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MEUS OITO ANOS 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 
 

Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 
- Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 
O mar é - lago sereno, 

O céu - um manto azulado, 
O mundo - um sonho dourado, 

A vida - um hino d'amor! 
 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d'estrelas, 
A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 

 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã. 

Em vez das mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 

 
Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 
De camisa aberto ao peito, 

- Pés descalços, braços nus - 
Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 

 
Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! 
 

Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora de minha vida  

Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais!(...) 

 

Casemiro de Abreu - 1859 
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RESUMO 

 

Neste trabalho, me proponho a analisar as representações sobre a infância nas teses 

médicas defendidas na Faculdade de Medicina da Bahia (FMBA), localizada na cidade 

de Salvador. O recorte temporal escolhido para seleção e análise documental 

corresponde aos anos de 1891-1922. Neste período, houve uma maior produção de teses 

que tomaram a infância como tema central, ou assuntos médico-higiênicos relacionados 

à mesma. Apresento as teses como espaços de produção de representações sobre a 

infância, baseando-me no pressuposto de que os diversos grupos sociais percebem e 

atribuem diferentes significados a determinadas realidades e fenômenos, em íntima 

relação com o contexto histórico no qual estão inseridos. Estas teses doutorais são 

consideradas importantes fontes para a compreensão da história não só da infância, mas 

também da cidade de Salvador. A análise das teses em seu contexto histórico de 

produção me permitiu compreender as representações que se pretendiam legitimar na 

instituição, mas também observar quais questões estavam sendo levantadas e quais 

procedimentos os médicos recomendavam nos cuidados para com as crianças. Outra 

fonte utilizada para esse trabalho é a Gazeta Médica da Bahia (GMB), que buscava 

originalidade e se pautava principalmente nas necessidades nacionais para a publicação 

de seus artigos. Tanto as teses quanto GMB são considerados importantes documentos e 

registro da produção científica do período e revelam que a infância era representada 

como o futuro, como os homens do amanhã. E as mulheres como mães, aquelas que 

possuíam o dever de cuidar de seus filhos, os filhos da nação. Os médicos consideravam 

muitas das mães despreparadas, sem o conhecimento necessário para cuidar e criar 

crianças fortes e saudáveis, sob o ponto de vista higiênico. Assim, os preceitos descritos 

pelos médicos em suas teses seriam, segundo os próprios doutores, imprescindíveis. O 

papel desses médicos era guiar as mães nos caminhos do cuidado e da educação dos 

pequenos, tornando-os assim futuros cidadãos, respeitáveis e produtivos. Esses doutores 

buscavam, através da sua posição na sociedade, intervir no modelo de família, 

estipulando, através de algumas normas, o que julgavam ser o melhor para a nação, que, 

a seu ver era criar indivíduos saudáveis, tanto sob o aspecto físico quanto moral. 

 

Palavras chaves: infância, Medicina, teses médicas 
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ABSTRACT 

 

In this term paper, we analyze the representations of childhood in medical theses 

presented at Faculdade de Medicina da Bahia (FMBA), located in the city of Salvador. 

The time frame chosen for selection and document analysis corresponds to the years 

from 1891 to 1922. In this period, there was a greater production of theses which took 

childhood as their central theme, or medical-hygienic issues related to it. Those theses, 

the main documents for this study, are considered as spaces of production of 

representations of childhood, based on the assumption that different social groups 

perceive and attribute different meanings to certain realities and phenomena, in close 

relation to the historical context in which they are inserted. These doctoral theses are 

considered important sources for understanding the history not only of childhood but 

also of life in the city of Salvador. The analysis of these theses in their historical context 

of production allows us to understand the representations that were intended to 

legitimize in that institution, but also to note which questions were being raised and 

what procedures doctors used to recommend in the care of children. Another source 

used for this work is the periodical Gazeta Médica da Bahia (GMB), which sought 

originality and was regulated mainly by national needs to publish its articles. Both the 

theses and GMB are considered important documents and record of the scientific 

production of the period and reveal that childhood was represented as the future, as the 

men of tomorrow. Women were represented as mothers, those who had the duty to take 

care of their children, the children of the nation. The physicians considered many of the 

mothers unprepared, without the knowledge to take care of and raise strong and healthy 

children, according to the hygienic point of view. Thus, the precepts described by 

doctors in their theses would be indispensable, according to the doctors themselves. The 

role of these doctors was to guide the mothers through the care and education of small 

children, making them, respectable and productive, future citizens. These doctors 

sought, through their position in society, to intervene in the family model, stipulating, 

through some rules, what they thought to be the best for the nation, which was to create 

healthy individuals, both in the physical and moral aspects. 

