiba, 1988. 
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dias é bem tratado, so se alimentando com o leite mercenario, 
mas, não tardara muito a ser administrado sopas, mingáos, etc, 
etc., até que termina pela morte, victimado pela gastroenterite. 
A proporção da mortalidade das creanças alimentadas pelo leite 
mercenario, longe da casa dos paes, é espantoso; em certas esta-

19 
tisticas, diz o Dr. Eustache, chega mesmo a mais de 90 p.100". 

Portanto, os médicos higienistas curitibanos encontravam-
se em conflito quanto ao aleitamento mercenário, pois desejavam 
salvar a vida de duas crianças: a pobre e a rica. 

Dr. Duilio Annibal Calderari, médico pediatra e professor 
de higiene infantil na Faculdade de Medicina do Paraná, enunciou 
que: "A criança não deve sahir do lar paterno para receber ali-
mento natural de uma nutriz distante, nem se deve permittir que 
uma nutriz venha aleitar um filho alheio, deixando o seu, entre-20 

gue ao azar de uma alimentaçao mixta e em geral defeituosa". 
Com isso, os médicos propuseram uma solução para o pro-

blema: a ama deveria amamentar as duas crianças na casa da fa-
mília que a contratou. Assim, evitaria o abandono do seu filho, 
como também seria constantemente vigiada pelos pais da criança 
que seria amamentada mercenariamente, e desse modo não causaria 
danos a ela. 

Mas, segundo os médicos, as famílias negavam-se a reco-
lher o filho da ama em suas casas, devido â "mesquinhesa e o co-
ração do abastado" o qual não suportaria incômodos. Dessa manei-
ra, uma das crianças sempre seria prejudicada, causa de abomina-
ção para os médicos que lutavam pela vida e não pela morte. 

19 
GUERIOS, Francisco Jose. Aleitamento. Tese, Faculdade de Medici-

na do Paraná, 1922. p.69. 
2 0 • • 

CALDERARI, Duilio Annibal. A Criança. Tese, Faculdade de Medici-
na do Paraná, 1929. p.37. 
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3. MORTALIDADE INFANTIL EM CURITIBA 
E O DISCURSO MÉLICO HIGIENISTA 

Em Curitiba, na década de 1920-1930, floresceram os dis-
cursos médicos referentes ã saúde e aos cuidados relacionados ã 
infância; várias teses médicas foram defendidas na Faculdade de 
Medicina do Paraná, sendo que a maioria versava sobre a higiene 
infantil. Assim, os temas abordados consistiam em três assuntos 
principais: o aleitamento materno e mercenário, os dispensáriós 
de assistência aos recém-natos a sexualidade infantil e adoles-
cente . 

No início do século registrou-se um enorme índice de mor-
talidade infantil (crianças de 0 a 1 ano de vida) na cidade de 
Curitiba, que se apresentou de uma maneira constrangedora para 
os segmentos do saber e do poder. Com isso, iniciou-se um pro-
jeto médico, político e filantrópico visando a amenizar a situa-
ção aflitiva decorrente. 

Segundo o pensamento médico e intelectual do período em 
estudo, as crianças seriam as responsáveis pela regeneração .'.o 
social, por isso foram consideradas a esperança da humanidade e 
as sementes das futuras gerações sadias e disciplinadas. 

Dr. Duilio Annibal Calderari manifesta seu conceito im-' 
pregnadc de sentimento efusivo em relação ãs crianças: "A crian-
ça occupa um lugar de elevado mérito no seio da familia e no 
eolio da Patria; transforma com sua innocencia e com os encantos 
dos seus sorrisos os berços — em urnas sagradas de esperança; 
os lares, em templos alegres de amor, ternura e castidade, onde 
a sociedade humana se inspira para os seus grandes surtos de pro-
gresso, de paz, de gloria e de dominio. O papel da criança no 
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21 meio social é de respeito e de moral". 

0 sentimento patriótico foi altamente desenvolvido pelos 
higienistas, e as crianças nesse aspecto tornaram-se o alvo de 
atenções e cuidados; suas vidas girávam em torno de três nú-
cleos principais: Pátria, Família e Humanidade. Assim, Dr. Dui-
lio Annibal Calderari expressa seu ponto de vista a respeito 
das crianças: "Quando se embala um berço, fundamenta-se a Pa-
tria; a idea de nacionalidade ê mais perfeita e tranquillizado-

.. 22 

ra . 
Portanto, fez-se necessário proteger a saúde das crian-

ças como um objetivo maior, e assim formar laços entre os pais, 
os médicos, os governantes e a filantropia. A diminuição da mor-
talidade infantil foi a proposta oferecida. Os males que amea-
çavam a vida das crianças deveriam ser suprimidos, e assim as 
causas eram descobertas pelo auxílio da demografia — dispositi-
vo eficaz de controle dos corpos. 

Conforme observou Katia Muricy, a partir do século XIX o 
"médico, identificado ao cientista social, não poderá restrin-
gir-se aos conhecimentos clínicos: integrará a seu saber a -es-
tatística, a geografia, a demografia, a topografia, a história. 
Conhecimentos que instrumentalizarão a medicina, permitindo-lhe 
produzir, a partir das exigências da ordem social, normas mé-
dicas de comportamento e também, conseqüentemente, os desvios a 

„ 23 essas normas . 
Dessa maneira, o médico como portador de um conhecimento 

científico, apoiado pelo seu saber e pelo seu diploma universi-

21 
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22 . Ibid. 
23 ~ . MURICY, Katia. A Razao Cetica: Machado de Assis e as questões de 
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tãrio, investe em normatizar os hábitos da população. A doença, 
vista como sinônimo de anormalidade, de ameaça urbana, tinha 

que ser eliminada dos corpos; e nesse ponto a família torna-se a 
principal responsável pela -preservação da saúde de seus membros 
e objeto privilegiado de investigação medica. 

A saúde e a vida das crianças curitibanas, nas primeiras 
décadas do século XX, passam,a ser fundamentais, e dessa forma 
as atitudes dos pais perante! seus filhos foram muito bem obser-
vadas e analisadas. A vigilância espalha-se por tòda a coletivi-
dade; esmiuça-se e esquadrinha-se o cotidiano da:s pessoas. 

Dr. Francisco José Guerios protesta indignado pela falta 
de "zelo" dos pais em relaçãlo â saúde dos filhos: "Quantas crean-
ças que morrem muitas vezes: <sõ por falta de cuidados! Isso é uma 
prova de que os pais não tem o sentimento nobre de amor, nem mes-
mo patriotismo, porque o patriota tem por fim cuidar da grandeza 
de sua Patria".^ > 

Assim, surge a figura do médico como o cumpridor da gran-
de missão social de salvar e proteger a infância desamparada. 
Possuindo a higiene como norma e o saber como arma o médico- de-
veria "dar assistência á criança, como meio de garantir o aper-
feiçoamento das raças; criar medidas eugeneticas que protejam a 
vida inteira, desde o acto .da concepção até á formação perfeita 

- - 25 do cidadao apto a defesa da Patria". 
Segundo Jurandir Freire Costa, os higienistas afirmavam 

que o "amor ã pátria não era uma doença" e que a "ausência de 
patriotismo foi redefinida; como deficiência físico-moral". O au-

24 
GUERIOS, Francisco Jose. A 

culdade de Medicina do Paraná, 1922. 
25CALDERARI, Duilio Annibal. 
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tor esclarece que a medicina social, através da higiene, possuía 
um objetivo claro ao inscrever o sentimento patriótico na ordem 
do saber médico ou "demonstrar que a incapacidade de amar o Es-
tado era uma doença".^ 

Assim, os pais descuidados da saúde e educação de seus 
filhos seriam considerados antipatriotas e, conseqüentemente, 
doentes. De acordo com o pensamento político higienista, a mor-
talidade infantil causaria a destruição e o empobrecimento do 
país. 

Como observou o Dr. Francisco José Guerios: "0 Brasil se-
rá grande e forte quando sua população for também forte e gran-

27 
de". Eis aí então a aspiraçao maior da classe medica higienis-
ta; lutar pelo decréscimo do elevado obituário infantil para sa-
tisfazer seus objetivos populacionistas. E, dessa maneira, as 
crianças nesta circunstância histórica são vistas como um capi-
tal poderoso, sinônimo de riqueza e símbolo de força de um país. 

Dr. Duilio Annibal Calderari não discordou do ponto de 
vista de seu colega, pois enunciou em sua tese o seguinte; 
ceita-se hoje que a riquesa dos povos está na razão directa- das 
suas massas, da densidade de suas populações, muito embora a 
mortalidade infantil, elevadissima em todos os paizes, seja uma 
sangria aberta, diminuindo essa riqueza e compromettendo a vida — ~ 28 collectiva das nações com a despopulação ameaçadora". 

Segundo Michel Foucault, os "traços biológicos de uma po-
pulação se tornam elementos pertinentes para uma gestão econômi-
ca e é necessário organizar em volta deles um dispositivo que 

26 — 
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assegure não apenas sua sujeição mas o aumento constante de sua 

29 -
utilidade". E assim o autor afirma que o "privilégio da infan-
cia e a medicalização da família" foram os alvos essenciais da 
política médica a partir do século XVIII. 

Em Curitiba, nas primeiras décadas do século XX, todas as 
causas de mortalidade infantil foram perseguidas pelos médicos. 
0 corpo doente das crianças haveria de ser substituído pelo cor-
po saudável e, conseqüentemente, a vida deveria superar a morte 
e o caos urbano. 

4. A GASTROENTERITE E A FUNDAÇÃO DE DISPENSÃRIOS Â INFÂN-
CIA ATRAVÉS DO TRABALHO DOS MÉDICOS, POLÍTICOS E FI-
LANTROPOS 

Segundo o discurso dos médicos higienistas curitibanos, a 
alta taxa de mortalidade infantil, registrada em Curitiba nas 
primeiras décadas do século XX, deveu-se ã gastroenterite. Os 
médicos consideravam que a causa da doença, cujos sintomas mani-
festavam-se por meio de náuseas, vômitos e diarréia, acompanha-
dos geralmente de cólicas, teve como um dos aspectos fundamen-
tais a alimentação irregular oferecida, aos bebês, especialmente 
aos recém-natos, como mingaus de farinha, sopas, leite de vaca 
não esterilizado em decorrência da supressão do aleitamento ma-
terno em seus primeiros meses de vida. 

Em 1912, o presidente do Estado, Dr. Francisco Xavier da 
Silva, informa que a gastroenterite elevou sensivelmente o obi-
tuário infantil deste mesmo ano: "No obituario da capital se no-

29 
FOUCAULT, Michel. A Política da Saude no Século XVIII. In: Micro-

física do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.198. 
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ta que, nos últimos tempos, figura com porcentagem muito elevada 
a morjâlidade infantil, attribuida por competentes á infecção gas-
tro intestinaes, produzidas por causas múltiplas, principalmente 

- ~ - 30 a alimentaçao nao conveniente usualmente dada ás creanças". 
Conforme o quadro abaixo, extraído da tese do Dr. Antonio 
31 

Gonzaga , a gastroenterite causou a morte de 2.489 crianças de 
1905 a 1917, sendo que em 1912 a doença atingiu seu ápice, pois 
faleceram 287 bebês ou 21,7% do obituário geral. 
ANOS NÚMERO DE ÓBITOS % SOBRE 0 0BITUÃRI0 GERAL 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

Segundo o higienista Dr. Antonio Gonzaga, a pequena dimi-
nuição da mortalidade infantil após o terrível ano de 1912,.. de-
veu-se a fundação da "Gota de Leite" em Curitiba no dia 24 de de-
zembro de 1913. Esta instituição de caráter filantrópico visava 
proteger a infância, exercendo o papel de amenizadora do crucial 
problema da mortalidade elevada das crianças. Em 1917, a direção 
deste estabelecimento de beneficência encontrava-se nas mãos do 

"3D 
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CA - 1912. 
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155 
125 
151 
136 
186 
193 
287 
245 
256 
191 
201 
220 

17.4 
18,3 
15.5 
18,2 
14.6 
17,3 
20,1 
21.7 
20,9 
22,2 
17,9 
16,5 
18,2 
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médico e professor Dr. Petit Carneiro. 

Os puericultores Variot, em 1892• e Dufour, em 1894, cria-
ram os_primeiros estabelecimentos denominados "Gottas de Leite" 
em França; e essas fundações possuíam como finalidade diminuir a 
mortalidade infantil, causada por alimentos impróprios e leite 
desqualificado ou impuro dado aos bebês. 

0 trabalho principal exercido pela "Gota de Leite" em Cu-
ritiba, em uma época de grande mortalidade infantil, foi a dis-
tribuição de leite esterilizado aos lactentes pobres ou necessi-
tados. Cobrava-se uma taxa das pessoas que podiam pagar pelo ali-
mento. 

