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RESUMO 

Essa pesquisa tem por finalidade refletir sobre a construção histórica acerca das 
diferentes infâncias, tendo como foco a infância anormal. Elegemos alguns aspectos 
que influenciaram na formação do conceito de anormalidade, dando ênfase aos 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, levando em consideração a infância da 
criança em contexto. Como referência utilizmos livros, teses, dissertações e artigos 
científicos que embasaram a discussão desta pesquisa, tendo como pressuposto 
teórico autores como Ariés 1981, Boarini 2004, Serra 2001, Teixeira 2003, Marques 
2001, Lobo 1995 entre outros. Para tanto,  a realização desta pesquisa teve como fio 
condutor algumas problemáticas, a saber: o modo de encaminhamento da criança 
com deficiência, a representação da infância anormal, suas denominações e 
transposições históricas. Diante o exposto foi possível delinear, ainda que de 
maneira preliminar, as recorrências frente à infância anormal na modernidade. 
 
Palavras-chave: Infância anormal, Deficiência, Modernidade 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa objetiva discutir a construção do sujeito anormal na 

história e os encaminhamentos frente à infância com deficiência na 

contemporaneidade. Para tanto, optamos em abordar esta discussão com uma 

retrospectiva do conceito de infância, levando em consideração os modos como esta 

vem sendo delineada historicamente frente ao desvio.  

Partimos inicialmente de um levantamento, sobre o tema elegendo 

alguns livros, artigos, teses e dissertações que tratam de maneira mais aprofundada 

a temática em questão, possibilitando com suas produções, subsidiar esta pesquisa 

teórica. 

Deste modo, convencionamos estruturar esta pesquisa em três 

capítulos: o primeiro tem o objetivo de apresentar como o conceito de infância foi 

sendo construído ao longo dos anos, priorizando o Brasil como locus de interesse. O 

segundo capítulo vem abordar os mitos e as teorias sobre a infância anormal, 

levando em consideração as denominações que estes recebiam por seus desvios 

físicos e psíquicos, e como a participação da medicina junto a Liga Brasileira de 

Higiene Mental influenciou no processo de construção do conceito de infância 

anormal no Brasil. 

Por fim, o terceiro capítulo busca problematizar o conceito de 

infância anormal na contemporaneidade, teorizando num primeiro momento o 

conceito de anormalidade para após desvelar as relações sociais estabelecidas 

entre o sujeito normal e o outro desviante, na medida em que a prática de 

discriminação e preconceito ganha forma, tendo como pano de fundo um ideal de 

homem pautado em critérios de normalidade.   

Diante deste fato, ao buscarmos entender o mecanismo de criação 

da figura anormal na contemporaneidade, se faz necessário compreender a 

formulação conceitual do que seja ser anormal. 
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2. INFÂNCIA: UM OLHAR SOBRE A CRIANÇA 

A infância deve ser entendida como uma fase essencial na vida de 

todos os indivíduos. Pensar o conceito de infância nos remete a constantes 

modificações, fazendo-nos refletir sobre as significações dadas a este período da 

vida; considerando para tanto, os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, 

como destaca Monteiro (2003, p.52-3, apud ROMUALDO E NEVES, 2009, p.74): 

[...] As vivências de uma criança não são iguais as de outras 
crianças, os contextos não são os mesmos. Ainda que tentemos falar 
de infâncias ao dizer sobre as infâncias de crianças pobres, de 
crianças ricas, de crianças de rua, de crianças deficientes, de 
crianças indígenas, de crianças órfãs, dentre outras, não podemos 
perder de vista o fato de que no interior de cada uma dessas 
histórias de infâncias há várias outras que as constituem que se 
constituem: as histórias das crianças, de cada uma dessas crianças. 

A existência de várias infâncias em função de contextos e épocas 

específicas pelo qual a criança percorre, nos traz um panorama de como esse 

conceito de infância vem sendo construído ao longo da história. 

 Por conseguinte, cada criança se encontra em um contexto que a 

diferencia. Nessa perspectiva histórica abordaremos como esta vem sendo vista 

desde a Antiguidade até os dias atuais, contextualizando primeiramente a infância 

na Europa e após, seus aspectos no Brasil. 

Na Antiga sociedade tradicional, a criança era reduzida a um período 

considerado frágil, sendo logo misturada aos adultos onde partilhava de seus 

trabalhos e jogos. De criança pequena, ela se transformava imediatamente em 

homem jovem, sem passar pelas etapas da infância e da juventude. 

A socialização da criança via transmissão de valores e 

conhecimentos, não eram assegurados por seus pais, ou quem as tinha o cuidado, 

uma vez que esta logo se afastava deles, “tendo como único meio e obtenção de 

alguma forma de aprendizagem, a convivência com os adultos, que por sua vez 

aprendia as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las”. (ARIÈS, 1978, 

p.59). 

Diante disso pode-se pensar hoje que a passagem da criança pela 

família era insignificante, não havendo razão para apreciar sua presença, pois logo 
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se perdia o vínculo, havendo, portanto um sentimento artificial, marcado pela 

indiferença.  

Considerando a periodização apresentada por Dorigo e Nascimento 

(apud KUHLMANN,1978, p.17) acerca dos modos de relação estabelecida com a 

infância, vale destacar: o Infanticídio, da Antiguidade ao séc. IV D.C; o Abandono do 

séc. IV ao XIII; a Ambivalência do séc. XIV ao XVII; a Intrusão no séc. XVIII; a 

Socialização do séc. XIX a meados do XX; e o Apoio ou amparo, iniciado em 

meados do séc. XX.  

A partir desta periodização, abordaremos mais detalhadamente 

como cada período teve sua importância no processo de formação do conceito de 

infância. O primeiro modo de relação com a infância foi o infanticídio (da Antiguidade 

ao séc. IV D.C.) que segundo Ariès (1978, p.15): 

[...] não se tratava de uma prática aceita, o infanticídio era um crime 
severamente punido. No entanto, era praticado em segredo, 
correntemente, talvez camuflado, sob a forma de um acidente: as 
crianças morriam asfixiadas naturalmente na cama dos pais, onde 
dormiam. Não se fazia nada para conservá-las ou para salvá-las.  