 

Key words: childhood, Medicine, medical theses
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa que apresento em forma de dissertação de mestrado teve início no 

curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de São João del-Rei. No 

ano de 2010, defendi um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado 

Aleitamento e as concepções de infância no século XIX segundo as teses da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro1. Durante o TCC, o objetivo foi analisar, a partir da 

leitura de teses sustentadas perante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, as 

representações sobre a infância presentes nos discursos médicos, priorizando as teses 

defendidas por médicos de procedência da Vila de São João del-Rei (Província de 

Minas Gerais) e que abordavam, em seus trabalhos, a questão do aleitamento. Este tema 

tratado no TCC foi escolhido por se referir a um assunto pouco trabalhado no campo da 

História da Educação. Consultando o material digitalizado e disponível na internet no 

sítio do Arquivo Público Mineiro2, foram selecionadas três teses médicas, dos doutores 

Juvenal Martiniano das Neves3, Cornelio Emilio das Neves Milward4 e Francisco José 

Coelho de Moura5, todas sustentadas na década de setenta do século XIX. Tomando 

como base as representações existentes nas teses citadas, o olhar foi dirigido para a 

questão do aleitamento, principalmente do “aleitamento mercenário”, que ocorria 

quando as mães confiavam seus filhos para serem amamentados por amas de leite, 

mediante pagamento.  

A partir da pesquisa bibliográfica realizada na primeira etapa da pesquisa de 

TCC, percebeu-se que, embora existam diferentes estudos sobre a História da Infância, 

poucos são aqueles que analisavam a temática pela ótica médica. E, dentre estes, 

                                                           
1Realizado sob orientação da Profª Drª Christianni Cardoso Morais, o resultado do trabalho pode ser visto 
em: FERREIRA, Naiara. Aleitamento e as concepções de infância no século XIX segundo as teses da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Pegagogia) - Universidade Federal de São João del-Rei.  
2<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/> 
3
NEVES, Juvenal Martiniano. Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e particularmente do 

mercenário em relação às condições em que se acha no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typographia da 
Reforma, 1873. 
4
MILWARD, Cornelio Emilio das Neves. Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e 

particularmente do mercenário em relação às condições em que se acha no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Typographia do Apostolo, 1873.  
5
MOURA, Francisco José Coelho de. Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e 

particularmente do mercenário em relação às condições em que se acha no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Typographia-Carioca, 1874.   
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nenhum trazia, como documentos, as teses médicas dos titulados na Faculdade de 

Medicina da Bahia6. Embora esta tenha sido a primeira Instituição de Ensino Superior 

criada no Brasil Império, no ano de 1808, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

figura em primeiro no plano das pesquisas que versam sobre infância e medicina. Dessa 

forma, considerando esta lacuna, o projeto de pesquisa apresentado para a seleção de 

mestrado, tinha como objetivo compreender o conceito de infância representado nas 

teses médicas produzidas na Faculdade de Medicina da Bahia, no século XIX, tendo em 

vista a pouca produção que privilegia as teses desta faculdade como documentos 

históricos.  

O TCC foi essencial tanto para a construção do objeto de estudo quanto para a 

compreensão da importância que a medicina e a higiene7 foram ganhando no decorrer 

do século XIX, no que diz respeito aos cuidados com a população e, principalmente, 

com as crianças. Os médicos, no final do século XIX e início do XX, ganharam 

autoridade e um papel de destaque nas discussões que tinham como foco principal a 

infância.  