A esterilização do leite era feita através do médoto de 
Soxhlet: em um aparelho de ferro estanhado com tampa bem firme 
enchia-se de água até a altura dos 5, 10 ou 25 frascos de vidro 
com 150 gramas de leite. Estes eram introduzidos na marmita de 
ferro apoiados por um galheteiro; e com isso colocava-se o apa-
relho no fogo para ferver o leite a 100° durante 35 minutos. 

Os frascos de vidro usados na "Gota de Leite" de Curitiba 
não eram apropriados, por dificuldades financeiras ou de impor-
tação, para o uso da tampa de borracha recomendada pelo método 
de Soxhlet, por isso tampavam-se os frascos com algodão hidrófi-
lo, seguindo dessa forma o método de Escherich. 

A primeira função do dispensario curitibano de assistên-
cia à infância consistia em fornecer leite qualificado âs crian-
ças, objetivando a diminuição da elevada taxa de mortalidade cau-
sada pela gastroenterite. 

A segunda função relacionava-se ao internamento das crian-
ças pobres e enfermas no consultório anexo â "Gota de Leite", on-
de permaneciam durante 1 ano e meio em tratamento. Pela falta de 
recursos e verbas insuficientes, apenas um número de bebês pos-
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suía a chance de ser matriculado. As crianças geralmente apre-
sentavam-se com gastroenterite, algumas '"azes com broncopneumo-
nia e inclusive sífilis. Aquelas que chegavam com gastroenterite 
e doenças menores, em fase que fosse possível o tratamento reti-
ravam-se curadas e com o peso normal. 

A terceira função da instituição de beneficência foi a de 
orientação. 0 médico responsável pelo estabelecimento deveria 
cumprir a missão de aconselhar e ensinar as mães sobre a melhor 
maneira de cuidarem dos filhos no que concerne principalmente â 
alimentação, prescrevendo a amamentação materna como meio efi-
caz de se evitar a gastroenterite. Se porventura uma mulher apre-
sentasse insuficiência de leite ou, por razões de trabalho, não 
pudesse permanecer em sua casa, no caso das mães operárias-, la-
vadeiras, domésticas seria orientada para praticar o aleitamento 
misto. 

A quarta função da "Gota de Leite" de Curitiba residia no 
exame das nutrizes de aluguel; o médico deveria examiná-las mi-
nuciosamente (corpo, idade, estado civil, número de filhos, pro-
cedência, humor, hábitos e costumes) para evitar a possibilidade 
de transmissão de doenças físicas e morais às crianças. 

Assim, o corpo da nutriz seria inspecionado detalhadamen-
te pelo saber: exame das mamas — se apresentavam "resistencia" 
ou se eram "flaxida", se a mama "entrega facilmente a sua secre-
ção", para o médico verificar, desse modo, a suficiência de lei-
te; exame da boca — para o médico descartar a chance de a ama 
beijar o bebê e com isso transmitir-lhe "numerosas molestias", 
pela falta de asseio, pois assim seu beijo seria contagioso; exa-
me da pele — o olho clínico tinha que analisar com critério e 
meticulosidade a pele da ama, porque se houvesse manchas e irrup-
ções seria sintoma de sifílis. A nutriz preferida seria aquela 
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que apresentasse uma pele de "aspecto agradavel" e de "côr rosea 
nas faces". 

0 médico responsável pelo exame da nutriz colocava em jo-
go o seu nome, pois o menor descuido viria a prejudicá-lo. Assim 
toda mulher, antes de aleitar qualquer criança, deveria passar 
pela "reacção de Wassermann", devido ao perigo da transmissão da 
sifílis; apesar de os médicos não confirmarem que este exame era 
garantido. 

Segundo o discurso médico o comportamento das amas de lei-
te seria de fundamental importância para o sucesso de um bom 
aleitamento, e nesse caso os pais em suas próprias casas, pos-
suíam a obrigação moral de vigiá-las constantemente; pois os hi-
gienistas desacreditavam do caráter das nutrizes ou dessas "mu-
lheres sem sentimentos". 

Além de todas as funções acima descritas, a "Gota de Lei-
te" de Curitiba possuía ainda outro encargo de suma importância 
para uma época de elevado obituário infantil e, por conseqüência, 
uma época de vigilância e prevenção. Assim, o estabelecimento en-
carregava-se da "fiscalização do serviço sanitário do leite; tu-

32 
berculinizaçao das vacas leiteiras, a vistoria dos estabulos". 

No entanto, apesar de todos os esforços realizados pela 
"Gota de Leite", a mortalidade infantil em Curitiba ainda apre-
sentava-se alta; a instituição não possuía condições de atender 
a uma população inteira de crianças doentes. Assim, em 1919 o Dr. 
Antonio Gonzaga narra o problema: "a lethalidade em Corityba pe-
la gastro enterite está exigindo dos governos e dos philantropos 

32 ~ 
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p. 47. 
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e medicos um trabalho incessante de protecção ã infancia e de 

propaganda junto ãs mães, para que possamos diminuir a morte de 
33 

tantos entes". 
Dessa maneira, nascem projetos de socorro e amparo às 

crianças doentes e desfavorecidas socialmente. Ë nesse momento 
que os médicos, políticos e filántropos unem-se por um mesmo 
ideal: a construção de fundações de beneficência â infância. As-
sim, em 27 de outubro de 1919 ê inaugurada em Curitiba uma ins-
tituição filantrópica que possuía por finalidade proporcionar 
os cuidados necessários ã primeira infância, principalmente no 
que diz respeito â higiene. Segundo o discurso médico, a igno-
rância e o atraso das mães seriam fatores essenciais para o au-
mento do obituãrio infantil. 

0 dispensário em questão foi cognominado de "Assistência 
ãs creanças pobres e enfermas, pratica de Hygiene infantil e 
preceitos ãs mães sobre a creação de seos filhos". Dr. Petit 
Carneiro professa, por ocasião dessa data (27 de outubro de 
1919), um discurso inaugural dirigindo-se aos presentes: presi-
dente do Estado e um grupo de senhores e senhoras que se encon-
travam unidos pela causa filantrópica. 

Então, Dr. Petit Carneiro enunciou o seguinte: "As con-
dições da vida moderna, a luta pelo pão, os novos aspectos da 
questão social, a faina das classes laboriosas, — crearam ã 
infancia situações por vezes difficéis, sempre delicadas, a exi-
gir o cuidado, a cautela, o desvello, a piedade de quantos se 
não podem quedar indifferentes ao sofrimento de seres indefezos, 

33 . . . . GONZAGA, Antonio. Do Aleitamento Artificial. Tese, Faculdade de 
Medicina do Paraná, 1919. p.16. 
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34 
de quantos se préoccupais com a familia, a patria, a humanidade". 

Dessa maneira{ o médico apela para o altruísmo dos ouvin-
tes explicando-lhes a respeito da necessidade do "conforto dos 
fortes, dos felizes e dos generosos" aos filhos das classes tra-
balhadoras . 

A filantropia como exercício de prática social configura-
va-se na maior e principal auxiliar da medicina — pelos recur-
sos financeiros doados ás instituições de assistência â infância; 
pelo apoio moral de senhoras piedosas âs crianças carentes e 
desamparadas; pelas visitas feitas aos lares humildes, visando 
apreender o modo de vida das classes pobres; pelo método de con-
selho âs mães sobre a maneira correta de protegerem a saúde dos 
seus filhos. Nesse aspecto a filantropia encarregou-se de prote-
ger, através da vigilância, dos conselhos, da caridade, as clas-
ses desfavorecidas, no que concerne â saúde e â moral. 

Esse emaranhado de agentes — médicos, políticos e filan-
tropos — embaralhavam-se e partiam como um feixe de relações 
EOS pontos mais obscuros e escondidos do social, na lutái pela re-
dução da incômoda mortalidade infantil. 

Ainda, no final de 1924 a gastroenterite continuava a ser 
a doença que mais levava os bebês â morte. Assim, Dr. Victor Fer-
reira do Amaral como médico sanitarista esclarece que BO "obitua-
rio avultam ainda as gastroenterites infantis, que estão a re-
clamar providencias energicas, principalmente com relação ao for-
necimento de leite, em quantidade e qualidade devidamente hygie-• j .. 35 nisado . 

34 . - . 
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Por meio da tabela exemplificada anteriormente fica claro 

qus a gastroenterite já assolava a população infantil cur.itj.bana 
há pelo menos vinte anos. Numa época em que saüde é responsabili-
dade de todos, o bem maior a ser oferecido à sociedade, a cons-
ternação de se presenciar vidas desaparecendo pouco a pouco es-
timulou projetos de assistência que visavam ao àbrandamento do 
mal e da ameaça de um perigo coletivo. 

A medicina e a política unem-se para juntas salvaguarda-
rem a vida e a saúde das crianças. As palavras sèguintes escla-
recem os laços entre os médicos higienistas e o governo: "A re-
lação entre a hygiene e a politica, tomada esta palavra no seu 
sentido proprio de arte de governar os Estados, ë a mais clara e 
simples possivel: o hygienista oferece o principio scientifico, 
o politico legisla e organiza a administração adequada á execu-
ção da lei". 

Em 1929 o Presidente do Estado, Dr. Affonso Alves de Ca-
margo, apresenta uma mensagem ao Congresso Legislativo do Estado 
do Paraná a respeito dos problemas relacionados ã infância des-
protegida: "0 Governo está em entendimento com a Cruz Vermelha 
Paranaense no sentido de tomar a seu cargo a administração e ma-
nutenção do Hospital de Crianças, pari: pequenos doentes, estabe-
lecimento, em moldes modernos, de uma 'Creche1, destinada á in-
ternação definitiva ou temporaria das crianças de tenra idade 
abandonadas, falhas de amparo e carinho maternaes ou daquellas 
cujas mães tenham de trabalhar durante certas horas do dia e não 
possam tel-as em sua companhia, e finalmente, para a ampliação 
do serviço da 'Gota de Leite1, fornecimento de leite hygienizado, 

36RELATORIO APRESENTADO AO DIRECTOR GERAL DE SAÚDE PUBLICA, PELO DELE-
GADO DO 49 DISTRICTO SANITARIO, EM 1908. RIO DE JANEIRO, 1909. 
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de accordo com as prescripçoes medicas e ambulatorio". 

0 presidente do Estado, através de seu discurso, esclare-
ce a necessidade de um momento histórico no qual a finalidade 
maior seria a proteção das crianças. Com isso, disseminaram-se 
em Curitiba, no período em estudo, as fundações de beneficência 
relativas aos cuidados na primeira infância, no que concerne â 
alimentação, ã saúde, à higiene e ao sistema de recolhimento dos 
abandonados. 

Dessa maneira, a "Gota de Leite", a "Assistência ás crean-
ças pobres e enfermas, pratica de Hygiene infantil e preceitos 
ás mães sobre a creação de seos filhos", o "Hospital de Crianças" 
e a "Maternidade" (instituição de amparo âs mulheres pobres ou 
abandonadas que prestava assistência no parto e nos primeiros 
dias do puerperio, visando â proteção do recém-nato) surgiram em 
Curitiba através das relações entre a medicina, as sociedades fi-
lantrópicas e o governo. 

É certo que as crianças carentes e desprotegidas apresen-
tavam-se como uma ameaça futura âs classes privilegiadas; assim 
atendendo-as em suas necessidades básicas, como também fazendo 
com que recebessem uma certa disciplina provinda dos vários agen-
tes encarregados da moralização das classes pobres, portanto pe-
rigosas, elas ofereceriam mais tarde â sociedade um corpo "útil 
e dócil". Desse modo, o altruísmo empregado nas crianças pobres 
induzi-las-ia à bondade e â conformidade: "0 respeito, o inte-
resse por sua vida, por sua casa, levam-na ao respeito á vida e 
- 38 ã propriedade". Evidentemente que o dispositivo disciplinar 

37MENSAGEM APRESENTADA AO CONGRESSO LEGISLATIVO DO ESTADO DO PARANÃ, 
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foi aplicado äs crianças pertencentes âs classes altas, talvez 
com mais severidade, porém oom outros objetivos. 

-Faz-se necessário acrescentar que, além da gastroenteri-
te, o grande número de natimortos foi uma das sérias preocupa-
ções dos médicos higienistas curitibanos. Assim, Dr. Victor Fer-
reira do Amaral através de sua função, diretor do serviço sani-
tário de Curitiba, observava as causas da morte da população, 
os motivos de insalubridade, como também o número de nascimen-
tos e de óbitos ocorridos. 

Em 1924, o médico sanitarista em questão informava que o 
elevado número de natimortos era conseqüência dos costumes do po-
vo em entregar as parturientes aos cuidados de "ignorantes apa-
radeiras", não procurando por "incuria" os médicos e os prés-
timos da "Maternidade do Paraná" que almejava socorrer as "mães 
desvalidas". 

Então, a higiene através do discurso, da vigilância sa-
nitária e da assistência, zelou pela qualidade, a nível de saú-
de e disciplina, como também pela quantidade de sua população. 