A infância era uma fase sem importância, sendo a criança 

indiferente. Foi somente no século XVII, que o infanticídio deixou de ser 

secretamente admitido, passando a ser questionado em nome do direito à vida.  

O século VI foi marcado por uma imagem distorcida da criança, 

sendo exposta em desenhos representados por corpos deformados, sob formatos 

grandes, o que assemelhava a figura do adulto,  num sentido que nos parece muito 

distante de nossa visão atual. Até por volta do século XII, se desconhecia o conceito 

de infância, não havendo lugar para esta denominação no mundo. 

 Segundo Ariès (1981, p. 51, apud ROCHA, 2002 p. 55), o histórico 

do século XIII atribuiu à criança o estigma de adulto reduzido, num estado de 

invisibilidade social. O autor destaca, ainda, que as crianças eram tratadas como 

adulto em miniatura tanto na sua maneira de se vestir, quanto na participação destas 

em reuniões, festas e danças, sendo estabelecidas por parte dos adultos relações 

sociais sem discriminações, o que significa que eram ditas vulgaridades, que eram 

feitas brincadeiras indevidas com as crianças, incluindo a participação destas em 

jogos sexuais. Isto ocorria porque não se acreditava na possibilidade da existência 

de uma “inocência pueril”, ou na diferença de características entre adultos e 
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crianças. “[...] até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma 

expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido”. (ARIÈS, 1981, p.51 apud 

ROCHA, 2002, p.55). 

No século XIV e, sobretudo durante o século XV inicia-se uma 

consciência coletiva sobre a infância. A mudança cultural, influenciada por todas as 

transformações sociais, políticas e econômicas que a sociedade vinha sofrendo, 

aponta para mudanças no interior da família e das relações estabelecidas entre pais 

e filhos. A criança então começa a ser educada pela própria família, o que fez com 

que se despertasse um novo sentimento por esta. (ARIÈS, 1981, p.65 apud ROCHA, 

2002, p.56) caracteriza esse momento como o surgimento do “sentimento de 

infância”, onde a criança ganha um papel central, começando a ser vista como um 

ser em desenvolvimento, com características e necessidades próprias. 

Diante o exposto sobre o desdobramento da infância na Europa, 

vale destacar as representações da infância no Brasil, tendo como princípio os 

movimentos históricos, sociais, políticos e econômicos. Nesta direção Kuhlmann 

Junior e Fernandes (2004 p. 30, apud OLIVEIRA, 2011, p.3) nos fala: 

[...] não existe apenas uma infância, mas diferentes infâncias, as 
quais são condicionadas por determinações como: “as classes 
sociais, os grupos etários, os grupos culturais, a raça, o gênero [...] 
deficiência, abandono, a vida no lar, na escola [...] e na rua.” São as 
condições reais de vida da criança que caracterizam as “condições 
especificas que resultam na inclusão e exclusão de sentimentos, 
valores e direitos”.   

Partindo do enunciado acima, ao falar de infância no Brasil, é 

necessário vincular, portanto, aspectos da realidade existente, uma vez que não 

podemos falar, por exemplo, de uma única infância no Brasil, pois cada uma é 

marcada por suas condições objetivas de vida. 

Nessa direção, importante ressaltar que o Brasil é caracterizado por 

ter se desenvolvido economicamente pela atividade rural e agrícola, estando à 

cultura da cana e os engenhos de açúcar como as principais riquezas do país no 

período Colonial. A manutenção do cultivo desses produtos era provida pela mão de 

obra escrava, que já nessa época era formada pelos negros que compunham 50% 

de toda população brasileira.  
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Em meados do século XVI o Brasil alcança um notável nível 

econômico, sendo considerado um grande país exportador e no século XVII cresce a 

economia comercial ao lado da economia agrícola. 

Neste contexto, nas famílias mais ricas, o que prevalecia era a 

palavra do pai que era considerado a autoridade máxima, sendo este o dono das 

terras e também da vida daqueles que dele dependiam. As mulheres sejam estas, 

de famílias nobres, escravas negras vindas da África e índias, eram todas elas, 

destinadas aos serviços domésticos e reconhecidas pelo seu ventre 

gerador/reprodutora de filhos de seus senhores.  

Vale ressaltar, que neste período, emerge uma mentalidade 

matrimonial/ familiar, assumida pelos portugueses, que passam a conceber a mulher 

em seu espaço no casamento, dentro de casa. Como consequência da chegada dos 

portugueses ao Brasil, a religião, o casamento, a formação de uma família segundo 

a moral cristã, esta passa a ter o papel de cuidadora de seus filhos e não de todos 

os filhos.  

Neste sentido, “todos os filhos” se revelam como bastardos, ou seja, 

todos aqueles que nasceram de uma relação entre senhor e escravo passam a ser 

vistos como o castigo do pecado. De acordo com a família idealizada pela igreja, não 

aceitar crianças ilegítimas era legitimar a família cristã, “com um “santo” pai - 

inteligente e trabalhador, e uma “santa” mãe carinhosa e dedicada ao lar [...] A igreja 

pretendia a conformidade e a uniformidade da comunidade cristã”. (MULLER, 2001, 

p.18). 

Quanto às crianças, neste contexto, eram igualadas a anjos, sendo 

desvinculas da figura do homem adulto. “[...] Os ‘anjos humanos’ desejados pelos 

jesuítas seriam conseguidos se conseguissem das crianças obediência e 

docilidade”. (MULLER, 2001, p.19). 

Os jesuítas também davam grande atenção aos órfãos e as crianças 

ilegítimas nomeadas por “bastardas”; estas vistas como de menor valor que uma 

criança de uma família considerada próspera. Também se preocupavam com os 

filhos dos portugueses, incitando a ideia, principalmente na mãe, da necessidade da 

criança ter uma boa formação moral e intelectual. Cabe destacar que tal 

preocupação jesuítica, tinha como objetivo inserir a mentalidade cristã dentro do 

espaço familiar. 
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Os colégios que eram frequentados por crianças nativas e órfãs de 

Portugal foi um meio de materializar os objetivos dos jesuítas. Deste modo, 

garantiriam aos nativos o aprendizado, tanto no modo de falar, quanto a 

possibilidade de aprenderem a ler e a escrever em português. 