A construção do conceito de criança e de infância tem sido objeto de estudo de 

muitos pesquisadores brasileiros, sendo atribuídos a esses conceitos vários significados, 

com suas especificidades e representações. Embora haja uma diferenciação entre 

infância e criança, observa-se que, no conteúdo da documentação utilizada para esta 

pesquisa, o uso dos termos era feito indiscriminadamente. Todavia, neste trabalho, 

optou-se por usar a palavra infância, que significa o período de desenvolvimento que 

                                                           
6A Faculdade de Medicina da Bahia, desde sua fundação até os tempos atuais, teve inúmeras 
denominações, tais como: Escola de Cirurgia da Bahia (1808); Academia Médico-Cirúrgica da Bahia 
(1816); Faculdade de Medicina da Bahia (1832); Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia (1891); 
Faculdade de Medicina da Bahia (1901); Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia (1946); 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Neste trabalho, utilizarei a denominação de 
1832, Faculdade de Medicina da Bahia (doravante FMBA). 
7A noção de Higiene é fundamental para o presente estudo. Tal área emergiu como uma ramificação da 
racionalidade médica, responsável, então, pela dimensão social da mesma. Portanto, foi com base nas 
contribuições da Higiene que a Medicina buscou controlar os espaços, o tempo, a nutrição, as 
vestimentas, a sujeira, os órgãos, os corpos e as vontades. A racionalidade médica buscava produzir um 
novo homem. A crença no poder redentor de uma educação higiênica e higienizadora foi apresentada 
como condição necessária e, por vezes, suficiente, para fazer com que o Brasil finalmente ingressasse no 
restrito grupo das nações ditas “civilizadas”. MANSANERA, Adriano Rodrigues & SILVA, Lúcia 
Cecília da. A influência das idéias higienistas no desenvolvimento da psicologia no Brasil.  Revista 
Psicologia em Estudo. v.5, n.1. Curitiba-PR. 2000. p.115-137. LEMOS, Flávia Cristina Silveira & 
VASCOS, Daniele dos Santos. Alguns percursos históricos entre o higienismo e a medicalização na 
atenção à infância e às famílias. Revista do Difere. nº 4. Campinas, SP, p. 114-132. PYKOOSZL, 
Lausane Corrêa & OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de. A higiene como tempo e lugar da educação 
do corpo: Preceitos higiênicos no currículo dos grupos escolares do estado do paraná.  Currículo sem 
Fronteiras. v.9, n.1. Curitiba-PR. 2009. p.135-158. 
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antecede à condição de adulto. Assim como apresentado no livro História social da 

infância no Brasil8, organizado por Marcos Cezar de Freitas e Maurilane de Souza 

Biccas, adotou-se, para efeito deste estudo, a noção de infância não somente como uma 

“fase biológica da vida, mas uma construção cultural e histórica”9. Parte-se do 

pressuposto de que, em cada época e em cada sociedade, de acordo com o gênero e as 

condições sociais, as crianças tiveram infâncias distintas. Neste trabalho, o objetivo é  

analisar as representações sobre a infância identificadas nas teses médicas defendidas na 

FMBA, localizada na cidade de Salvador. A princípio, pretendia-se estudar todo o 

século XIX. Todavia, dada a impossibilidade de realizar tarefa tão extensa, foi 

necessário realizar um recorte cronológico e, após idas e vindas, leituras e pesquisa no 

arquivo da FMBA, o período compreendido entre 1891 e 1922 foi tomado como marco 

temporal para a pesquisa10. Os primeiros contatos com a documentação possibilitaram a 

percepção de que há maior produção de teses cujo tema central era a primeira infância, 

ou relacionadas a assuntos médico-higiênicos.  

As teses da FMBA, no período em análise, abordavam questões sociais e 

relacionadas à infância, tais como: aleitamento, infanticídio, higiene da primeira 

infância e alimentação. A partir destes documentos, é possível identificar que foram 

criadas representações e práticas, no transcorrer do século XIX e início do XX, voltadas 

para o bem estar não só das crianças, mas buscando atingir toda a sociedade. A 

Medicina, ao estabelecer uma relação com a sociedade baiana, pretendia se 

responsabilizar não só pela saúde e pela doença, mas também pelos bons costumes, 

hábitos mais saudáveis, propondo práticas higiênicas e, assim, uma forma de educação 

da sociedade. Neste trabalho, busca-se um novo olhar sobre a infância. Não há uma 

atenção exclusiva sobre a infância escolarizada, tema central da maioria das pesquisas 

em se tratando de História da Infância e da Educação no Brasil. Como revela 

levantamento realizado nos Anais do Congresso Brasileiro de História da Educação 

(CBHE), do Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas 

Gerais (COPEHE-MG), na Revista Brasileira de Educação (RBE), na Revista 

Brasileira de Educação (RBHE) e no Banco de Teses da CAPES (Coordenação de 

                                                           
8FREITAS, Marcos Cezar de (Org.).  História social da infância no Brasil. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
334 p 
9FREITAS, 2003, Op. Cit., p. 21 
10Maiores detalhes sobre a construção do recorte cronológico podem ser lidos no capítulo II desta 
dissertação.  
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)11, loci que dispõem de grande 

quantidade de trabalhos aceitos e artigos publicados sobre infância e educação. Para a 

busca e análise do material publicado nos referidos congressos, revistas e no banco de 

teses, foram consideradas algumas categorias, quais sejam: infância; assistência à 

infância; infância e educação; infância, higiene e educação; medicina e saberes médicos.  