Contudo, o apostolado médico não se restringiu apenas â 
erradicação de doenças físicas apresentadas pelos recêm-natos, 
pois trabalhou igualmente no aspecto moral das crianças e ado-
lescentes, e é justamente nesse ponto que a disciplina dos cor-
pos toma o seu valor. Fazendo do sexo o seu campo de saber, o 
médico investe em normatizar os comportamentos considerados des-
viantes através de sua ótica científica. Assim, todo um discur-
so é instaurado pela medicina, e a criança e o adolescente tor-
naram-se objetos de investigação e de vigilância por parte de 
uma rede de relações que se comprometeram em discipliná-los. 
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NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

1. A AÇÃO DE DARIO VELLOZO EM CURITIBA (1895-1930) 

Dario Vellozo (1869-1937), como professor catedrático de 
História Universal por mais de trinta anos no Ginásio Paranaense 
(atual Colégio Estadual do Paraná) e na Escola Normal (atual 
Instituto de Educação do Paraná), teve uma participação enorme 
em Curitiba como um intelectual dedicado â problemática infantil 
e adolescente no que concerne â educação. 

Segundo a concepção do educador, o verdadeiro homem teria 
um procedimento especial na luta pela regeneração da sociedade, 
pois seria liberto da "fascinação do vício; não bebe, não fuma, 
não joga. Priva-se dos prazeres fáceis, para poder proporcionar 
aos humanos a saúde, a força, a jovialidade".^ 

Desse modo, o discurso do professor encontra-se com o do 
médico higienista no que diz respeito ã obsessão pela saúde e 
disciplina das crianças e adolescentes como transmissores de 

uma futura geração. 
Dario Vellozo desde jovem (26 anos de idade) já demonstra-

va através da imprensa periódica uma atenção especial â temática 

^VELLOZO, Dario. Obras. Instituto Neo-Pitagórico, Curitiba, 1969. 
1? v., p.39. 
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infantil e adolescente. Em 1895, quando funda em conjunto com 
seus companheiros Silveira Netto, Ji(1io Pernetta e Antonio Bra-
ga a revista intitulada de "0 Cenáculo", que possuía a "valiosa 
collaboração de conspicuos pensadores e emeritos jornalistas", o 
educador expõe a missão dos intelectuais engajados numa reformu-
lação nos costumes da época. 

Os intelectuais teriam por missão lutar "contra a inercia 
e apathia da ignorancia perniciosa e sudarisadora, a boa vontade 
dos simples que luctam pertinazmente pela insigne victoria das 
justas causas magnanimas".^ 

Quando Dario Vellozo fala sobre a "ignorancia perniciosa" 
refere-se ã Igreja como causadora de um entravamento de idéias e, 
conseqüentemente, limitadora do progresso almejado pelo intelec-
tual. 0 desgosto do professor em relação ã Igreja resume-se na 
transmissão de pensamentos que o padre, como membro principal da 
instituição, propagava à sociedade, em especial aos dois seres 
que teriam nas mãos a grande responsabilidade de reformar moral-
mente a coletividade: a mulher e a criança. 

Dessa forma, o padre deveria ser expulso do ambiente- in-
fantil e feminino devido â propagação de idéias consideradas ina-
dequadas e sem embasamento científico, portanto incompatíveis 
com o pensamento dos intelectuais republicanos da época, que 
aspiravam às crianças o método racional inspirado na pedagogia 
moderna. Com isso, as mulheres como mães deveriam ser as colabo-
radoras fiéis do saber; fugindo como também, afastando seus fi-
lhos do poder dos religiosos católicos. 

21 
VELLOZO, Dario. 0 Cenáculo. 0 Cenáculo. Curitiba, l_(l):5-6, Abril/ 

1895. 
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O intelectual ou "todo aquelle que se preza de possuir 

uma penna, -— de açc ou de ouro, que importa?" teria por obriga-
ção esclarecer ao "povo ingenuo e crédulo a impropriedade do en-
sino religioso, a falsidade das doutrinas da Egreja romana, a 

3 

esterilidade de seo dogmatismo". 
Dario Vellozo tornou compreensível sua revolta contra a 

Igreja quando afirmou que o "ensino civico, recebido nos semina-
rios e casas de instrucção religiosa, é pernicioso á sociedade e 
ao Paiz, — o CENACULO protesta, em nome da Moral, em nome da 
Patria republicana, contra esse invadir da Egreja nos dominios 4 

da Intelligencia". 
Assim a Igreja, segundo o pensamento do professor seria a 

responsável pela escuridão e ignorância do povo, em detrimento 
do progresso do país, e conseqüente desordem da pátria. 

Apesar de o livre pensador não ser "contrario ã Religião", 
achava que a Igreja deveria "unir-se á Sciencia". Uma das formas 
principais seria a instituição parar de inculcar no "espirito da 
Infancia e da Juventude errôneas noções do Universo; falsas no-
ções da Vida, inexactas noções da Sciencia, superficial coiíipre-5 
hensao da Philosophia" , pois apenas dessa maneira o padre nao 
viria a "inutilizar toda uma geração vigorosa, toda uma geração 
robusta que aponta agora, que deve crescer para a Patrias e da 
qual a Patria espera tanto e tanto".^ 

Dessa maneira, apresentou-se a luta de Dario Vellozo jo-
vem, que por intermédio do discurso expôs seus ideais de extir-

3 
VELLOZO, Dario. A Imprensa e o Clero. 0 Cenáculo. Curitiba, 2 ( 2 ) : 

38, Fevereiro/1896. 
4Ibid. 
~*Ibid, p.44. 
6Ibid. 
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par a influencia do padre em relação âs crianças, e com isso tra-
zê-las para a luz h cientificidade e para a disciplina pedagógi-
ca. 

0 trabalho do educador na Curitiba de sua época mostrou-
se incansável. Em 26 de novembro de 1909 funda o Instituto Néo-
Pitagórico, no qual um grupo de intelectuais reunia-se em obje-
tivo comum para discutir questões culturais, principalmente pro-
blemas relativos à coletividade no que diz respeito â moral, â 

caridade, ã paz e ã amizade. A "mesa diretora era composta pelo 
7 

Antigo o proprio Dario Vellozo". 
Dari Vellozo esclarece um dos objetivos da fundação do 

Instituto: "Um dos fins do I.N.P. é criar contra corrente â dis-
solução moral que avassala a sociedade contemporânea, formando 8 

células conscientes da sociedade futura". 
Em 1918, o Instituto Néo-Pitagõrico já possuía sua sede 

própria, o "Templo das Muzas", onde se praticava também a filan-
tropia, pois os doentes pobres seriam atendidos gratuitamente 9 
por "distincto clinico paranaense". A formaçao de uma -scola no-
turna gratuita igualmente constava no projeto. 

Além do Instituto Néo-Pitagõrico, Dario Vellozo fundou 
várias revistas de cunho doutrinário nas quais participavam di-
versos intelectuais com a mesma linha de pensamento, e ali diri-
giam conselhos educativos, principalmente âs mulheres em seus pa-
péis de esposas e mães. 

Em 1912, foi lançado na imprensa periódica de Curitiba o 
número um da revista "Patria e Lar", trazendo na direção o prõ-

^BALHANA, Carlos Alberto de Freitas. Idéias em confronto. Curitiba, 
Grafipar, 1981. p.17. 

Q 
VELLOZO, Dario. Obras. Instituto Néo-Pitagõrico, Curitiba, 1969. 

19 v. p.41. 
9 . . . TEMPLO das Muzas. Myrto e Acacia. Curitiba, 3(9~10):8, 1918. 
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prio Dario Vellozo. A preocupação dos intelectuais participantes 
desta revista foi relatar através do discurso a melhor maneira, 
segundo seus pareceres, de se chegar ao progresso do pais por 
intermédio da ordem e da higiene. São louvadas em suas paginas 
as fundações de recolhimento aos menores abandonados e pequenos 
"vadios" que perambulavam pelas ruas da cidade, como, por exem-
plo, o "Instituto Disciplinar" de São Paulo, que possuía por 
uma das metas "incutir hábitos de trabalho" aos seus internos. 

A revista emqjestão apresentava-se dividida nas seguintes 
partes: "Letras, Artes, Sciencias" — "Lavoura, Commercio, Indus-
trias" — "Pedagogia e Hygiene" — "Varias". Em setembro de 1912, 
na parte reservada ã Pedagogia é publicado o discurso do Dr. Jo-
sé Maria de Paula a respeito da educação infantil e adolescente . 
Nesta ocasião dirige-se aos pais aconselhando-os que era "preci-
so quanto antes eliminar essa nefasta e mascarada intervenção do 
padre na educação das creanças".^ 

Os educadores da época, apoiados pelo saber dito moderno 
ou inspirados em pedagogos europeus e norte-americanos, conside-
ravam haver uma grande incompatibilidade entre a educação recebi-
da no lar e aquela recebida na escola. Concebiam que os pais 
eram atrasados e relapsos, enfim, incompetentes para educarem os 
filhos conforme a lógica da ciência ou da "moral racional". Com 
isso prejudicavam a criança ou faziam-na adquirir uma "dubiedade 
de caracter" em razão de os conselhos educativos recebidos na 
escola verem-se contrariados no lar, através dos "mãos hábitos" 
transmitidos pelos pais. 

^PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil Civico. Patria e Lar. Curiti-
ba, 1(3):18-19, Setembro/1912. 
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Portanto, seria necessário afastar as crianças e adoles-

centes do convívio com os pais, para o bem da Patria e da Huma-
nidade. E este projeto já se encontrava na pasta do professor Da-
rio Vellozo e de seus companheiros. 

2. DARIO VELLOZO E A FUNDAÇÃO DA "ESCOLA BRAZIL CIVICO" 

Em 1914 Dario Vellozo consegue realizar a sua grande as-
piração: fundar uma escola para crianças e adolescentes conforme 
os moldes ditados pela pedagogia moderna. 0 professor, dotado de 
um saber racional e científico, tomaria o lugar do padre já con-
siderado ultrapassado, ou seja, o novo, o moderno deveria supe-
rar o atrasado, o conservador de hábitos nefastos ã educação mo-
derna, como por exemplo o anticientificismo, os castigos corpo-
rais, enfim a pedagogia arcaica utilizada pelos padres, a qual 
seria urgente suprimir. 

Dario Vellozo funda, então, em 1914 a "Escola Brazil Ci-
vico" em Rio Negro, sendo que um pouco mais tarde chega a ser 
transferida para Curitiba em uma chácara situada no bairro Por-
tão, devido ã "invasão dos fanaticos do Contestado" que ameaça-
vam aquela cidade. Em Rio Negro a escola havia sido instalada em 
"propriedade agrícola, á orla da floresta". 

Conforme observou Michel Foucault a "dis. iplina âs vezes 
exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos 
os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da monotonia 
disciplinar. Houve o grande 1encarceramento1 dos vagabundos e 
dos miseráveis; houve outros mais discretos, mas insidiosos e 
eficientes".11 E um desss encarceramentos foi o colégio, a esco-

nFOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrôpolis, Vozes, 1987. p.130. 
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la. 

A "Escola Brazil Civico" era um modelo disciplinar ou um 
"monumental Instituto de ensino e de educação, modelado pelo que 
o mundo culto tem de mais requintado na moderna sciencia pedago-

12 gica". Os educadores curitibanos da época procuravam aplicar 
aos alunos uma educação que estivesse "dentro dos principios do 

13 
espirito novo os fundamentos de uma nova moral". 

A escola em discussão estabeleciâ além do curso primário 
e secundário um curso especial que possuía por finalidade ins-
truir e adestrar "o moço de 15 a 18 annos a ganhai a vZda" "co-14 
mo elemento util e necessário a conectividade". 

0 princípio da escola seria a higiene e, conseqüentemente, 
um projeto de reformulação nos costumes considerados atrasados, 
que por sua vez haviam sido herdados pelos alunos na casa de 
seus pais. 

Por enquanto havia a necessidade de que a criança rompes-
se com sua vida familiar, até que chegasse o momento de uni-la 
novamente, e desta vez solidificada, na família higiênica. Os 
educadores e os higienistas curitibanos não haviam conseguido, 
ainda, o apoio dos pais como vigilantes e auxiliares na educação 
dos filhos. Restava muito trabalho e discursos ameaçadores a se-
rem disseminados pela imprensa para convencê-los da importância 
em unirem-se com o saber médico e pedagógico, para assim forma-
rem uma geração sadia e disciplinada. 

No romance "O Ateneu", Raul Pompéia descreveu com brilho 
e profunda amargura a respeito desse mesmo processo do isolamen-

12 - . . . . . . 
PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil Cívico. Patria e Lar. Curiti-

ba, H3): 27, Setembro/1912. 13 ~ . . . SIMAS, Hugo. Educaçao na escola primaria. Patria e Lar. Curitiba, 
JL(4):35, Outubro/1912. 