 Na relação entre a criança e o adulto, prevalecia o sofrimento, não 

havendo nenhum prazer em qualquer sentido, nem mesmo o afetuoso. A doutrina 

era árdua e para se conseguir os objetivos propostos usavam de leis, imposição de 

costumes, crenças e castigos. Diante de tal quadro, a inocência da infância era 

perdida e corrigida na imposição de aprendizagem de conteúdo religioso e clássico 

europeu.  

As diferenças culturais foram se delineando no contexto brasileiro. 

Essas diferenças, em especial a de ser filho do dono ou de ser filho do escravo 

ajudaram a apontar as características das infâncias e seu futuro. As crianças 

brancas eram conhecidas como sinhozinho e sinhazinha, pequenos senhores, filhos 

do patrão. Já os negros, eram conhecidos como moleques e os indígenas como 

curumins. O pequeno escravo era o moleque, sendo objeto dos caprichos do 

sinhozinho, que abusava do seu poder sobre a criança escrava. 

Era esperado dos meninos sinhozinhos, que estes se tornassem 

donos de terras, do comércio, de escravos, devendo ser preparados para se 

tornarem patrão e não empregado. Já das meninas sinhazinhas a expectativa é que 

estas cuidassem da economia de sua casa, que fossem mentoras dos filhos e que 

cumprissem com seu papel de boa esposa e mãe. Quanto aos negros “moleques”, 

estes por serem escravos, eram considerados como uma propriedade e valiam como 

força de trabalho principalmente quando cresciam. Já as meninas tinham outro valor, 

o de seu ventre gerador de novos trabalhadores.  

No final do século XVIII, começa a existir uma classe social 

intermediária entre os senhores e os escravos, surgem também instituições para 

atender as crianças brancas e pobres. Já para os escravos, enquanto perdurou a 

escravidão, foi negado a estes o acesso às escolas e aos índios, este eram 

doutrinados sobre a égide de uma forte disciplina, marcada por castigos e ações 

pedagógicas com o intuito de domesticar os corpos, ensinar a higiene moralizada e 

controlar seus comportamentos. 

Importante que se faça referência à Lei do Ventre Livre proclamada 

em 28 de setembro de 1871 que em seu Art. 1º, determinava que os filhos de mulher 
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escrava, que nascessem no Império desde a data desta Lei, seriam considerados de 

condição livre, apontando que “os ditos menores ficarão em poder e sob autoridade 

dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a 

idade de oito anos”. (MULLER, 2001 p. 30). 

A Lei acima citada representou um reconhecimento das 

características da infância, no entanto, funcionou como faca de dois gumes; pois as 

mães e os pais continuavam sendo vendidos como escravos e suas crianças iam 

junto, mesmo não sendo legalmente propriedade dos senhores, acabavam 

trabalhando para eles. Desta maneira, acabou estimulando o abandono da criança 

por parte dos pais, na tentativa de lhes proporcionar um futuro melhor e em 

liberdade. 

No século XIX com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, houve 

constantes transformações sociais, políticas e econômicas. A vida das crianças não 

mais escravas, era semelhante à mesma de antes, pois deveriam ter bons modos 

com as palavras, com os gestos e o comportamento em função das novas regras 

sociais, o que limitava sua liberdade. Era comum ver as crianças marcadas pela 

tristeza em sua face, sua espontaneidade criticada como indício de má educação, e 

a boa educação era lida pela submissão destas às normas. As normas seguiam o 

padrão europeu e só tinham acesso a elas as crianças e jovens bem situados 

econômica e socialmente. (MULLER, 2001, p.26). Deste modo, toda a graça da 

infância, as gargalhadas, a afetividade, a criatividade, as “coisas de crianças”, como 

assim valorizamos que as mesmas devam ter, foram sendo ignoradas pela família, 

pelos professores, padres e médicos.  

Foi somente no final do século XIX que a criança passa a usufruir de 

certos direitos. No entanto, essa noção direito e de infância, continua sendo 

privilégio dos filhos das famílias nobres, os quais tinham acesso à escola, ou por 

falta desta, tinham professores particulares em suas casas. Já para as crianças 

pobres, restavam somente à luta pela própria sobrevivência, em meio aos adultos 

que se relacionavam com estas de igual para igual, ocasionando em muitas vezes, o 

fim precoce do sentimento de infância, uma vez que para estas, o preparo para a 

vida adulta se dava através do trabalho e pelas formas de vida da população pobre 

adulta. 

Em síntese, o grau de pobreza ou riqueza, acabou sendo o indicador 

de direitos da vida infantil, desde seu nascimento até sua morte. Fica claro que cada 
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um ocupava um espaço definido e diferenciado dentro do contexto social e familiar. 

Como nos fala Oliveira (2011, p.4, apud DEL PRIORE, 2000 p. 8) 

[...] A história da infância no Brasil é marcada pelo abandono e pelo 
descaso. Da colônia a república, pesa sobe a infância, especialmente 
a infância empobrecida, as mais cruéis formas de desamparo e de 
abandono sendo que os poderes constituídos e a sociedade civil 
jamais assumiram plenamente seu papel frente às problemáticas 
relacionadas à vida infantil. 

A partir dessa breve reconstrução histórica, onde traçamos em 

linhas gerais a construção das infâncias, nos atentaremos no próximo capítulo para 

uma delas, a de crianças que apresentavam algum tipo de deficiência, aquelas que 

por sua condição possuíam uma marca visível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

3. DO MITO A TEORIA: A FIGURA DA CRIANÇA ANORMAL NA HISTÓRIA E 

SUAS DENOMINAÇÕES 

 

[...] A história cultural da deficiência é 
marcada pelo preconceito, pelo medo da 
diferença, onde menos se espera, na própria 
descendência. (TEIXEIRA, 2003). 