As Tabelas 1 e 2, a seguir, mostram a distribuição das categorias de análise ao 

longo das edições do CBHE e do COPEHE-MG:  

Tabela 1 

Levantamento quantitativo das comunicações relacionadas ao tema da pesquisa nos 
Cadernos de Resumos de comunicações do CBHE (2000-2013)  

 
Edições  Trabalhos 

aceitos  
Infância  Assistência 

à infância 
Infância e 
Educação 

Infância, 
higiene e 
educação 

Medicina e 
saberes 
médicos  

I CBHE 231 2 2 6 1 1 
II CBHE 428 2 2 10 3 - 
III CBHE 418 5 3 13 5 2 
IV CBHE 457 5 4 7 7 2 
V CBHE 932 8 5 19 13 5 
VI CBHE 866 7 9 37 14 10 
VII CBHE 725 16 8 18 10 2 

Total 4.057 45 33 110 53 22 
Fontes: Cadernos de resumo das edições I ao VI do CBHE (2000 a 2011).  

 Dentre os 4.057 trabalhos aceitos nas seis edições do CBHE, 45 (o que 

representa 1,1% do total) dizem respeito à infância e a sua história; 33 (0,8%) versam 

sobre a assistência jurídica e filantrópica à infância pobre e desvalida; 110 (2,8%) dentre 

os trabalhos aceitos dizem respeito à infância e a educação; 53 (1,3%) falam sobre a 

relação entre infância, educação e higiene; 22 (0,6%) tratam da Medicina e dos saberes 

médicos.  

Tabela 2 

Levantamento quantitativo das comunicações relacionadas ao tema da pesquisa nos 
Cadernos de Resumos de comunicações do COPEHE-MG (2001 a 2011)  

 
Edições  Trabalho

s aceitos  
Infância  Assistência à 

infância 
Infância e 
Educação 

Infância, 
higiene e 
educação 

Medicina 
e saberes 
médicos  

                                                           
11Para esse levantamento foram consultados os anais dos seguintes congressos: I ao VI CBHE (realizados 
em 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2011) e I ao V COPEHE-MG (realizados nos anos de 2001, 2003, 
2005, 2007 e 2009). Além dos 42 números da RBE, publicados entre 1995 e 2009 e dos 30 números da 
RBHE, publicados entre 2001 e 2012. Além da produção abrigada no banco de teses da CAPES que 
compreende os anos de 1987 a 2011.  
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I COPEHE 62 - - 3 1 1 

II COPEHE 151 1 - 9 - - 

III COPEHE 86 - 1 3 - - 

IV COPEHE 172 1 - 7 2 2 

V COPEHE 112 - 1 4 3 - 

VI COPEHE 161 2 2 5 3 5 

Total 744 4 4 31 9 8 

Fontes: Cadernos de resumo das edições I a V do COPEHE-MG (2001 a 2009).  

 Com relação aos resumos aceitos nas cinco edições do COPEHE-MG, dos 744 

trabalhos publicados nos anais dos eventos, quatro (0,53%) tratam da infância; quatro 

(0,53%) falam da assistência à infância; 31 (4,1%) versam sobre a infância e a 

educação; nove (1,2%) dizem respeito à infância, educação e higiene e oito (1,07%) 

relacionam-se com a Medicina e os saberes médicos.  