14 - . VELLOZO, Dario. In: PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil Cívico. 
Patria e Lar. Curitiba, 1(3):27, Setembro/1912. 
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to da criança e a passagem traumatizante e abrupta da vida do 
lar para a vida fria e severa dos internatos:''Vais encontrar o 
mundo, disse-me meu pai, â porta do Ateneu. Coragem para a luta'". 
Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me des-
pia, num gesto, das ilusões de criança educada exóticamente na 
estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do 

15 
que se encontra fóra, tao diferente". No momento em que o pai 
do menino Sérgio — personagem narrador— entrega-o nas mãos 
do saber, a senhora do pedagogo Aristarco "formulou sentidamente 
observações a respeito da solidão das crianças no internato". Po-
rém, o personagem pedagogo intérrompe sua mulher e enaltece a 
função da pedagogia como também o seu colégio: — "Mas, o Sérgio 
é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Demais, 
o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico. 0 amor não é 
precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais ati-

„ 16 vos . 
0 professor Dario Vellozo, dois anos antes da fundação de 

sua escola modelo, divulgou através da imprensa periódica o mes-
mo discurso ideológico do pedagogo Aristarco, pois professou que 
na "Escola Brazil Civico os alümnos, em numero máximo de 60 (ses-
senta) , destribuidos pelos diversos cursos, residem com a Iam,i— 
¿•La doò ptio {¡tòi on.e.6, encontrando no ¿an. doò mzót¡ie.¿ prolongamen-

17 
to do ¿ai patzn.no". 

Assim, a "Escola Brazil Civico" baseava-se no internato, 
possuindo no início da fundação 27 internos. Alguns externos fo-
ram matriculados através de pedidos especiais ao diretor Dario 

15P0MPÉIA, Raul. 0 Ateneu. São Paulo, Âtica, 1984, p.ll. 
l6Ibid, p.21. 
•^VELLOZO, Dario. Da Escola Brazil Civico. Patria e Lar. Curitiba, 

1(4):33, Outubro/1912. 
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Vellozo, mas seriam completamente separados dos alunos internos. 

Sendo o principal fundamente da escola a educação disci-
plinar, o externato seria desaconsel.ável, porque as "horas, pas-
sadas na escola, são insufficientes•para que o alumno perca os 

18 -

hab-Ltoò adquiridos". Além disso, o sistema de externato motiva-
ria as "distrações diarias, falta de trabalho manual, irregulari-
dade na frequencia, ausencia dos professores á hora dos estudos: 19 

mãos hábitos, mas companhias nas ruas". 
0 internato além de tirar as crianças das ruas e do "vi-

ver flanado" modela-las-ia nos preceitos higiênicos. 
Segundo Jurandir Freire Costa, o "internato pode ser vis-

to como o protótipo deste espaço disciplinar dedicado ao corpo. 
No micro-universo dos colégios a higiene antevia a sociedade 
ideal. As crianças, isoladas das influências do ambiente presta-
vam-se, dócilmente, aos ensaios médicos sobre educação física e 
moral. Os pequenos reclusos seriam cobaias e o colégio, laborató-
rio. Separados das famílias submeter-se-iam com exclusividade ãs 
criteriosas regras da pedagogia higiênica. 0 novo homem e a nova » - 2 0 sociedade começariam a ser construídos no colégio". 

Com as seguintes palavras Dario Vellozo demonstrou o seu 
21 

método: "Há higiene moral, como há higiene física". A cadeira 
de higiene constava no programa da "Escola Brazil Civico": "Os 
cursos, integraes, abrangiam noções praticas de physica e chimi-
ca, historia natural, hygiene, ensino civico, etc.". 

Dr. Duilio Annibal Calderari, médico pediatra e professor 
18 

INSTITUTO Neo-Pythagorico. Do Antigo aos Pythagoricos. Curitiba, 
6(2):54, Junho/1917. 

19 Ibid, p.55. 
20 - . . . . 

COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. Rio de Ja-
neiro, Graal, 1983. p.179. 

21 -VELLOZO, Dario. Obras. Instituto Neo-Pitagorico. Curitiba, 1969. 
19 v., p.42. 
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catedrático de higiene infantil da Faculdade de Medicina do Pa-
raná, explica que €sta disciplina prática e teórica ultrapassava 
os cuidados relativos ao asseio, â amamentação e aos estabeleci-
mentos de beneficência òu de proteção ã infância, pois a higiene 
atingiria as crianças e adolescentes em questões morais. 

Assim, Dr. Duilio Annibal Calderari elucida a função des-
ta disciplina que possuía como meta trabalhar e aperfeiçoar os 
corpos a um estado considerado ótimo: "A Hygiene vae alem, apri-
mora o altruismo; corrige o egoismo; tempera as rivalidades; en-
sina ter medo ao medo; evita a ira, a colera, a vaidade, a inve-
ja, a mentira, a preguiça, a ociosidade, a vaddice; repelle a 
unguiphagia; e, apresenta a criança á sociedade; leva-a ã esco-
la, desenvolvendo-lhe a intelligencia e o coração, cultivando a 
força, o salto e a marcha, pelo salto e pela força da gymnasti-

„ 22 ca . 
Na "Escola Brazil Civico" encontraremos todos os pontos 

disciplinares e morais descritos pelo médico higienista acima. 
Portanto, mais uma vez os discursos e os objetivos se cncontram: 
a Pedagogia e a Higiene. 

Em primeiro lugar os alunos cultivavam o altruísmo: "Ad-
23 

quiriam hábitos de bondade, de auxilio aos necessitados". 
Os internos longe da casa dos pais, obedecendo dessa for-

ma as normas disciplinares impostas pelos educadores, evitariam 
uma alimentação considerada desregrada, ou fora dos horários es-
tabelecidos, evitando assim as "gulodices". 

Os higienistas e os pedagogos possuíam o gosto pela edu-

22 • . CALDERARI, Duilio Annibal. A Criança. Tese, Faculdade de Medicina 
do Paraná, 1929. p.9. 

23 . . . . INSTITUTO Neo-Pythagorico. Do Antigo aos Pythagoricos. Curitiba, 
6(2):52, Junho/1917. 
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cação física, pelo cultivo e respeito ao corpo. Portanto, nos 
colégios u:wa das prioridades era a ginástica, aperfeiçoadora e 
formadora do físico dos alunos. As crianças e os adolescentes ti 
nham a obrigação moral de "defender o corpo". 

Assim, na "Escola Brazil Civico" a vida "harmonica e vi-
talizante, abrangia a educação physica, mental, moral, esthetica 

24 -

e affectiva". E os alunos praticavam "com prazer a nataçao, ao 
remo, á gymnastica sueca". 

Os educadores preconizavam a aplicação da pedagogia moder 
na nos colégios por ser esse método, segundo suas opiniões, mais 
condizente com a época, onde havia o perigo da "concorrencia com 25 
outras raças mais affeitas a lucta". E o dever de todo cidadao 
seria proteger e engrandecer a Pátria como também solidificar a 
República. Por isso, a educação moderna baseada na disciplina mo-
ral e física correspondia aos interesses daquele período históri-
co. 

Dessa maneira, o adestramento dos corpos passou a fazer 
parte do cotidiano dos higienistas e dos pedagogos. Assim, o po-
der-saber deveria produzir corpos viris, aptos, úteis e discipli-
nados . 

Em cinco meses os resultados da escola ño professor Dario 
Vellozo apresentavam-se favoráveis. Os alunos iam perdendo os 
hábitos considerados nocivos como a mentira, a hipocrisia, a 
preguiça, a gulodice, a vaidade e a ociosidade. Dessa forma, na 
"Escola Brazil Civico": "Os methodos pedagógicos adoptados impu-2 6 

nham-se victoriosos" , pois os alunos mostravam-se "robustos 

Ibid. 
25 - . . . . . . PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil Cívico. Patria e Lar. Cuntí 

ba, H3):26, Setembro/1912. 
2 6 

INSTITUTO Neo-Pythagorico. Do Antigo aos Pythagoricos. Curitiba, 
(2):51, Junho/1917. 
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physicamente" e com a "alma embonecida". 

0 método pedagógico a que se refere o professor diz res-
peito ao modelo encetado por educadores europeus e norte ameri-
canos do início deste século, através do qual almejavam uma re-
forma na educação dos meninos, objetivando com isso formar o 
verdadeiro homem que segundo suas concepções a sociedade neces-
sitava. 

A "Escola Brazil Civico" conceituada por "sabio lente 
universitario da California" de "Escola Ideal" realizaria "in 
totum os ideaes propugnados pela moderna pedagogia". 

Os defensores do método persistiam no adestramento dos 
corpos infantis e adolescentes, e aspiravam inculcar-lhes a res-
ponsabilidade, o domínio de si próprios, o amor pelo trabàlho; 
enfim, através de técnicas disciplinares, produzir utilidade 
nos corpos dos futuros homens. 

Assim, a educação moderna a ser aplicada na "Escola Bra-
zil Civico" possuía por método o "cuidado permanente do direito 
primordial da creança ã verdade e ao respeito da sua personali-
dade, educal-a (creança) em um minimo de constrangimento para 
obter um máximo de effeito, tanto em proveito pessoal do indi-

27 
viduo como em proveito da collectividade". 

Um dos momentos considerados necessários pelos higienis-
tas e educadores para que a criança iniciasse seu processo de 
aprendizado, ou seus primeiros contatos com a "verdade", diz 
respeito ã sexualidade onde "nunca é cedo demais para se collo-
car a creança na verdadeira via dos conhecimentos sexuaes" e no 

21 ESCOLA Brazil Civico. Patria e Lar. Curitiba, 1_(3):18, Setembro/ 
1912. 
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"lar ou na escola as perguntas infantis relacionadas a esta qúes-

28 
tão não devem ficar sem resposta categórica e verdadeira". 

Porém, o adestramento disciplinar promovido pela E.B.C. 
vai mais além; e um dos-pontos importantes a ser desenvolvidos pe-
los professores seria o amor ao trabalho. Apôs o afastamento das 
crianças da casa dos pais e sua permanência na escola já não ha-
via mais "despreso pelo trabalho manual, geralmente fructo de ma 29 
educaçao da familia". 

0 trabalho tornou-se um dispositivo disciplinar. Dessa 
maneira, trabalho e disciplina caminhavam juntos para reversão 
de costumes considerados degradantes em hábitos produtivos e hi-
giênicos. A ociosidade, o "viver flanado", eis o pior defeito a 
ser apresentado por uma criança ou adolescente, pois este hábito 
desembocaria em vícios nefastos à saúde e à moral. 

Portanto os alunos da E.B.C. estariam: "sempre em compa-
nhia dos professores sem tempo de ociosidade inutil, antes occu-
pados todas as horas, da manhã á noite"^, objetivando com isso - 31 

acostuma-los ou hab.i.tua-los a "vida laboriosa e activa". 
Como o método da E.B.C. propunha a "educação physica, men-

tal, moral, estehetica e affectiva", o aluno estaria cotidiana-
mente e ininterruptamente ocupado através desse "conjunto harmó-
nico" ou "curvado sobre a terra fértil, ou nas officinas, ou nos 
salões, ou no silencio das bibliothecas, ou no remanço das pa-
lestras intimas vibrando ás emoções finissimas dos prazeres ar-32 
tisticos, dos sentimentos superiores, conforto das almas". . Se-
gundo o professor Dario Vellozo, essa seria a genuína "educação 

28 ~ 
MUNHOZ, Milton de Macedo. A Educaçao Sexual nas Escolas. Tese, Fa-

culdade-, de Medicina do Paraná, 1929, p.35. 
29 

INSTITUTO Neo-Pythagorico. Do Antigo aos Pythagoricos. Curitiba, 
6̂ (2) :58, Junho/1917. 30 - . . . VELLOZO, Dario. In: PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil Cívico. 
Patria e Lar. Curitiba, _1(3):28, Setembro/1912. 

31Ibid. 
32Ibid. 
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complexa e completa" a única que."faz homens — o verdadeiro ho-
mem" . 

Assim, o trabalho infantil e adolescente realizado na es-
cola do professor Dario Vellozo determinaria mais a "função sim-

_ 33 
bôlica e função de adestramento, ou disciplinar" do que a 
"função produtiva"; e dessa maneira os alunos não poderiam des-
cansar ou brincar descompromissadamente, porque o tempo seria 
disciplinado objetivamente em proporcionar utilidade. 

Na "Escola Brazil Civico", o "recreio consiste em mudar a 
qualidade do trabalho". 0 ócio foi perseguido pertinazmente pe-
los educadores como também pelos médicos higienistas, e assim 
promoveram uma recreação formativa, através da escolha certa dos 
jogos e das tarefas úteis. Assim, o ócio tornou-se instrumento a 
ser disciplinado pelo saber, porque de outra forma seria motivo 
de grande perigo às crianças e adolescentes, pois poderiam ad-
quirir hábitos considerados doentios e amorais. 