 
 

No período da Antiguidade, a prática decorrente de uma concepção 

de não aceitação e intolerância à deficiência era a condenação à morte de todas 

aquelas crianças que nasciam com alguma deformidade, na medida em que 

representavam a situação da deficiência de forma monstruosa devendo esta ser 

abandonada à própria sorte. Tais representações se assentavam em crenças, por 

exemplo, de que estas sendo enterradas, poderiam propiciar uma conspurcação da 

terra. 

Vale dar ênfase à prática de representação destes em imagens 

cravadas nas pedras que adornavam as catedrais góticas, ressaltando socialmente 

uma significação pejorativa de crianças como aberrações; sendo estas nomeadas 

discursivamente como anormais, deficientes, irregulares, esquizofrênicas, estúpidas, 

entre tantas outras terminologias. (TEIXEIRA, 2003). 

Na Idade Média, na tentativa de explicar as malformações, 

engendraram atitudes que passavam desde punições religiosas, entendidas como 

pecado da família, até o entendimento de que as malformações fossem presságios, 

anúncios de algum grande evento, fossem estes, catastróficos ou prósperos. Já no 

século XVI circulavam crenças de que uma gestante que desse a luz a uma criança 

deficiente, poderia tanto ser por intervenção divina, quanto ação de bruxos e 

demônios, ou até mesmo, excesso e/ou falta ou corrupção do sêmen. (TEIXEIRA, 

2003). 

Ainda neste contexto, havia as exposições de pessoas com alguma 

anomalia visível, sendo o espetáculo circense o mais utilizado nesta época, sendo 

apresentadas ao público como figura de entretenimento, bobos da corte, alguém que 

possuía uma marca visível que causava reações como risos, alegria, estranhamento 

e curiosidade. 
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Já em meados do século XIX, com o crescimento dos estudos da 

área da psiquiatria, começaram a surgir os primeiros traços da criança anormal que 

tinha por nominação a nomenclatura recorrente de imbecilidade/idiotia, sendo esta 

considerada distinta da loucura. 

 O século XX, marcado por ser o século da criança, dedicado à 

infância, apresenta uma significativa presença do médico na descoberta das 

anormalidades na infância. Percebe-se de maneira geral, até o século XX, que a 

criança não aparecia no centro dos interesses sociais e políticos como pudemos 

apreender no capítulo anterior, tendo sido alterada esta perspectiva, com o 

surgimento de preocupações de se construir uma população higienizada, com boa 

estrutura física e psíquica para a elevação da raça. 

Assim, o século XX passa a ter inúmeras peculiaridades em relação 

aos cuidados e a atenção à infância, pautando-se para tanto em conceitos de 

higiene e eugenia na tentativa de normatizar hábitos e comportamentos, sendo 

enfatizadas as anormalidades a partir da infância, como ação preventiva. Vale aqui 

ressaltar a importância do Movimento de Higiene Mental difundido pela Liga 

Brasileira, para a detecção da criança com deficiência. 

O Movimento de Higiene Mental organizou-se a partir do século XX 

nos Estados Unidos e em 1923 esse movimento é incorporado no Brasil através da 

criação da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), fundada no Rio de Janeiro. 

[...] A LBHM era uma entidade civil mantida através de contribuições 
de filantropos e com uma subvenção federal, sendo a primeira 
Associação de Medicina Social da América do Sul. Após 1925, 
passou a ser mantida principalmente com a renda proveniente de 
anúncios contidos nos ABHM1, que segundo Fontenelle (1925) foi 
constituído com a finalidade de divulgar as ações da Liga e 
sobretudo, orientar os que desejem (desejassem) colaborar na 
campanha pela higiene mental. Nesse sentido, pretendia-se que eles 
fossem "não só um repositório do que se publique sobre o assunto 
em nosso meio, ou alhures, mas também, se possível, um núcleo e 
atração de prosélitos, no amplo domínio dessa Higiene Mental, que 
com justo direito aspira tornar-se a 'moral universal de amanhã”. 
(SOUZA e BOARINI, 2008, p. 3). 

                                                 
1
 Arquivos Brasileiros de Higiene Mental 



16 

 

 

Deve-se considerar que esse movimento se deu fortemente pelo fato 

de que a sociedade “progredia” rapidamente trazendo consigo a loucura e a 

degeneração. Assim os objetivos da LBHM se delinearam no sentido de alcançar: 

[...] a) prevenção das doenças nervosas e mentais pela observância 
dos princípios da higiene geral e especial do sistema nervoso; b) 
proteção e amparo no meio social aos egressos dos manicômios e 
aos deficientes mentais passíveis de internação; c) melhoria 
progressiva nos meios de assistir e tratar os doentes nervosos e 
mentais em asilos públicos, particulares ou fora deles; d) realização 
de um programa de Higiene Mental e de Eugenética no domínio das 
atividades individual, escolar, profissional e social (BRASIL, 1925, p. 
223 apud SOUZA e BOARINI, 2008, p.3). 

Segundo Caldas (1932) “[...] cabia à higiene mental manter o 

ajustamento das funções psíquicas individuais ao meio social e cósmico, ou vice-

versa, evitando, deste modo, os desequilíbrios e desajustamentos que constituem as 

doenças mentais”. (apud SOUZA e BOARINI, 2008, p. 3).  

Deste modo, propunham medidas que alcançassem diversos locais 

e segmentos sociais: lares, escolas, organização do trabalho, vida militar, cadeias, 

na literatura e nas artes, abrangendo variados aspectos da vida, no intuito de 

prevenir qualquer distúrbio físico, psíquico ou mental, tendo como foco a 

conservação da saúde, do espírito, da alegria de viver. (SOUZA E BOARINI, 2008 p. 

3). 

Neste contexto, o higienismo e a eugenia são difundidos pela Liga 

Brasileira de Higiene mental (LBHM). Essa por sua vez expressa diferentes opiniões 

quanto à concepção e intervenções propostas para os deficientes, propondo 

regularizar e fortalecer as funções afetivas, intelectuais e morais, bem como, 

combater as causas determinantes das perturbações psíquicas.  