 Nos encontros promovidos pelo CBHE, é visível o aumento dos trabalhos 

relacionados à infância, educação e medicina ao longo de suas edições. No primeiro 

congresso houve somente um trabalho relacionado à categoria infância, higiene e 

educação. Já no VI CBHE, houve 14 trabalhos vinculados ao tema, aumento visível não 

só nessa categoria, mas também nas demais. Se no CBHE esse aumento é visível, o 

mesmo não foi tão perceptível ao longo das edições do COPEHE-MG, congresso que 

tem tido poucos trabalhos relacionados à infância, educação e Medicina – e também às 

demais categorias que dizem se relacionam com a presente pesquisa. No entanto, entre 

os trabalhos que fazem referência à infância e sua educação, há um número no 

COPEHE-MG bem superior às demais categorias. Realidade visível também no CBHE, 

que possui 92 (2,8%) trabalhos publicados sobre a infância e educação, ao longo de suas 

seis edições. Em ambos os congressos, o número de trabalhos aceitos que se referem à 

infância e educação são bem superiores às demais temáticas anteriormente 

mencionadas. 

De outra parte, considerando as revistas consultadas, tanto na RBE quanto na 

RBHE, o número de artigos publicados sobre História da Infância é bastante diminuto, 

como pode ser visto a seguir, na Tabela 3: 

 

Tabela 3 

Levantamento quantitativo de resumos de artigos relacionados à pesquisa na RBE e na 
RBHE (1995 a 2012) 

Revistas Totais de 
artigos 

Infância  Assistência à 
Infância 

Infância e 
Educação 

Infância, 
higiene e 

Medicina e 
saberes 
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publicados educação  médicos 
RBE 412 1  1  3 1 0 

RBHE 264 1  2  8  1  2 
Fontes: Revista Brasileira de Educação, nº 0 a 42 (1995 a 2009) disponível em 
http://www.anped.org.br/rbe e a Revista Brasileira de História da Educação, nº 1 a 23 (2001 a 2012) 
disponível em http://www.rbhe.sbhe.org.br.  

 Nas edições da RBE, dos 412 artigos publicados, somente um (0,24%) se refere 

à infância, um (0,24%) trata da assistência à infância, três (0,72%) dizem respeito à 

infância e sua educação, um (0,24%) versa sobre infância, higiene e educação e não há 

um sequer que estabeleça como tema a Medicina e os saberes médicos. Em relação à 

RBHE, foram contabilizados 264 artigos, dentre os quais um (0,38%) se refere à 

infância e também um ao tema infância, higiene e educação, dois (0,75%) dizem 

respeito à assistência à infância e dois versam sobre a Medicina e os saberes médicos. 

Por fim, há oito artigos (3,03%) que remetem à infância e sua educação. Assim como no 

levantamento realizado a partir dos Anais dos congressos (CBHE e COPEHE-MG), fica 

evidente que, embora pouco expressivo, o maior número de publicações se refere à 

infância e sua educação. 

Na RBHE foi publicado, em 2004, por Sônia Câmara, o artigo intitulado A 

constituição dos saberes escolares e as representações de infância na reforma 

Fernando de Azevedo de 1927 a 193412. Tal estudo trata da reforma educacional 

implantada por Fernando de Azevedo, Diretor Geral de instrução pública do Distrito 

Federal, a qual era pautada em três pilares: a saúde, a moral e o trabalho. A autora 

considera, ainda, a atribuição de uma tarefa social e nacional para a escola.  A partir 

dessa perspectiva, a pesquisa revela como era pensada a criança nesse tempo. Outro 

artigo, publicado por Cynthia Greive Veiga, sob o título A produção da infância nas 

operações escriturísticas da administração da instrução elementar no século XIX13, 

aborda como era vista e como se estabelecia a presença das crianças pobres, negras e 

mestiças na documentação do processo institucional do ensino elementar em Minas 

Gerais. Como afirma a historiadora mineira: “a escolarização da criança é um fato 

histórico a ser construído...”14.  

                                                           
12CAMARA, Sônia. A constituição dos saberes escolares e as representações de infância na reforma 
Fernando de Azevedo de 1927 a 1930. Revista Brasileira de História da Educação. nº 8 Campinas, SP, p. 
159-180. 
13VEIGA, Cynthia Greive. A produção da infância nas operações escriturísticas da administração da 
instrução elementar no século XIX. Revista Brasileira de História da Educação. nº 9,. Campinas, SP, 
p.73-108. 
14VEIGA, Op. cit., 2005, p.73-108. 