Segundo o pensamento do professor Dario Vellozo "todo 
oc-Lo é nocivo, mesmo por minutos. A actividade juvenil é inces-
sante; o espirito não repouza. Proporcionar o ocio, é propotcio-
nar o \>¿c¿o, a malandragem, os mãos pensamentos a tendencia á 
perversidade, ao fumo, ao jogo, ao onanismo, etc."^ 

Dessa forma, o aluno teria todo o seu tempo dividido em 
lima educação disciplinar, desde a alimentação até o sono; porém, 
os métodos pedagógicos baseados na disciplina higiênica só pode-
riam tornar-se eficazes se houvesse na escola bons professores e 
vigilantes. 

33FOUCAULT, Michel. 0 Olho do Poder. In: Microfísica do Poder. Rio 
de Janeiro, Graal, 1985. p.224. 

34 
INSTITUTO Neo-Pythagorico. Do Antigo aos Pythagoricos. Curitiba, 

6(2):54, Junho/1917. 
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Na E.B.C. os "professores e o director serviam de vigilan-
tes". Com isso, o pape1 do professor era primordial, pois depen-
dia de_sua habilidade o sucesso da escola e a vitoria dos méto-
dos a serem empregados. Assim, por intermédio da Pedologia seria 
possível ao mestre conseguir seus objetivos. 

0 professor como "artifice" não poderia desconhecer o 
"material com que trabalha; e o alumno é nas mãos do professor a 
substancia moldavel destinada a receber a forma difinitiva que 

35 
lhe imprimir a pericia do artista". 

Portanto, o professor disciplinado e moderno possuía a 
obrigação de conhecer a "indole", as "tendencias naturaes", a 
"constituição physica do educando", isso tudo em colaboração com 
os pais, que foram induzidos a serem seus maiores informantes. A 
entrevista seria um método sagaz para obter conhecimentos a res-
peito do aluno e com isso chegar até ele, obtendo sua confissão 
e, conseqüentemente, os segredos mais escondidos de sua persona-
lidade. 

Então, aos professores era aconselhado um comportamento 
especial perante seus alunos. As intimidades, como por exemplo a 
colocação de apelidos ou as "chocarrices", eram proibidas entre 
o professor vigilante e os alunos, pois aquele perderia t ia sua 
"força moral". 

0 professor não deveria possuir "mãos pensamentos" e "há-
bitos viciosos" ; nunca poderia apresentar-se com o "trajar des-
leixado" . Estas atitudes degradantes fariam com que os professo-
res e vigilantes perdessem o próprio respeito aos olhos dos alu-

35 - . . . 
PAULA, Jose Maria de. Escola Brazil CÍVICO. Patria e Lar. Curiti-

ba, 1 (3): 22, Setembro/1912. 



71 
nos, como também da instituição disciplinar. Assim, toda essa 

"vigilância aierarquizada", mesmo possuindo um diretor principal, 
"permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois 
estã em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa 
nenhuma parte âs escuras e controla continuamente os mesmos que 
estão encarregados de controlar; e absolutamente 'discreto', pois 

3 6 

funciona permanentemente e em grande parte em silêncio". 
Assim, a falta de respeito e consideração entre vigilan-

tes e alunos, proporcionaria a ineficácia dos propósitos da edu-
cação disciplinar. 0 vigilante através da conquista aumentaria o 
"prestigio moral" dos professores e poderia também, por intermé-
dio da conversação e conselhos, tornar os alunos "mais estudio-
sos, mais dignos, mais enthusiastas pelo trabalho". 37 

A vigilancia seria através do "olhar invisível" e os 
alunos impregnariam em si o olhar de quem os vigia levando-o pa-
ra todos os lugares em que se encontrassem. Dessa forma a vigi-
lância seria contínua e ilimitada, penetraria nos lugares mais 
recônditos. 

Por isso a violência inexistia na E.B.C., pois o sistema 
era limpo, higiênico, apenas o olhar e a disciplina agiam por-
que os "gritos, as vociferações, os castigos corporaes são con-
traproducentes. 0 emprego da violencia é indicio de auzencia de 

3 8 
prestigio, de autoridade". 

A vigilância escolar foi muito utilizada, segundo Fou-
cault, no controle da sexualidade dos alunos, e nesse ponto o 
autor esclarece que a arquitetura ou a forma de disposição dos 

o c 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrôpolis, Vozes, 1987. p.158. 

37 . 
MACHADO, Roberto. A Genealogía do Poder. In: Ciencia e Saber. Rio 

de Janeiro, Graal, 1981. p.195. 
38 
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quartos tornaram-se produtivas: "0 espaço da sala, a forma das 
mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos dor-
mitórios (com ou sem separações, com ou sem cortina), os regula-
mentos elaborados para a vigilância do recolhimento e do sono, 

39 
tudo fala da maneira mais prolixa da sexualidade das crianças". 

Na "Escola Brazil Civico" os alunos "costumavam •! deixar 
suspensas as vidraças das alcovas, mesmo no inverno" e com isso 40 
a "promiscuidade dos dormitorios inexistia". 

Havia nas escolas, nos colégios, uma verdadeira guerra 
contra o onanismo, razão pela qual a disciplina sexual foi um 
tema importante para os professores e médicos higienistas. 

3. O DISCURSO MÉDICO HIGIENISTA E A SEXUALIDADE 
INFANTIL E ADOLESCENTE 

"A partir do século XVIII, o sexo das crianças 
e dos adolescentes passou a ser um importante 
foco em torno do qual se dispuseram inúmeros 
dispositivos institucionais e estratégias dis-
cursivas". (MICHEL FOUCAULT, A vontade de sa-
ber, 1985. p.32). 

Na época em estudo (1890-1930) notamos o esforço de uma 
reorganização familiar incitada pelos medicos e educadores. En-
fim chegara o momento de formar laços entre a família e os de-
tentores do saber. O alvo dessa união foi a criança que se viu 
transformada em problema médico e pedagógico no que diz respeito, 
principalmente, ã sexualidade como disciplina. 

39 - . 
FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade I: A vontade de saber. 

Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.30. 
40 
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A sexualidade das crianças e adolescentes tornou-se moti-

vo de analise e reflexão por parte dos médicos e educadores. Ela 
foi descrita através dos discursos dos higienistas como perigosa, 
extremamente valorosa e por isso dependente de conselhos e es-
clarecimentos de quem detinha o saber. 

Dr. Milton de Macedo Munhoz apresenta era 1929 a "These 
sorteada para o concurso a cathedra de Hygiene" da Faculdade de 
Medicina do Paraná intitulada "A Educação Sexual nas Escolas". 

Na referida tese o médico afirma que a "sexualidade infan-
til, que aos púdicos parecerá sacrilegio a affirmação da sua 
existencia, tão intensa em muitos individuos e precoce em todos, 
si alimentada erroneamente, por natural inadevertencia, consti-
tuirá de futuro o substracto das anormalidades do dominio sexual 
e quiçá psychico".^" 

Assim, foi constituída a "sexualidade das crianças" por 
intermédio da qual o poder vai se insinuar pela orientação peda-
gógica e cuidados médicos. 

0 dispositivo higiênico ';ornou-se eficaz na luta pela saú-
de e bom comportamento dos indivíduos, principalmente no qué con-
cerne a questões sexuais. Segundo o Dr. Milton de Macedo Munhoz, 
a "hygiene é a arma de que dispomos para o exterminio de muitos 
males que infelicitam a humanidade. As molestias sociaes devem 
ser as primeiras combatidas. Estão neste caso as que se originam 

2 
do sexualismo". 

A higiene investiu nos corpos ao ponto de tentar modifi-
car hábitos considerados perniciosos â moral, enfim, â sociedade 

"SlUNHOZ, Milton de Macedo. A Educação Sexual nas Escolas. Tese, Fa-
culdade de Medicina do Paraná, 1929. p.8. 

2Ibid, p.28. 
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inteira. Os corpos poderiam possuir tendências malignas, mas a 
higiene os transformaria em saudáveis e disciplinados. 

.Dr. Duilio Annibal Calderari ..conforme o seu discurso re-
flete a amplidão da higiene sob os corpos das crianças: "Seu ob-
jetivo não se limita a prevenir as enfermidades, ella é capaz de 
modificar as taras hereditarias, inclinações e predisposições 

3 

mórbidas que o feto traz com o seu nascimento". 
Modelados nesse aspecto os casamentos eram aconselháveis 

ou não. Torna-se muito importante nas sociedades ocidentais do 
~ 4 

século XIX a questão dos descendentes familiares. Assim, os noi-
vos deveriam observar muito bem com quem iriam casar. A saúde 
dos noivos, tanto física como mental, seria a prioridade nos ca-
samentos. Por isso ambos precisvam examinar detalhadamente o com-
portamento e a saúde da família para qual pretendiam adentrar, 
verificando se havia nesta um tio louco, um irmão pervertido, 
uma mãe tísica ou um pai dissipador. 

Desse modo, a "degenerescência" ou as "taras" seriam evi-
tadas e os casais possuiriam filhos robustos e saudáveis, com 
grande probabilidade seriam também virtuosos. Conforme observou 
Michel Foucault, a "medicina das perversões e os programas de 
eugenia foram, na tecnc\õgia do sexo, as duas grandes inovações 5 
da segunda metade do se" .J\O XIX". E essa tecnologia do sexo a 
que se refere o autor "vai-se ordenar a partir desse momento, em 
torno da instituição médica, da exigência de normalidade e, ao 
invés da questão da morte e do castigo eterno, do problema da g vida e da doença". 

3 . . . CALDERARI, Duilio Annibal. A Criança. Tese, Faculdade de Medicina 
do Parana^ 1929. p.11 

^FOUCAULT, Michel. A vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1985. 
5Ibid, p.112. 
6Ibid, p.111. 
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Assim, uma das preocupações mais sérias da Eugenia foi a 

de verificar a disponibilidade em se "azer casamentos higiênicos, 
objetivando filhos vigorosos. A ciência eugênica privilegiou o 
homem como objeto de estudo, pesquisando dessa forma os fatores 
de decadência como também de sua melhoria física e mental. Dr. 
Victor Ferreira do Amaral, médico sanitarista curitibano, escla-
receu através de seu discurso a necessidade em administrar os 
casamentos e os nascimentos: "Logo que for possivel, pretende 
esta Directoria estabelecer um posto de puericultura natal e 

pre-natal, tendo em mira também as condições eugenicas para o 
7 

aperfeiçoamento da raça". 
Dessa maneira, o pensamento médico biológico da época tra-

va uma certa vigilância e perseguição aos corpos considerados 
suscetíveis a perversões. Com isso as disciplinas do tipo ades-
tramento dos indivíduos são aprimoradas e espalhadas por toda a 
sociedade. 

Os caracteres biológicos e morais apresentados pelos jo-
vens tornam-se a essência nos casamentos, porque afinal de con-
tas dependeria destes a futura geração. 

Assim, o tema da hereditariedade incomodava os estudiosos 
e pesquisadores dos corpos. Este mesmo assunto apresentou-se com 
freqüência nos discursos dos médicos higienistas curitibanos. Dr. 
Duilio Annibal Calderari, por exemplo, enunciou em sua tese o se-
guinte: "A consangüinidade tem sido um capitulo aberto a constan-

7RELATORIO DA SECRETARIA GERAL DO ESTADO DO PARANÃ APRESENTADO A SUA 
EXCELLENCIA 0 SENHOR DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA — DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DO ESTADO POR ALCIDES MUNHOZ SECRETARIO GERAL D'ESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1924-1925. Curityba, 31 de Dezembro de 1925. 
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tes discussões. Affirmam uns que a hereditariedade dos caracte-
res transmissíveis ë sempre prejudicial ao producto. Isto depen-
de de um exame detido e meticuloso nos ascendentes. Sabemos que 
no momento da concepção, as particularidades do macho e da femea 
são sommados e o producto apresentará os caracteres que mais pre-
dominem. Ora, si o exame constatar nos ascendentes qualidades 
boas e particularidades óptimas, o receio deve afastar-se e a 
união ou matrimonio autorizar-se; si, pelo exame feito, verifi-
carem-se taras prejudiciaes, o matrimonio deve impedir-se, por-
que os attributos hereditarios sommados, dos dois ramos familia-

- ß 
res, só podem aggravar o producto, no sentido da degeneração". 

A conjuntura histórica necessitava dos corpos sãos e al-
tamente moralizados, e por isso o saber investe em projetos cien-
tíficos e discursos amedrontadores a respeito dos procedimentos 
que porventura viessem a irritar a norma. 

Portanto, todas as pessoas possuíam uma obrigação bioló-
gica a cumprir em favor do progresso do país e do bem estar ge-
ral da humanidade. 0 comportamento e as atitudes das crianças e 
adolescentes, nesse aspecto, passam a ser primordiais. 