De acordo com Souza e Boarini (2008, p. 9), de um lado: 

 A LBHM propunha a higienização da população; a ser alcançada 
com a formação de hábitos sadios através da educação escolar e 
especificamente da educação higiênica, com a possível adaptação 
do deficiente ao meio social. De outro lado, defendia uma posição 
eugênica radical, que apregoava a purificação de raça, a 
esterilização e exclusão dos ditos degenerados (leprosos, loucos, 
idiotas, epilépticos, cancerosos, nefrolíticos, tuberculosos, prostitutas, 
vagabundos e deficientes mentais). 
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O Movimento Higienista tinha como pressuposto a ideia central de 

valorizar a população como um bem, como capital, como recurso da Nação. A partir 

disso surge o estabelecimento de normas e hábitos para conservar e aprimorar a 

saúde coletiva e individual. 

Por conseguinte, falar em Higienismo no Brasil nos remete a 

constantes mudanças que a sociedade vinha sofrendo devido à urbanização sem 

planejamento e a decorrente industrialização emergente que acontecia no final do 

século XIX, inicio do século XX, trazendo como consequência, problemas de vários 

aspectos, destacando entre estes, a saúde, na medida em que as condições 

sanitárias eram precárias e os surtos epidêmicos eram uma constante na população 

brasileira. 

Neste sentido, a presença do médico passa a ser uma exigência 

urbana e a medicina ganha legitimidade, penetrando com seu discurso higienista em 

diferentes segmentos sociais; como família, escola, prostíbulos, quartéis. Essas 

instituições e locais deveriam ser “higienizados”, sendo o corpo o instrumento para 

tal e a infância o período (BOARINI e YAMAMOTO, 2004 p. 64). 

A escola nesta perspectiva foi o local para que esse movimento 

fosse disseminado. Esta por sua vez, em consonância com tais ideais, frisava o que 

deveria ser feito diariamente para que a criança se mantivesse saudável com 

atitudes tais como: escovar os dentes, tomar banho, ir ao banheiro e lavar as mãos, 

dormir cedo, beber muita água, comer alimentos saudáveis, andar limpo, etc. A 

higiene tanto individual como coletiva, não era apenas uma necessidade rotineira, 

mas um imperativo de ordem social. 

No entanto, tais ações não atingiam a todas as crianças, pois 

algumas delas não iam à escola e ficavam em casa para ajudar sua família, ou até 

mesmo para trabalhar, sendo a maior incidência de doenças e mortalidade infantil na 

classe trabalhadora, classe esta, que possuía condições objetivas de vida precárias. 

Com o intuito de controlar, o Estado cria intervenções para conter tais problemas 

sociais, articulando para tanto a eugenia com os propósitos do higienismo.  

Segundo Souza e Boarini (2008, p.3), o termo eugenia do grego - 

bem nascido - foi proposto em 1885 por Francis Galton (1822-1911) para designar o 

ramo da ciência biológica que se relaciona à melhoria genética da humanidade. 

Galton definiu a eugenia como o estudo dos fatores, sob controle social, que podem 

melhorar ou aperfeiçoar as qualidades raciais de futuras gerações. Assim: 
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[...] é sinônimo de eugenesia e eugênica. Tem por fim a melhoria 
progressiva da espécie, pelo fomento da ‘boa geração’, pela 
‘procriação hígida’ consistindo, em suma, no enobrecimento físico e 
mental do homem [...] como ciência tem por objetivo a investigação 
da herança biológica; como arte, tem por escopo a boa procriação. 
(KEHL, 1935, apud BOARINI e YAMAMOTO, 2008, p. 66-67). 

A eugenia tinha como meta a melhoria e a regeneração racial, ou 

seja, a melhoria genética da humanidade. Tal objetivo justificava-se pela crescente 

ideia de degradação dos povos em geral, da qual o Brasil não estaria isento. Assim, 

a intenção da eugenia era regenerar os indivíduos para melhorar a sociedade, já que 

as características físicas e psíquicas determinadas geneticamente poderiam 

contribuir na formação de uma sociedade saudável.  

Sobre este ponto de vista o controle sobre a constituição biológica 

do individuo através do controle de sua reprodução era a marca registrada das 

propostas eugenistas. Em seus programas era contemplada a organização da 

“sociedade humana contra os fatores de degeneração, controlando os casamentos, 

evitando matrimônios entre tarados e degenerados, vulgarizando e aplicando os 

conhecimentos necessários à proteção individual racial”. (KEHL, 1935, apud 

YAMAMOTO e BOARINI, 2004, p. 67). 

Devido às possibilidades que a eugenia oferecia para regenerar a 

saúde física, mental e moral da população, higienistas assumiram a ideia cientifica 

da eugenia como discurso teórico de seus projetos, ampliando para proposição de 

diversos problemas sociais, tais como: criminalidade, delinquência, prostituição, 

doenças mentais, vícios e pobreza; sendo este sob a perspectiva da ciência 

eugênica, associados ao patrimônio hereditário, fazendo crer no importante papel 

que esta poderia desempenhar na renovação da raça nacional.  

Neste contexto, a articulação entre higienismo e eugenismo 

ganharam tamanha proporção que, em determinado momento, a eugenia passou a 

ser entendida como parte do higienismo.  

De acordo com Lopes, (1930 apud SOUZA e BOARINI, 2008, p.4) 

durante o II Congresso Brasileiro de Higiene ocorrido em 1924 foi dito que: 

[...] Embora alicerçados em circunstancias históricas e proposições 
teóricas de certa forma diferentes, o movimento eugenista e 
higienista aproximam-se através de suas preocupações e 
determinação de tornar o Brasil em uma grande nação. 
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Assim, os higienistas pautados por ideais eugênicos, se propunham 

a explicar e prevenir doenças mentais e outros problemas. A eles interessava a 

utilização dos conhecimentos apontados pelos eugenistas no sentido de melhorar 

física, mental e racialmente as futuras gerações. Já o ideal eugênico priorizava a 

formação de um novo homem moral, psíquica e biologicamente aperfeiçoado, 

diferente do homem degenerado existente. 

Nessa direção, esses movimentos eram fortemente pregados como 

a solução de melhoria da sociedade degenerada, estando incluídos nesta busca, os 

indivíduos com alguma deficiência, principalmente os que apresentavam deficiência 

intelectual, caracterizada praticamente pelas mesmas denominações utilizadas na 

Antiguidade e na Idade Média indicadas no início deste capítulo, a saber: idiotia, 

fraqueza de espírito, debilidade mental, retardamento, anormalidade, desvio e 

doença. 