17 

 

Existem também estudos referentes à infância publicados na RBE, um deles em 

2004, por José Gondra e Inára Garcia, com o título A arte de endurecer “miolos moles e 

cérebros brandos”15. Neste artigo, os historiadores discutem as ideias de infância, 

relacionando-as com as etapas da vida. Trabalham com os conceitos de infância pobre e 

rica e, ainda, com a educação das mulheres. Consideram as visões médico-higiênicas 

propostas pelas teses dos médicos formados na FMRJ. Há também o estudo publicado 

por Maria Cristina Soares de Gouvêa e Mônica Yumi Jinzenji, intitulado Escolarizar 

para moralizar: discursos sobre a educabilidade da criança pobre (1820-1850)16. Estas 

pesquisadoras versam sobre a importância da educação elementar para a infância pobre 

e da não criação de dispositivos de inserção e manutenção das mesmas nas instituições 

de ensino. Revelam que acreditava-se que a escolarização poderia civilizar a camada 

mais pobre da sociedade brasileira na primeira metade dos oitocentos.  

Após o levantamento feito nos supracitados congressos e revistas, foi consultada 

a produção abrigada no Banco de Teses da Capes17, no qual foram encontradas 1.521 

dissertações e 406 teses, produzidas entre os anos de 1987 e 2011, que se relacionam à 

História da Infância. No entanto, devido à abrangência do tema e por perceber que nem 

todos os resumos contribuiriam para a pesquisa, optou-se por um refinamento na busca, 

utilizando o termo História da Infância associado a algumas temáticas de interesse para 

o estudo, quais sejam: assistência à infância; infância e educação; infância higiene e 

educação; Medicina e saberes médicos. Dessa maneira, foram encontradas 53 

dissertações de mestrado (3,4%) e 21 teses de doutorado (5,17%%) relacionadas à 

infância, 41 dissertações de mestrado (2,6%) e 15 teses de doutorado (3,69%) ligadas à 

assistência a infância, 34 pesquisas de mestrado (2,2%) e 29 de doutorado (7,14%) 

referentes à infância e educação, seis (0,39%) dissertações de mestrado e duas (0,49%) 

teses de doutorado relacionadas ao tema infância, higiene e educação e, por fim, nove 

dissertações (0,59%) e três teses (0,73%) que aludem à Medicina e aos saberes médicos. 

Tais dados foram coligidos e podem ser melhor observados na Tabela 4, a seguir:  

 

                                                           
15GONDRA, José & Inára Garcia. A arte de endurecer “miolos moles e cérebros brandos”: a 
racionalidade médico-higiênica e a construção social da infância. Revista Brasileira de Educação – 
ANPED. nº 26. Campinas, SP, p. 69 – 83 
16GOUVÊA, Maria C. Soares de. & JINZENJI, Mônica Yumi. Escolarizar para moralizar: discursos sobre 
a educabilidade da criança pobre (1820-1850). Revista Brasileira de Educação – ANPED. nº 31. 
Campinas, SP, p. 114-132  
17

<http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses> acessado em abril de 2013. 
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Tabela 4   

Levantamento quantitativo de resumos de dissertações e teses relacionados à pesquisa 

no Banco de Teses  

 Total de 
resumos 

Infância Assistência 
à infância 

Infância e 
Educação 

Infância, 
higiene e 
educação 

Medicina e 
saberes 
médicos 

Dissertações 1.521 53 41  34 6 9 
Teses 406 21  15  29  2 3 

Fonte: Banco de teses capes (1987- 2011). Disponível em  http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-

teses. 

   
Dentre as dissertações e teses cujos resumos se encontram no Banco de Teses da 

Capes, foram localizados trabalhos que se aproximam desta pesquisa e com os quais foi 

possível estabelecer um diálogo. Um deles trata-se da dissertação de Leandro Silva de 

Paula, intitulada Higiene, educação e cuidados com a infância18, que analisa o discurso 

médico presente em teses defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

produzidas no segundo reinado. O pesquisador relaciona a higiene com a infância e 

reflete sobre as principais preocupações e intervenções voltadas para a infância. Sua 

pesquisa ancora-se nos pressupostos da História Cultural e nos estudos foucaultianos.   

Há, ainda, a tese de doutorado de Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto: A 

infância e a medicalização das dificuldades no processo de escolarização nas teses 

sobre higiene escolar da Faculdade de Medicina da Bahia (1889-1930)19. Tendo como 

objetivo a investigação dos significados culturais de infância, de educação e os sinais de 

medicalização presentes nas teses sobre higiene escolar da FMBA, a pesquisadora busca 

compreender o processo histórico de desenvolvimento das práticas sociais dirigidas à 

criança, particularmente, daquelas relacionadas à saúde.  