Assim, Dr. Milton de Macedo Munhoz exalta a união benéfi-
ca entre os pais, os médicos e os professores na luta contra os 
males de natureza sexual, como por exemplo, a grande praga do 
onanismo que, segundo o discurso médico da época, seria capaz de 
prejudicar toda a espécie humana através da descendência. 

0 higienista Dr. Milton de Macedo Munhoz declarou em sua 
tese a necessidade de se construir vim emaranhado de relações em 

o 
CALDERARI, Duilio Annibal. A Criança. Tese, Faculdade de Medicina 

do Paraná, 1929. p.43. 
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torno das crianças e adolescentes: "Quanto teriam a ganhar os 
paes, os educadores, os medicos si desde cedo soubessem dirigir 
suas vistas a questão sexual. Mas a illusão, muito carinhosa, de 
se ver na creança 'uma flor perfumada de innocencia' inhibe-os a 

9 
todos de a considerar sob um ponto de vista tao Immolai". 

Dr. Fellipe. de Sousa Miranda em 17 de dezembro de 1929 
apresenta à Faculdade de Medicina do Parana a tese "Educação se-
xual do brasileiro — em face do vultoso problema da grandesa da 
Patria". 

A banca examinadora foi formada por cinco médicos profes-
sores: Dr. Victor Ferreira do Amaral e Silva, Dr. Manoel A. Lus-
toza Carrão, Dr. Milton de Macedo Munhoz, Dr. Alfredo de Assis 
Gonçalves e Dr. Abdon Petit Guimarães Carneiro. 

Segundo o título da tese o sentimento patriótico se faz 
presente, como também o médico elucida sua preocupação com a se-
xualidade dos meninos, porque através de seu pensamento • havia 
uma "ausencia completa ou pelo menos deficiencia e -desorientação 
da educação sexual masculina, no sólo de nossa amada pãt.ia".^ 

Novamente aqui o médico denota a mesma atitude de seüs co-
legas, atacando aos pais por um suposto descuido e desatenção pe-
l a saúde e educação dos f ilhos : "Convenci-me da opportuni^.ade de' 
escrever algo sobre o assumpto, certo da utilidade que possa ter 
para aquelles que, paes estremosos, continuem comtudo por um exa-
gerado e injustificado pudor a descurar criminosamente da educa-
cação sexual de seus filhos"."'"''" 

9 ~ 
MUNHOZ, Milton de Macedo. A Educaçao Sexual nas Escolas. Tese, Fa-

culdade de Medicina do Paraná, 1929. p.8. 
•^MIRANDA, Fellipe de Sousa. Educação sexual do brasileiro: em face 

do vultoso problema da grandesa da Patria. Tese, Faculdade de Medicina do Pa-
raná, 1929. p.3. 
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Michel Foucault em sua obra "A vontade de saber" afirmou 

que "seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs um 
silêncio geral ao sexo das crianças ..e dos adolescentes. Pelo 

contrário, desde o século XVIII ela concentrou as formas do dis-
curso neste tema; estabeleceu pontos de implantação diferentes; 
codificou os conteúdos e qualificou os locutores. Falar do sexo 
das crianças, fazer com que falem dele os educadores,- os médicos, 

12 

os administradores e os pais". 
Assim, Foucault levanta a tese de que o sexo não foi si-

lenciado ou posto na obscuridade, mas de uma forma racional e 
sutil foi colocado em discurso através de uma produção do saber-
poder, que almejava atingir a sexualidade infantil e adolescente 
para manejá-la conforme suas concepções de normalidade e utili-
dade . 

Em Curitiba no ano de 1929 encontramos o convite engenho-
so dos médicos para que se rompessem os laços tortuosos do "pu-
dor" em se falar de sexo. Chegara o momento de verbalizá-lo e 
esmiuçá-lo por intermédio das atitudes e das condutas apresenta-
das pelas crianças e pelos adolescentes. 

A educação sexual passa a ser cogitada como disciplina 
obrigatória nos colégios vinculados ao Estado. 0 aluno deveria 
ser informado da importância de seu corpo e com isco aprender a 
respeitã-lo como algo a ser cuidado e vigiado constantemente. 

Assim, Dr. Milton de Macedo Munhoz torna compreensível o 
seu objetivo de esclarecer os alunos a respeito dos perigos pro-
vindos de uma sexualidade desviante: "E' claro e intuitivo que o 

12 
FOUCAULT, Michel. Historia da Sexualidade I: A vontade de saber. 

Rio de Janeiro, Graal, 1985. p.31-32. 
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primeiro passo nesse sentido deve ser o de se collocar ao alcan-
13 

ce de c; da um o conhecimento exacto do inimigo a enfrentar". 
.A criança deveria chegar â escola jã orientada pelos pais 

no que concerne ã sexualidade de uma forma sadia, disciplinada, 
biológica (conservação da espécie). Os pais passam a ter uma res-
ponsabilidade imensa e desconhecida perante seus filhos e a so-
ciedade. 

Médicos higienistas e pedagogos aconselhavam aos pais pa-
ra que dissessem a "verdade" aos filhos no que diz respeito à 
sexualidade, porque desde cedo a criança deveria possuir uma no-
ção científica da função do seu próprio corpo. Mais tarde a es-
cola assumiria o papel de orientadora sexual de seus alunos. 

0 método da "Escola Brazil Civico", dirigida em 1914 pelo 
professor Dario Vellozo, consistia no "direito primordial da 
creança á verdade". Evidentemente que o objetivo educacional des-
ta escola foi muito abrangente, como foi demonstrado anteriormen-
te, porém, a sexualidade como forma de adestramento disciplinar 
constava no programa pedagógico como a "verdade" científica a 
ser ministrada aos alunos. 

Dessa maneira, a política sexual chega até as escolas ob-
jetivando conscientizar os alunos para que »espèitassem seus cor-
pos e canalizassem seus desejos para uma "sexualidade hygida". 
Estes deveriam possuir seu próprio discurso a respeito de seus 
deveres sexuais. Um discurso racional, sadio, científico. 

Em nome da Pátria, de um despertar da consciência nacio-
nal e por amor a. humanidade, a abnegação e a preservação dos cor-

13 
MUNHOZ, Milton de Macedo. A Educagao Sexual nas Escolas. Tese, Fa-

culdade de Medicina do Paraná, 1929. p.28. 
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pos infantis e adolescentes era constantemente exaltada pelos 
médicos e educadores. O bom patriota ou o "verdadeiro homem" pos-
suía a.obrigação moral de cumprir sua missão pela formação de 
uma raça sadia e disciplinada. 

Portanto, a saüde e a moral tornaram-se a aspiração maior 
a ser alcançada, com isso, todas as causas de disturbios e li-
cenciosidade nos corpos tinham que ser suprimidas. E uma dessas 
causas segundo a concepção médica seria o "onanismo". 

0 onanismo, em conjunto com o alcool e o fumo, foi consi-
derado como um "vício funesto" â saüde dos adolescentes. 0 homem 
já esgotado pelo vício não teria condições de dar sua contribui-
ção â sociedade, como também de formar uma geração sadia. 

Dr. Felippe de Sousa Miranda explica os motivos do comba-
te ao onanismo: "Dahi também a razão de ser do nosso esforço, 
procurando desviar por todos os meios ao nosso alcance a mocida-
de patricia dos excessos venereos, da masturbação e do onanismo, 
— fontes productoras desse indiscriptivel mal, que se reflecte 
poderosamente em detrimento da Patria; que tanto ambicionamos 
ver um dia ainda mais engrandecida e forte, pelo concurso intel-
ligente de todos os seus filhos, occupando o logar de destaque 
que, pela fertilidade do seu solo5. pela sua immensa extensão ter-
ritorial, pela pujança das suas formidáveis quédas dagua, pela 
potencia dos seus rios caudalosos e pelo seu clima ameno e sau-
davel, lhe está reservado, no concerto das nações civilizadas do 
Universo! 

^MIRANDA, Felippe de Sousa. Educaçao sexual do brasileiro — em fa-
ce do vultoso problema da grandesa da Patria. Tese, Faculdade de Medicina do 
Paraná, 1929. p.61. 
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Segundo Jurandir Freire Costa, o "patriotismo encontrava 
15 

na puberdade um de seus momentos mais delicados e promissores" 
e assim o adolescente "devia merecer ..cuidados especiais" por par-
te da medicina. 

Dessa maneira, o adolescente que se entregasse à "prática 
nociva" seria considerado irresponsável e indisciplinado. Estan-
do em plena "formação de saúde" provocaria em si mesmo doenças 
nefastas como: "tuberculose pulmonar", "idiotismos", "melancolia" 
além de um certo "enfraquecimento da intelligencia" advindo do 
esgotamento físico e mental em que se encontrava o masturbador. A 
criança se tornaria "preguiçosa", "mollenga" e "vergonhosa". Ain-
da, segundo o discurso médico da época, a "impotencia" e a "es-
terilidade" seriam outros fatores prejudiciais causados pelo ona-
nismo, além da "epilepsia", "histerismo", "catalepsia", "extases", 
e muitos outros sintomas. 

Com isso a perseguição e a vigilância sobre os corpos in-
fantis e adolescentes passam a ser cotidiana, através de uma cor-
relação de forças entre médicos, professores, políticos e os 
pais. Cada um destes agentes em seu papel. 

0 pai descobrindo que seu filho se tornou um "viciadinho" 
deveria agir da seguinte forma: "Quando tal aconteça os conse-
lhos dados paternalmente têm naturalmente uma influencia podero-
sa no espirito do menino, podendo, por si sõs, cural-o inteira-
mente, mas o pae prudente e perspicaz não se limita a esse tra-
tamento moral, deve ir além, no sentido de vigial-o constante e 
ininterruptamente, applicando outros meios capazes de afastal-o 

^COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. Rio de Ja-
neiro, Graal, 1986. p.72. 
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completamente de trilha tão tortuosa quão perigosa".1^ 

Dessa maneira, os pais foram encarregados pela . higiene 
para vigiarem seus filhos; e com isso teriam certos deveres a 
cumprir, como por exemplo, perceber as menores atitudes e anali-
sar os mínimos gestos dos filhos. 0 menino masturbador passaria 
a dormir com o pai e a menina com a mãe. 

Os médicos higienistas prescreveram igualmente outras for-
mas para auxiliarem os pais a obterem a "cura" dos filhos vicia-
dos: abolir os alimentos considerados excitantes e não oferecer 
lima alimentação excessiva; antes de dormir apenas um copo de lei-
te morno. Verificar a assiduidade dos banhos, como também a eva-
cuação do ventre e bexiga. Os exercícios físicos, os longos pas-
seios a pé, as distrações concebidas como úteis seriam muito re-
comendáveis . 

A pedagogia moderna e a higiene preconizam a utilidade 
máxima do tempo infantil e adolescente, por isso a "ociosidade" 
deveria ser totalmente extirpada. A criança não poderia"1 jamais 
permanecer "inutilmente a itiadracear" em camas quentes e macias. 

Um estudante curitibano de medicina no ano de 1918, ' en-
contrando-se muito ocupado em desenvolver um trabalho sobre a 
questão do onanismo, pesquisa os maiores nomes de médicos euro-
peus que se destacaram no mundo todo, como por exemplo, Tissot, 
Tardieu, Mantegassa e outros especialistas em sexualidade infan-
til e adolescente. Com isso, o estudante curitibano, seguindo a 
linha de pensamento da^medicina européia, prescreve em sua dis-
sertação várias formas de recuperação aos viciados, e uma delas 
consistia em dois tipos de tratamento. 

^MIRANDA, Felippe de Sousa. Educaçao sexual do brasileiro — em fa-
ce do vultoso problema da grandesa da Patria. Tese, Faculdade de Medicina do 
Paraná, p.67. 



Assim, o "Académico de Medicina" indicou o seguinte; 
"Dividimos o tratamento em: therapeutico e mecánico. 

0 tratamento therapeutico é de muito pouca efficacia. 
0 tratamento mecánico, posto que vasado de um quid de bar-

baro, é o que deve ser associado ao tratamento moral. 
Foram ideados calças de camurça, peitilhos inflexiveis, 

bainhas de couro, tangas resistentes, etc. 0 professor Mantegaz-
za diz ter applicado com éxito a argolla de ouro ideada pelo Dr. 
Porro, que consiste, nos de sexo masculino, atravessar o prepu-
cio, junto ao freio, com uma argolla de ouro; e nos de sexo fe-
minino, perfurar os grandes labios no terço inferior. Ha, é na-

17 
tural, um edema, que dura poucos dias". 

Em uma época que educadores e médicos preconizavam a edu-
cação moral, intelectual e física às crianças e adolescentes, 
através de métodos disciplinares que produzissem o comportamento 
normal e o corpo, ideal, a sexualidade desviada de seus verdadei-
ros fins deveria ser extinta de qualquer modo. 

0 onanismo ia contra todos os princípios disciplinares e 
morais desse período: utilidade do tempo, função dos corpos, saú-
de, patriotismo, respeito e cuidado de si. 