Assim de acordo com Lopes (1930 apud SOUZA e BOARINI, 2008, 

p.4) a: 

[...] Idiotia era um déficit mental consecutivo a uma parada do 
desenvolvimento psíquico, ocorrente já na vida fetal, ou nos 
primórdios da vida extra-uterina, cuja sintomatologia o leigo em 
psiquiatria jamais seria capaz de diferenciar de alguns outros estados 
mórbidos como, por exemplo, certas demências. 

Já o anormal era: 

[...] Todo ser que, por sua condição hereditária, ou acidentes 
mórbidos ocorridos na infância, não pôde, por falta de inteligência, ou 
distúrbios de caráter, adaptar-se à vida social com os recursos 
comuns ministrados só pela família, ou pela escola pública primária. 
(FATO E COMENTÁRIOS, 1933, 329-330, apud SOUZA e BOARINI, 
2008, p.06). 

No que se refere à educação dos nomeados como "retardados" de 

acordo com Cavalcante (1943 apud SOUZA e BOARINI, 2008, p.6) estes eram 

divididos em três grandes categorias: os educáveis, os difíceis e os 

irremediavelmente ineducáveis. 

No grupo dos educáveis enquadravam-se os retardados 

pedagógicos ou falsos deficientes; crianças deficientes por frequência irregular à 

escola, por distúrbios endócrinos, por vícios de educação no lar ou erros de técnica 
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educacional na própria escola, assim como os subnutridos, os intoxicados pela 

tuberculose, os portadores de gânglios hipertrofiados, enfim, as crianças vítimas das 

diferentes moléstias comuns na infância, que poderiam deixar sequelas no sistema 

nervoso central. 

Ao grupo dos difíceis pertenciam os retardados intelectuais com ou 

sem debilidade mental, os atrasados intelectuais por instabilidade, os atrasados 

intelectuais por perturbações do caráter e os atrasados perversos. Aí estariam os 

débeis mentais, os paranoicos e os hiperemotivos.  São neste grupo que se 

encontram os deficientes, os “atrasados intelectuais, os instáveis, os pervertidos, os 

amorais, os desamorosos, os caracteres duros, amorfos, indisciplinados e 

mentirosos”. (CAVALCANTE 1943, p. 17 apud SOUZA e BOARINI, 2008, p.6).  

O grupo dos irremediavelmente ineducáveis era formado pelos 

idiotas e os imbecis, ambos com graves lacunas psíquicas, sendo raramente 

encontrados no meio escolar, dada a gravidade dos comprometimentos mentais. 

Destacamos que o critério utilizado para avaliar a anormalidade era 

o grau de inteligência em relação aos outros alunos da mesma idade, propiciando 

campo fértil para as classificações entre os tipos de anormalidade. Esta por sua vez 

era principalmente observada pelos professores no ambiente escolar, lugar onde 

houve maior disseminação das teorias higienistas.   

[...] Realizava a descoberta das crianças anormais, no meio escolar, 
que eram submetidas a alguns testes de inteligência. O valor do Q.I. 
encontrado permitia uma classificação em grupos de fracos, médios 
e fortes. Entre os fracos eram encontrados os ligeiramente 
deficientes e os anormais. Os mesmos deveriam ser posteriormente 
avaliados pelo Serviço de Higiene Mental de forma a descobrir os 
falsos anormais, aqueles que, livres de causas acidentais, poderiam 
se transformar em indivíduos normais. (BARRETO, 1933, apud 
SOUZA e BOARINI, 2008, p.7). 

Essa ideia de transformar o deficiente em indivíduo “normal” trouxe a 

inquietação de criar salas onde os alunos deficientes e os considerados normais 

convivessem no sentido de promover educação, levando em consideração sua 

etapa de desenvolvimento intelectual e psíquico. Aliada a essa ideia surgiram 

também as classes especiais, cuja preocupação básica era oportunizar um processo 

educacional àqueles que não conseguiam seguir com regularidade os processos 

de ensino. 



21 

 

 

No entanto, vale relembrar, como já apontado nesta pesquisa, que 

dentre os preceitos do higienismo e da eugenia existia dentre seus objetivos, 

alcançar “o individuo normal e não o doente, a prevenção e não a cura, assumindo 

desta forma o projeto eugênico, cuja pretensão era regenerar os indivíduos para 

melhorar a sociedade”. (SOUZA e BOARINI, 2008, p.7). 

Os eugenistas acreditavam que a causa da deficiência intelectual 

estava relacionada à falta de saúde, considerando que doenças como: venéreas, 

tuberculose, sífilis, entre outras, presentes na sociedade urbana, e na população 

pobre e sem higiene, eram as causadoras da deficiência.  

Desta forma, deficientes eram proibidos de ir a outros países, 

impedidos de ir à escola, de ingressar no meio militar, trabalhar e eram monitorados 

através de vários exames que visavam controlar, assim, suas relações conjugais e 

até mesmo sua reprodução.  

[...] Do ponto de vista eugênico, seria ideal que só pudessem se 
casar indivíduos completamente hígidos e em condições de procriar 
filhos física e psiquicamente perfeitos [...] o interesse às espécies 
estava acima do interesse da sociedade e do individuo, que nada 
mais é do que “a célula periodicamente renovável do grande 
organismo da espécie”. (PORTO-CARRERO, 1933 apud SOUZA e 
BOARINI, 2008, p.8). 

Nesta direção, como método preventivo, era proposto o exame 

médico pré-nupcial. Este por sua vez era oferecido como elemento de mediação da 

infelicidade conjugal. Já os higienistas defendiam a ideia de esterilização enquanto 

medida de prevenção dos males hereditários. No Brasil, imigrantes que chegavam 

com algum tipo de deficiência eram proibidos de entrar no país, tendo sido 

contratados, neste período, médicos para fazer inspeções para diagnosticar algum 

tipo de deficiência. 