 Na tese de doutorado Higienizar, cuidar e civilizar20, Liliana Müller Larocca 

investiga os discursos médicos direcionados à higienização da escola e problematiza a 

difusão da ciência Higiênica na sociedade paranaense. A autora elege os discursos para 

a escola presentes nos periódicos “Archivos Paranaenses de Medicina” e “Revista 

                                                           
18PAULA, Leandro Silva. Higiene, educação e cuidados com a infância: o discurso médico nas teses da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1840-1882). Juiz de Fora, 2011. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora. 
19ZUCOLOTO, Patrícia Carla Silva do Vale. A infância e a medicalização das dificuldades no processo 
de escolarização nas teses sobre higiene escolar da Faculdade de Medicina da Bahia (1889-1930). 
Bahia, 2010. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade Federal da Bahia 
20LAROCA, Liliana Müller. Higienizar, cuidar e civilizar: O discurso médico para a escola paraense 
(1886-1947). Paraná, 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná. 
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Médica do Paraná”, buscando reconhecer propostas de civilidade nos discursos médicos 

elaborados para a escola paranaense.  

Outro trabalho com o qual procurou-se dialogar é a dissertação de mestrado 

intitulada A escolarização da infância pobre nos discursos educacionais em Minas 

Gerais (1825-1846)21, de Mônica Yumi Jinzenji, que investiga os discursos sobre a 

escolarização da infância pobre em Minas Gerais, utilizando como documento principal 

o manual didático intitulado Curso Normal para Professores de Primeiras Letras ou 

Direcções relativas á educação physica, moral e intellectual nas escolas primarias. Tal 

manual fora utilizado na formação dos professores das escolas elementares dos 

oitocentos. A autora busca compreender, através do discurso presente nesse manual, 

como a criança era representada, tomando-o como uma tentativa de orientação das 

práticas educativas no período. Além do manual, Jinzenji se baseia em outros 

documentos, como o jornal O Universal, textos legais produzidos na Província mineira 

entre 1835 e 1846 e o relatório intitulado Memória, escrito pelo professor Francisco de 

Assis Peregrino, em 1839. A autora traz também os relatórios dos presidentes da 

Província de Minas Gerais dos anos de 1835 a 1847. Jinzenji traz, ao longo de sua 

dissertação, vários autores que tratam a infância como objeto de estudo, pesquisas essas 

que atribuem diferentes significados a essa fase da vida, compreendendo-a de formas 

diferentes conforme variam os lugares, os sujeitos e os períodos de análise. Para a 

autora: 

 

a produção de ‘histórias de infâncias’ significa recuperarmos as diferentes 
representações e práticas de cuidado, proteção e socialização dessas 
infâncias, tendo em vista sempre que se trata de uma pluralidade que deve 
não somente ser relacionada ao seu tempo e lugar, mas também às condições 
sociais, étnicas, de gênero enfim, toda a complexidade envolvida nas suas 

condição de existência
22

. 

 

 

Jinzenji cita tendências do entrecruzamento do campo da História da Infância 

com a História da Educação, que privilegia o discurso pedagógico e destaca temas 

recorrentes em pesquisas realizadas no campo. Mesmo depois dessa análise 
                                                           
21JINZENJI, Mônica Yumi Jinzenji. A escolarização da infância pobre nos discursos educacionais em 
Minas Gerais (1825-1846). Belo Horizonte, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal de Minas Gerais. 
22JINZENJI, 2002, Op. Cit., p.153 
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bibliográfica extensa, a autora percebe lacunas quando se trata de estudos referentes à 

primeira metade do século XIX em relação à infância escolarizada, afirmando que as 

pesquisas pouco esclarecem acerca das crianças e da apropriação da cultura letrada por 

elas, ou como eram representadas na época. A pesquisa de Jinzenji se refere a um 

período no qual se discutia a expansão do ensino elementar às demais camadas da 

sociedade, deixando esse de ser um privilégio das elites. De acordo com a autora, com 

essa expansão, a escola das primeiras décadas dos oitocentos buscava assumir tanto a 

função de instruir quanto a de educar, já que as famílias pobres eram consideradas como 

incapazes de educar os seus filhos. Ficou a cargo da escola transmitir a educação formal 

e, também, uma educação moral. Jinzenji, afirma que: 

 

O discurso que desqualifica as famílias pobres na educação dos filhos era 
acompanhado da tentativa de legitimar a educação escolar em conduzir a 
formação dos futuros cidadãos. Assim, a educação escolar era vista como a 
intervenção capaz de corrigir as más influências e danos causados pelas 

famílias, substituindo-as na tarefa educativa
23

. 