Dessa maneira, a sexualidade infantil e adolescente passa 
a ser problema do Estado e das instâncias do saber. Forma-se uma 
rede ao seu redor. 

Em casa o amor dos pais por seus filhos dependeria da boa 
vigilância e desencavamento diário das condutas, como também o 
cumprimento regular das prescrições higiênicas. Segundo os higie-

17FIGLIOLINI, Felippe. 0 Onanismo. Revista Acadêmica. 2^(11-12):279, 
Curitiba, Novembro e Dezembro de 1918. 
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nistas, a erradicação do mal dependeria muito de um ambiente fa-
miliar sadio, onde os pais extremamente virtuosos dessem bon? 
exemplos aos filhos. 

Na escola, por intermédio da pedagogia moderna, a criança 
e o adolescente encontravam-se doutrinados sobre suas responsa-
bilidades sexuais. A pedagogia, a medicina e a política elabora-
ram programas de educação sexual a serem aplicados aos cole-
giais . 

Dr. Milton de Macedo Munhoz em sua tese expõe a ação do 
político: "Bem avisado andou o deputado OSCAR FONTENELLE apre-
sentando á nossa Camara um projecto de grande alcance social e 
de patriotismo inconfundível, estabelecendo as normas de uma Hy-
giene Social bem delineada e que, por certo, dará os melhores 

fructos. Alcançamos assim a vanguarda do movimento e formamos ao 
18 

lado dos grandes conductores da Humanidade". 
0 projeto do deputado Oscar Fontenelle consistia em trans-

mitir aos escolares o "valor da saúde para o individuo e a socie-
dade; o dever que a sua conservação representa para com a huma-
nidade, a patria e a descendencia". 

A pedagogia possuía por finalidade informar aos seus alu-
nos, por meio das cadeiras de "Hygiene Individual" e "Hygiene Se-
xual", sobre os perigos e conseqüências fincas e morais de uma 
sexualidade desregrada ou "desviante" que fugisse de seus verda-
deiros objetivos, como por exemplo o onanismo e as consideradas 
perversões sexuais. Em suma, vícios e doenças degradantes que 
viessem a ofender a própria saüde, a de outrem e conseqüentemen-
te a norma. 

18 ~ 
MUNHOZ, Milton de Macedo. A Educaçao Sexual nas Escolas. Tese, Fa-

culdade de Medicina do Paraná, 1929. p.29. 
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Assim, a pedagogia, a medicina higiênica e a política 

apropriaram-se dos corpos infantis e adolescentes e adestraram-
nos segundo um padrão ótimo de normalidade e utilidade. 



CONCLUSÃO 



CONCLUSÃO 

Portadores da "verdade científica" os médicos, os pedago-
gos e os intelectuais reivindicaram para si o papel de orienta-
dores dos indivíduos, procurando enquadrá-los em padrões conce-
bidos como higiênicos e portanto normais perante a ótica da ciên-
cia. Forma-se no final do século XIX e início do XX uma rede de 
agentes dispostos em disciplinarizar o cotidiano da família cu-
ritibana. Esses conselheiros ou orientadores das condutas huma-
nas foram homens que "encararam o assumpto, atravez do prysma da 
sciencia: sem amor e sem paixão". A meta a ser alcançada por es-
sas instâncias do saber residia no processo de constituição do 
"novo cidadão". 

Assim, um trabalho incessante de aprimoramento dos corpos 
é constituído e lançado por toda a sociedade, de uma forma que 
ninguém poderia eximir-se das malhas dessa produção do saber e 
do poder, que almejava o nascimento do homem novo ou do indiví-
duo útil capaz de exercer papéis sociais, sexuais e afetivos vis-
tos como normais e produtivos. 

Na conjuntura histórica em questão, o papel das mulheres, 
das crianças e dos adolescentes foi amplamente destacado pelo 
saber. 0 discurso médico, pedagógico e intelectual insistiu vee-
mentemente a respeito do comportamento desses seres . impregnados 
de funções essenciais perante a família, a Patria e a humanidade. 

Numa época em que médicos e educadores preconizavam a 
normatização da família como espaço sadio, afetivo e moral, no 
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qual a criança e o 'adolescente estivessem protegidos de doenças 
e vícios., a conduta feminina tornou-se fundamental. Dessa madei-
ra, o çorpo das mulheres (.moças, esposas, mães) passa a ser ob-
jeto de estudo, de vigilância e de exame. Assim, a esposa e mãe, 
que um dia fora uma moça que possuíra como norma a disciplina e 
o cultivo do corpo para o futuro casamento e para a reprodução, 
tinha uma função determinada no interior do lar: proporcionar a 
felicidade e a prosperidade â Pátria e â sociedade através da 
preservação dos corpos de seus filhos, conservando-lhes a saúde 
e suprimindo-lhes oa maus hábitos, como também solidificar a 
instituição familiar por intermédio de sua reserva, de sua quie-
tude, de sua submissão e bondade perante o esposo. 

Porém, os higienistas e os pedagogos consideraram que a 
família não estava pronta ou apta para cuidar da saúde e da edu-
cação de seus membros. Segundo o discurso do saber os pais, so-
bretudo as mães, eram ignorantes, descuidados e relapsos ..para 
com os próprios filhos. Na imprensa periódica e nas teses médi-
cas disseminaram-se os conselhos educativos e normativos âs mães, 
discursos severos repletos de censura àquelas que não cumprissem 
com sua verdadeira missão. 

Os médicos prescreveram hábitos h:^Lênicos às famílias, e 
os cuidados para com a infância e adolescência foram um dos pon-
tos essenciais. Em relação ã primeira infância os higienistas or-
denaram a amamentação materna devido ao elevado índice de mor-
talidade infantil apresentado nesse período histórico, tendoupor 
agente causador a Gastroenterite. No que diz respeito âs crian-
ças maiores e aos adolescentes," a preocupação médica consistia 
na sexualidade, no pavor das "taras", no receio das perversões 
sexuais, na morbidez pelo adulto esgotado e desviado da sexuali-
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dade sadia, útil, natural ou normal. Assim, estes últimos deve-
riam ser vigiados, controlados cotidianamente pelos pais.. A con-
fissão seria uma técnica preciosa a ser usada pelo pai ou pela 
mãe, para obter a "verdade" sobre o comportamento sexual do fi-
lho ou da filha. Fora do lar outras instâncias estariam de olha-
res e ouvidos atentos a estes "germes preciosos", a estes futu-
ros cidadãos. 

Os educadores determinaram que as crianças e os adoles-
centes deveriam ser isolados do ambiente familiar e aprisiona-
dos em casas de educação. Através de técnicas disciplinares, as 
mais variadas, que atingissem os alunos desde a alimentação até 
o sono, ou seja, que possuíam por alvo o corpo, nasceria o in-
divíduo normal e útil â sociedade. 

Segundo a concepção pedagógica da época, o internato se-
ria o espaço privilegiado para a formação do "verdadeiro homem", 
onde as disciplinas habituariam e treinariam o - corpo e a alma 
às coisas consideradas como certas. Nesse ponto o "internato é 
útil; a existência agita-se como a peneira do garimpeiro: o que 
vale mais e o que vale menos, separam-se".^ 

"Ensaiados no microcosmo do internato, não há mais sur-
2 

presas no grande mundo la fora". 
Assim, a medicina e a pedagogia no período histórico em 

estudo (1890-1930) trabalharam com ardor pela formação, por in-
termédio das famílias e do processo de escolarização, do indi-
víduo útil, sadio e disciplinado. 

Deixo aqui um estudo em aberto, para que novos historia-

^POMPËIA, Raul. 0 Ateneu. São Paulo, Ãtica, 1984. p.128. 

2Ibid. 
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dores tentem recuperar para a Historia as personagens sofridas 
dessa Curitiba de final do século XIX e início do X X . 
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FONTES E METODOLOGIA 

1. FONTES 

As fontes utilizadas no presente estudo consistiram em: 
Periódicos (revistas); teses apresentadas ã Faculdade de Medicina 
do Paraná na época em estudo (médicos higienistas); relatórios de 
autoridades públicas e obras literárias (poesias, romances, con-
tos, novelas). 

1.1. - Periódicos 

A efervescência intelectual que ocorreu durante a conjun-
tura em estudo (1890-1930) proporcionou grande proliferação de 
revistas na imprensa periódica. Estas geralmente apresentavam um 
conteúdo discursivo e isto tornou-se um forte motivo para utili-
zá-las como fontes. 

Almejando apreender os discursos do saber sobre o papel 
das mulheres e das crianças na sociedade, pesquisou-se um número 
elevado de revistas literárias, de arte médicas, pedagógicas, ju-
rídicas, acadêmicas, maçônicas, religiosas, comerciais e humorís-
ticas . 

Os discursos, os conselhos, as poesias, os contos, as crô-
nicas e os artigos situados nas revistas foram comparadas com os 
enunciados propostos nas outras fontes (teses e relatórios) em-
pregadas . 

Dessa maneira, a meta essencial a ser atingida durante o 
trabalho de pesquisa residiu em encontrar e analisar os enuncia-



dos do saber. 
Algumas revistas apresentavam um caráter fortemente ..dou-

trinário como foi o caso daquelas que Dario Vellozo dirigiu: "0 
Cenáculo", "Esphynge", "Ramo de Acacia", "Patria e Lar", "Insti-
tuto Neo-Pythagorico", "Myrto e Acacia", "Brazil Civico", "Luz 
de Krotona". 

Dario Vellozo atuou na imprensa periódica desde jovem co-
mo livre-pensador, e as revistas dirigidas e fundadas por. ele 
tiveram uma conotação privilegiada para o estudo em questão, de-
vido aos discursos e ações exercidas por este professor e pelos 
seus companheiros na cidade de Curitiba. 

Em abril de 1895 surge na imprensa periódica curitibana o 
primeiro número de "0 Cenáculo" (revista literária de cunho sim-
bolista) qüè teve como fundadores iam grupo de jovens : ^intelec-
tuais do qual Dario Vellozo fazia parte. Ao próprio Dario Vello-
zo e a Julio Pernetta coube a direção deste periódico. 

A revista em discussão teve um grande valor para os cami-
nhos da literatura paranaense, pois foi a precursora do simbolis-
mo, na Curitiba que seria o centro principal de literatos. ' 

Porém, a literatura não foi a única preocupação apresen-
tada pela revista; algumas de suas páginas trazem um gênero dis-' 
cursivo e doutrinário, principalmente as escritas por Dario Vel-
lozo. No número inaugural deste periódico, o livre-pensador de-
clara suas intenções de lutar e proteger a população (essencial-
mente as mulheres e as crianças) contra a "ignorancia perniciosa 
e sudarizadora" dos padres. 

A questão da luta de Dario Vellozo contra os padres en-
contra-se melhor explicada na parte terceira do presente traba-
lho. A intenção aqui é demonstrar que "0 Cenáculo" além da lite-
ratura simbolista expôs seus artigos de fé. 
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Em julho de 1899 surge o número vim de "Esphynge" (revista 
i 

mensal de arte, ciência e misterio) com Dario Vellozo na . ..dire-
ção, A revista apresentou-se como órgão independente, porém fa-
zia parte da maçonaria, que na época era um movimento de . -inte-
lectuais e livre-pensadores contrários ã Igreja. 

Nas páginas de "Esphynge", fundamentalmente na parte fi-
losófica e científica, há igualmente uma preocupação com as mu-
lheres em seus papéis de esposas e mães de família: "Mulher que 
abandona o marido, que pode ser? Não é esposa, e não ' é .viúva, 
que ê pois? Apostata da honra, coagida á licenciosidade, porque 
não é virgem nem livre".^ 

Em novembro de 1908 inicia a circulação de "Ramo de Aca-
cia", revista mensal que pertencia ao órgão maçônico paranaense, 
e novamente aqui Dario Vellozo esteve na direção. Já nos números 
cinco e seis da presente revista foi manifesta uma séria preocu-
pação com as mulheres trabalhadoras que estariam desviando seus 
caminhos do verdadeiro destino que por direito lhes pèr.tencia: 
esposas e mães recolhidas em seus lares. 

0 discurso seguinte exemplifica a questão propalada 'aci-
ma: "A alta função social da mulher é incompatível com o exercí-
cio de profissões, que lhe embaraçam o essencial e fiel desercpe-

2 

nho da sua sagrada missão no lar". 
Em julho de 1912 chega até a imprensa periódica "Patria e 

Lar" revista mensal de "Letras, Artes, Sciencias; Lavoura, .Com-
mercio, Industrias; Pedagogia e Hygiene". Dario Vellozo foi o 
diretor proprietário desta revista onde, na parte dedicada ã pe-

^"LEVI, Eliphas. Família. Esphynge. Curitiba, Hl):13, Julho/1899. 
2 
THESES sociaes da maçonaria. Ramo de Acacia. Curitiba, (5 e 6):64, 

03 de abril, 1909. 
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dagogia e ä higiene, denotou-se a aflição por parte dos educado-
res, intelectuais e médicos a respeito da formação moral e físi-
ca das crianças e dos adolescentes. 