Diante do exposto, é possível afirmar que os movimentos higienista 

e eugenista primavam pela “ordem e o progresso” do país, evitando para tanto, 

qualquer tipo de desajustamento, estando incluídos aí, os deficientes muitas vezes 

associados a marginais que causavam problemas à sociedade. Com isso, tais 

movimentos com suas propostas, visavam sanar a sociedade desses males, ao 

propiciar aos indivíduos conhecimento sobre hábitos sadios e comportamentos que 

atendessem a demanda de uma nação rumo ao sonhado desenvolvimento.  
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Podemos destacar que a deficiência por muito tempo em contextos 

variados foi significada de forma depreciativa e marcada por leituras 

preconceituosas. No capítulo seguinte, iremos discutir o sentido atribuído à 

anormalidade na contemporaneidade e como esta vem sendo significada na vida 

social. 
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4. O CONCEITO DE ANORMAL NA MODERNIDADE 

Como já disposto nos capítulos anteriores desta pesquisa, pode-se 

observar que a trajetória da infância anormal foi/é marcada pela ideia de falta, seja 

esta moral, social, econômica e/ou intelectual. Diante deste fato, ao buscarmos 

entender o mecanismo ideológico da anormalidade na modernidade, se faz 

necessário compreender a formulação conceitual do que seja ser anormal. 

De acordo com Pacheco e Silva (apud SERRA 2011, p.88): 

“anormal” seria uma designação mais ampla às crianças de um 
determinado seguimento social, que abarcaria qualquer desvio da 
“normalidade”, fosse físico, intelectual, moral, afetivo ou sensorial, 
dentre essas discutidas estariam incluídas as psicopatias, que 
designariam um estado patológico mais grave, em que 
predominariam na criança os distúrbios mentais e as falhas na 
capacidade moral; e a debilidade mental que designaria todas as 
doenças cerebrais congênitas ou adquiridas na primeira infância que 
dificultariam o processo intelectual. 

Na literatura psiquiátrica, a expressão criança anormal, identifica um 

estado genérico, podendo incluir: 

[...] as assim chamadas crianças cegas, surdas, mudas, idiotas, 
cretinas, imbecis, epiléticas, histéricas, paralíticas, hemiplégicas, 
imbecis morais, portadores de perversões dos instintos, retardadas, 
débeis, instáveis, desequilibradas, indisciplinadas, ingovernáveis. 
(ZUQUIM, 2001, p. 2, apud SERRA, 2011, p. 88). 

Diante das citações acima, é possível afirmar que havia uma 

predileção pelo uso do termo, menores anormais, para nomear as crianças de 

classes desfavorecidas, crianças delinquentes ou abandonadas. Pelo regulamento 

da assistência e proteção aos menores abandonados e delinquentes, anormais são 

todas as crianças que, por alguma razão, se encontram em: 

[...] condições de inferioridade e não podem adaptar-se ao meio 
social em que se destinam a viver. Após a identificação, essas 
crianças eram assistidas e sujeitas a tratamento especial: os 
anormais por déficit físico; os anormais por déficit sensorial; os 
anormais por déficit intelectual; e os anormais por déficit nas 
faculdades afetivas. (ASSUMPÇÃO, 1995, p.42 apud SERRA, 2011, 
p. 88). 
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Outro ponto importante à teorização do conceito de anormalidade, 

como dispõe Pacheco e Silva (apud SERRA, 2011, p. 89), no que se refere às 

causas e os critérios de classificação da infância anormal, é apontado por este como 

composto por três categorias para se pensar as anormalidades na infância:  

[...] primeiramente têm-se as causas patológicas das deficiências ou 
perversões em consequência de um processo originado no período 
intrauterino ou na primeira infância; em segundo lugar, as causas 
sociais, derivadas de educação mal orientada, de miséria ou de 
“vagabundagem”; e terceiro, as associações de elementos das duas 
categorias anteriores, que seriam decorrência do alcoolismo do pai, 
da prostituição da mãe ou da alienação mental de um deles.  

Desse modo, as anormalidades eram justificadas por causas 

diversas que passavam desde questões orgânicas, sociais, até juízos de valor; 

demonstrando segundo Zuquim (2001, p. 11) que tais justificativas já anunciavam 

“[...] um discurso que ainda não se legitima como psicológico, mas que traz a matriz 

de uma nova linguagem que se anuncia”. 

Nesta perspectiva, cabe destacar que as diversas acepções do 

termo anormalidade, apontam para uma percepção: [...] da qual toda e qualquer 

diferença é pensada valorativamente, como algo que dele transborda. A positividade 

que reside no interior da norma é subtraída para tudo que dela se afaste. Para o 

anormal, como negação lógica do normal, acentua-se o que não é o que falta, o que 

se apaga. (LOBO, 1992, p.114). 

Deste dado, podemos apreender que:  

[...] O sentido atribuído à deficiência na Modernidade é o de 
“anormalidade”, “desvio” ou “fuga” da normalidade, ou seja, a 
necessidade de cuidar da criança com desvio não se justifica pelo 
ser anormal, mas pela necessidade de se tornar hegemônico o 
modelo ideologicamente estabelecido como normal. Isso implicou na 
necessidade de se criar a categoria de anormalidade, pois se fazia 
necessário a existência do anormal para que o normal se tornasse 
referência. (MARQUES, 2001, p.1). 

Essas normas instituídas nos fazem refletir a respeito das diferenças 

na complexidade das relações humanas, que ao deparar-se com algo ou alguém 

que se distancia, é logo lida como nos fala Amaral (1995, p.13) como “[...] o 

desviante, o anômalo, o anormal, o diferente”. 
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É inegável que a espécie humana é pensada em sua estrutura e 

funcionalidade como nos aponta Amaral (1995), na medida em que ao pensar no 

homem, imagina-se um organismo com dois braços, duas pernas, enfim membros 

intactos. Da mesma forma, sua funcionalidade: olhos que vêem, ouvidos que ouvem 

membros que se movimentam naturalmente, sem o auxilio de recursos especiais. 

Neste sentido, qualquer pessoa que apresente um desvio desse padrão de Homem, 

é considerada diferente, desviante, anormal, deficiente. 