Os circulares denominados de "Instituto Neo-Pythagorico" 
faziam parte ou pertenciam ao estabelecimento do mesmo. nome. 
Aqui Dario Vellozo utilizava o pseudônimo de "Antigo" e, como 
fundador do Instituto em novembro de 1909, compunha a mesa dire-
tora. As reuniões ocorridas no "Templo das Muzas" eram publica-
das nos circulares em questão. 

Dario Vellozo como professor declarou nesta ocasião os 
seus métodos disciplinares extraídos da pedagogia moderna e que 
haviam sido aplicados em seus alunos na escola que havia fundado 
em 1914. 

Em 1916, Dario Vellozo fundou "Myrto e Acacia", revista 
pertencente ao Instituto Nêo-Pitagõrico, e as matérias doutriná-
rias preenchiam suas páginas. Os conselhos dirigidos às mulheres 
por intermédio de artigos eram constantes. 

As mulheres, conforme o discurso dos intelectuais i. itagõ-
ricos, não deveriam jamais perder seus "encantos para se tórnar 
um homem", pois sua missão era sagrada e pertencia somente a 
elas. 

Em maio de 1918 surge "Brazil Civico", revista de "Educa-
ção - Estudos Sociaes" que se apresentava com o lema da "Familia 
- Patria - Humanidade". Os redatores da revista foram Dr. Sebas-
tião Paraná e Julio Pernetta e como diretor proprietário o pró-
prio Dario Vellozo. 

Conforme o título e o lema da revista, os discursos do 
saber privilegiavam a família como núcleo fundamental de progres-
so e paz para a Pátria e por isso deveria ser educada e discipli-
nada nos moldes higiênicos. 
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Em 1921 "Luz de Krotona" (revista trimestral!pertencente 

ao Instituto Néo-Pitagõrico) sai em prosseguimento de "Myrto e 
Acacia" e mais uma vez com Dario Vellozo na direção. 

Não é necessário explicar que os discursos sobre a função 
das mulheres e das crianças na sociedade acumularam-se nas pági-
nas de "Luz de Krotona". 

Assim, durante o periodo em estudo (1890-1930) Dario Vel-
lozo fundou e dirigiu dez revistas, em sua maior parte de cunho 
doutrinário. Porém, foram criticadas aqui apenas oito revistas, 
pois "Voz de Krotona" fugia ao tema proposto e "Pithagoras" não 
foi localizada. 

No entanto, o estudo não se resumiu apenas ãs revistas 
fundadas pelo professor Dario Vellozo. Devido ao número elevado 
de periódicos pesquisados tornou-se necessário uma explicação su-
mária desses documentos que se apresentam relacionados em pági-
nas anteriores. 

Todas as revistas mencionadas foram encontradas na Biblio-
teca Pública do Paraná (Divisão de Documentação) send ~ : que a 
maioria delas se apresentava em bom estado de conservação. 'Evi-
dente que grande número delas se mostra envelhecido e amarelado, 
mas ainda com possíveis condições de utilização. 

Já a revista "Pallium" - na qual Nestor Victor participa-
va com suas poesias, como também publicando as de Cruz . e .Sou-
za — , em razão de seu enorme valor para a literatura simbolista 
paranaense, foi encontrada em reprodução fac-similar, pois não 
é mais possível manipular seus originais devido â precariedade 
do material. 



1.2. - Teses 

Dur,. Yce o período de 1920-1930, os médicos . ̂ higienistas 
curitibanos sobrelevaram os assuntos referentes ä higiene infan-
til como tema de suas teses, a fim de obterem ou a cátedra desta 
disciplina na Faculdade de Medicina do Paraná, ou ainda o grau 
de doutor. 

Assim, os temas privilegiados residiam por um lado na ama-
mentação dos lactentes, e por outro na sexualidade infantil e 
adolescente. 

Em uma época de alta elevação da mortalidade infantil (re-
cém-natos) torna-se compreensível a preferência dos médicos em 
abordarem o primeiro tema mencionado. 

A obstinação da higiene pela saúde e disciplina dos cor-
pos das crianças e adolescentes clarifica a tendência pelo se-
gundo tema, pois a sexualidade "hygida" fazia parte do projeto 
disciplinar encetado pelo saber, especialmente pelos médicos que 
se preocupavam com o modo pelo qual a população comportava-se pe-
rante a Pátria e a humanidade no sentido de contribuição. 

Com isso, os conselhos médicos disseminavam-se pela cole-
tividade, procurando atingir os pais através de iam discurso re-
pleto de censura devido ao "menosprezo" pela saúde moral e físi-
ca de seus filhos. 

Sendo o objetivo da dissertação interpretar por um lado o 
adestramento dos corpos das mulheres e das crianças ã utilidade, 
e por outro a importância da saúde da população como símbolo de 
força e de prosperidade para o país; as teses médicas restritas 
à parte concernente â higiene são uma das fontes principais do 
estudo em questão. 

A documentação médica mencionada acima foi encontrada em 
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ótimo estado (compilação, conservação do papel, encadernação) na 
Biblioteca do Hospital de Clínicas. 

1.3. - Relatórios 

Os relatórios de autoridades públicas acrescentaram infor-
mações a respeito da saúde dos recêm-natos tão discutida ..pelos 
higienistas através de suas teses. 

Por intermédio dos relatórios de médicos sanitaristas, po-
líticos e secretários de governo foram demonstrados os males que 
atingiam a saúde da população. 

Assim, a gastroenterite não foi apenas preocupação médica, 
mas também de políticos, que teceram uma rede de relações alme-
jando a diminuição da alta taxa de mortalidade infantil ocorrida 
no início do século em Curitiba. 

Os relatórios em questão foram localizados na Saúde Públi-
ca (Praça Ouvidor Pardinho) e apresentavam-se xerocados e enca-
dernados . 

1.4. - Obras literárias 

Paulo Rónai, crítico literário brasileiro, afirmou que 
"independentemente da vontade do autor, cada obra literária re-
flete o momento histórico em que foi criada". 

Paulo Rónai, com as palavras acima citadas, denota a re-
lação entre a história e a literatura. Esta, de ha muito, tornou-
se uma fonte de estudo privilegiada para os historiadores .so-
ciais. 

Nicolau Sevcenko é exemplo brilhante de um .historiador 
que fez da literatura um objeto permanente de estudo. Em "Litera-
tura como Missão" o autor faz uma comparação das obras . .litèrã-
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rias de Lima Barreto e Euclides da Cunha com as revistas e jor-
nais do mesmo periodo, ou seja, na Primeira República. 

O objeto de estudo de Sevcenko centrou-se nas profundas 
transformações sociais ocorridas no Rio de Janeiro na "Belle Épo-
que", ou seja, a remodelação da cidade antiga em cidade nova, mo-
derna e higiênica, .com uma população disciplinada pelos : moldes 
europeus e burgueses. 

A resistência cotidiana ou o inconformismo a este modelo 
higienizador que atingia a cidade mas, sobretudo, os indivíduos 
em suas próprias liberdades (obrigação em vacinar-se), o histo-
riador Sevcenko foi buscar na voz mais amargurada e revoltada da 
época: Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), que deixou 
um legado vultoso de obras literárias nas quais o pobre, o ne-
gro, enfim, o povo oprimido pelo projeto dessa nova"classe domi-
nante, foram suas principais personagens. 

0 presente trabalho utilizou a literatura (romances, con-
tos, novelas e poesias) como uma importante fonte de estudo; fa-
zendo do método comparativo (comparação entre o discurso literá-
rio e o discurso médico) um recurso dé análise e interpretação 
do processo histórico decorrente (1890-1930). Na parte dédicada 
ao estudo do aleitamento mat-rno (Parte II) verifica-se a . seme-
lhança dos discursos dos poe-^s paranaenses, como por • exemplo 
Tasso da Silveira, e os discursos dos médicos higienistas da mes-
ma época, no que diz respeito ao enaltecimento da amamentação ma-
terna. 

Assim, no decorrer de todo o trabalho foram - utilizadas 
obras literárias de escritores paranaenses como Ermelino de Leão, 
Hormino Lyra, Dario Vellozo, Tasso da Silveira e outros que dei-
xaram registradas suas mensagens nos periódicos que fundaram em 
conjunto com seus companheiros de letras. 
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No presente estudo são destacados os romances de Honoré 
de Balzac devido aos temas abordados pelo imortal escritor fran-
cés, ou seja, o casamento e a maternidade, enfim o papel da mu-
lher na instituição familiar de sua época. 

2. MÉTODOS E TÉCNICAS 

Com o tema proposto e o período de estudo dèlimitado 
(1890-1930) deu-se início ã fase de coleta de dados. 

A pesquisa consistiu em três fases fundamentais que esta-
rão relacionadas no decorrer deste esboço. 

A primeira fase ocorreu na Biblioteca Pública do Paraná 
(Divisão de Documentação). O fichário desta seção apresenta uma 
lista de periódicos (no caso, privilegiou-se as revistas como 
fontes) que circularam em Curitiba durante o período mencionado. 

Assim, seguindo a ordem cronológica (1890-1930) pririci-
piou-se um levantamento exaustivo de dados, pois todas as revis-
tas encontradas no setor dentro do período delimitado foram 
pesquisadas. 

Com isso, transcreveu-se em fichas ou em cadernos os as-
suntos de interesse para o estudo, como discursos médicos e in-
telectuais, conselhos, poesias, contos, crônicas, artigos e ane-
dotas a respeito do cotidiano das mulheres e das crianças como 
também de suas funções perante a sociedade. 

No final dessa primeira fase, ou quando a última revista 
do final de 1929 foi coletada, iniciou-se a releitura dos tex-
tos pesquisados. 

Os textos extraídos das revistas fundadas por Dario Vello-
zo tiveram uma conotação especial para o presente estudo devido 
ao conteúdo doutrinário apresentado pelos intelectuais que delas 



112 
participavam. Os assuntos repetiam-se e os conselhos âs mulheres 
proliferavam. 

.Finalmente, todos os textos pesquisados em periódicos di-
versos foram comparados entre si e separados por assunto. 

0 exemplo abaixo esclarece sobre uma das maneiras pelas 
quais o material foi manipulado: 

1. Discurso do saber (intelectual) a respeito do papel 
das mulheres perante a família e a sociedade: 

1.1. - Moças. 
1.2. - Esposas. 
1.3. - Mães. 

2. Discurso do saber (médico) a respeito do papel das mu-
lheres perante a família e a sociedade: 

2.1. - Moças. 
2.2. - Esposas. 
2.3. - Mães. 

Porém, a pesquisa não se limitou apenas em fazer da impr^n-
sa periódica fonte principal para o desenvolvimento da presente 
dissertação. 

C^m isso começa a segunda fase do trabalho de pesquisa. Es-
ta etapa iluminou o caminho, até aquele momento um tanto árido 
e inexpressivo, e tornou-se a base ou o fundamento do estudo em 
questão. 

A análise dos discursos médicos sempre apresentou-se de 
uma forma atraente, e a dificuldade em encontrá-los restringia a 
pesquisa. Na imprensa periódica havia revistas médicas em número 
limitado, dificultando dessa forma torná-las vim objeto sério de 
estudo. 
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Por intermedio de informações recebidas pelos profissio-

nais da Saüde . ública, os documentos médicos referentes â época 
estudada foram encontrados na Biblioteca do Hospital de Clíni-
cas . 

Possuindo como referencial o tema e o período propostos, 
como também o auxilio do fichário existente na Biblioteca cita-
da acima, localizou-se por fim as teses defendidas pelos médi-
cos higienistas na Faculdade de Medicina do Paraná durante a 
Primeira República. 

As teses encontravam-se em excelente conservação, e com 
isso houve a permissão de xerocá-las no mesmo local (H.C.) fa-
cilitando consideravelmente o trabalho. 

Assim, tornou-se possível fazer um comparativo entre os 
discursos médicos e os discursos de intelectuais publicados nas 
revistas discutidas anteriormente. 

Dessa maneira, fixou-se o método: Comparar os discursos 
do saber a respeito das mulheres, das crianças e dos adolescen-
tes . 

Contudo, ainda restava o discurso de autoridades públi-
cas sobre a saüde e o bem estar da infância, especialmente dos 
recém-natos. 

Como a finalidade do presente trabalho gire em torno da 
rede de relações (médicos, políticos, filántropos, educadores) 
tecida no cotidiano, a utilização dos relatórios de autoridades 
públicas como fontes proporcionou a consolidãção do método apli-
cado. 

Dessa maneira, completaram-se as três fases da pesquisa, 
as quais possibilitaram uma análise dos discursos do saber-poder 
a respeito das mulheres, das crianças e dos adolescentes. 