Sabemos que em nosso contexto social esse tipo idealizado 

corresponde ao indivíduo, por exemplo, que está apto física e mentalmente; 

residindo aqui um dos entraves ao se lidar com a diferença: o não reconhecimento 

de outras formas de ser, com todas as implicações que este estranhamento causa, 

uma vez que validamos como espécie humana somente os indivíduos que 

correspondem ao padrão construído socialmente. (MOURA, 2007, p.46). 

Nesta perspectiva, delinear a anormalidade na infância não é tarefa 

fácil, remetendo-nos necessariamente às formas de tratar estes sujeitos ao longo da 

história com todas as nuances contextuais.  Amaral (1995, p.17) enfatiza que: 

[...] A atitude que subjaz ao preconceito baseia-se, por sua vez, em 
conteúdos emocionais: atração, amor, admiração, medo, raiva, 
repulsa [...] Os preconceitos, assim constituídos, são como filtros de 
nossa percepção, colorindo o olhar, modulando o ouvir, modelando o 
tocar [...] – fazendo com que não percebamos a totalidade do que se 
encontra a nossa frente.  

Assim inferimos que o preconceito, fruto do desconhecimento abriga 

em nós atitudes e reações frente ao diferente/desviante que assume nas relações 

sociais proporções e posturas inimagináveis, tais como: o extermínio, o 

assistencialismo, a intolerância e a indiferença.  

Deste modo, pensar o conceito de anormalidade na infância requer 

admitir seu caráter histórico, que se efetiva em um determinado contexto, não 

podendo ser generalizado, mas considerado as práticas recorrentes. Neste sentido, 

vale destacar as ações estereotipadas frente à infância considerada anormal que 

não implicam necessariamente: 

[...] a presença física do outro desviante, ou melhor, do deficiente, ao 
contrário, os pilares mais sólidos do discurso colonial são aqueles 
fundados na ordem simbólica [...] por isso o desviante é representado 
sempre por um excesso de presença, seja por redundância ou por 
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falta de algo, desta forma sua imagem possui sempre mais 
substancia do que um corpo comum. (MARQUES, 2001, p.06). 

Deste modo, podemos afirmar que a construção da ideia de 

anormalidade é concretizada num processo de relações interpessoais, sendo esta 

percebida a partir de critérios sociais do que seria ser normal, na medida em que a 

percepção se daria pelas marcas atribuídas pelo excesso ou falta de algo. Assim, a 

criança que se encontra na condição de desviante de um determinado padrão, e 

acaba sendo significada não por:  

[...] um momento pleno de vida em crescimento, em expansão, mas 
um ser que ainda não é adulto. Educar o homem assim concebido 
significa instituir dispositivos que se dirijam não apenas para os seus 
atos, mas principalmente para o que lhe falta ser, para o que ele 
deve ser. (LOBO, 1995 p. 123). 

Ou em outras palavras significar dizer “que o individuo deve aderir à 

maneira de ser de uma determinada sociedade e, portanto, adaptar-se a ela como 

uma realidade que seria ao mesmo tempo um bem”. (LOBO, 1992, p.116). 

Ou seja, tentativas buscam normatizar o deficiente a um padrão 

ideologicamente estabelecido, mas na verdade o desviante por sua vez possui sua 

própria normalidade. A questão é que se deve reconhecê-lo não só pela sua 

deficiência, mas por suas peculiaridades tornando possíveis condições e modelos de 

vida que sejam tão próximos das normas e modelos encontrados na sociedade geral 

e que este por sua vez não torne excludente e discriminador. 

É proporcionar uma sadia convivência que, colocada em paralelo os 

modelos normais da cultura, traz o excepcional para as condições usuais da 

sociedade em que vive, possibilitando assim a experimentação do ritmo normal de 

sua vida, tendo direito a escolhas e uma agradável relação com seus pares dentro 

da sociedade. Neste sentido a natureza humana não se baseia somente no que ela 

é capaz de fazer, mas é também o que ela ainda não é, ou seja, deve-se priorizar o 

desenvolvimento das potencialidades humanas principalmente a da criança, “pois a 

considerando em seu ato de vida, num processo veloz de desenvolvimento, esta 

teria, mais do que o adulto, potências a atualizar” (LOBO, 1995, p.123). 

Diante disso e de todo o exposto sobre a infância e suas 

anormalidades, pode-se perceber que a deficiência é maximizada diante da ideia de 
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infância. Os discursos apresentados não foram construídos a partir da criança, mas 

em função da deficiência, das dificuldades, dos desvios e das dessemelhanças.  

Neste sentido, damos destaque para a infância como um momento 

de construção de valores éticos e morais, de apreensão de conhecimentos e de 

desenvolvimento. Assim, mais do que relatar a deficiência e as anormalidades, é 

preciso conhecer a criança, reconhecer sua infância, não a reduzindo, redução esta, 

normalmente marcada por leituras depreciativas que desconsideram o sujeito 

histórico e seus direitos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa proporcionou refletir sobre os diferentes conceitos de 

infância construídos historicamente, em especial à nomeada infância anormal, que 

possui, em sua gênese, determinações ideológicas, econômicas, políticas e sociais, 

tendo sido considerada também a significativa disposição da medicina, psicologia e 

educação frente a esta temática. 

Inferimos que a ideia recorrente de infância anormal continua sendo 

marcada pela deficiência, não mais vista como monstros, mas como sujeitos que 

apresentam um excesso ou falta daquilo que é considerado normal.  

Em relação a isso devemos lembrar que a criança é dotada de 

competências e capacidades e que possui o direito de exercer seu papel social e de 

viver sua infância plena. Desse modo, é esperado que essa pesquisa desperte no 

leitor uma sensibilidade no tocante a infância anormal, levando em consideração sua 

trajetória de vida, cultura e valores, dando ênfase na (re) significação de seu 

conceito frente ao deficiente; ao percebê-lo como sujeito de direitos. 

Finalizando, importante ressaltar que este Trabalho de Conclusão de 

Curso proporcionou à minha formação um novo sentido e a revisão de conceitos, 

considerando esta pesquisa como uma etapa de formação que deverá ser contínua, 

ao estabelecer como meta a contemplação de novos estudos frente à infância 

anormal. 
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