 

Pensar a desqualificação atribuída às famílias pobres para criar e educar a 

infância, em diálogo com a pesquisa de Jinzenji, foi de suma importância ao longo da 

realização do trabalho que ora se apresenta. Todavia, esta dissertação não trata 

exclusivamente da escolarização da infância, como a maioria das dissertações e teses 

citadas, mas toma como objeto de estudo outros aspectos relacionados à idade infantil, 

como cuidados com os corpos e a saúde dos pequeninos.  

Sobre a infância pobre, Moysés Kuhlmann Jr., a partir de extenso levantamento 

biográfico sobre História da Infância, aponta que a infância burguesa e aristocrática, 

devido às numerosas fontes pertencentes à vida privada de suas famílias, “são muito 

mais conhecidas”24. Segundo Kuhlmann Jr., embora seja laborioso encontrar 

documentos que registrem a vida privada de famílias das camadas populares, há um 

acervo grande de documentos públicos, que envolve o atendimento e a assistência tanto 

médica, jurídica quanto filantrópica às famílias e à infância pobre. Este é o caso da 

presente dissertação, uma vez que existem teses médicas defendidas na FMBA que se 

dedicaram especialmente a discutir os cuidados com a infância, procurando  
                                                           
23JINZENJI, 2002, Op. Cit., p.144 
24KUHLMANN JR, 2004, Op. cit., p. 24  
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“denunciar” as “falhas” cometidas pelas famílias pobres. Ainda sobre a infância pobre, 

de acordo com Irene Rizzini, em O século perdido25, a criança tornou-se objeto de 

interesse do Estado, sendo este interesse reflexo das novidades que apareceram ao longo 

do século XIX. Segundo a autora, 

 

a criança deixa de ocupar uma posição secundária e mesmo desimportante na 
família e na sociedade e passa a ser percebida como valioso patrimônio de 
uma nação; como ‘chave para o futuro’, um ser em formação – ‘ductil e 
moldavel’- que tanto pode ser tranformado em ‘homen de bem’ (elemento útil 
para o progresso da nação) ou num ‘degenerado’ (um vicioso inútil a pesar 

nos cofres públicos)
26

.  

 
 De acordo com a supracitada autora, as famílias pobres foram historicamente 

acusadas de “abandonar moralmente” suas crianças. Tal abando, visto como prática 

atrelada a comportamentos viciosos, acabava por conduzir essas crianças à 

criminalidade. Em nome dessa criança abandonada moralmente é que foi sendo criada 

pelo Estado, paulatinamente, uma rede de cuidados que envolveram tanto a Medicina 

quanto um aparato jurídico-assistencial. A Medicina, considerando-se responsável pelos 

corpos e pelas almas, tomou para si, ao longo do tempo, a responsabilidade de verificar 

a infância e de indicar formas de recuperação, seja moral ou física e de propor 

tratamentos. Considerando esta discussão histórica sobre a infância pobre, buscou-se, 

nesta dissertação, dar destaque às representações pejorativas construídas pelos médicos 

formados pela FMBA às famílias pobres soteropolitanas.  

 A partir da revisão bibliográfica realizada, foram encontradas outras publicações 

com as quais buscou-se travar um diálogo que muito contribuiu para a construção desta 

dissertação, auxiliando a compreender o tema do Higienismo e o contexto histórico 

tomado como referência. Dentre eles, destaca-se Ideias médicas sobre educação: o 

papel dos congressos de higiene e educação na década de 1920 no Brasil27, de autoria 

de Lausane Côrrea, publicado no V CBHE. Em seu estudo, a autora busca identificar, 

por meio dos discursos de médicos, higienistas e outros profissionais, ideias ligadas à 

                                                           
25RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. 3.ed. 
São Paulo: Cortez, 2011.  
26RIZZINI, 2011, Op. cit., p. 24. 
27CÔRREA, Lausane. Ideias médicas sobre educação: o papel dos congressos de higiene e educação na 
década de 1920 no Brasil. In: Congresso Brasileiro de História da Educação, V, 2008. Anais... São 
Cristóvão: Universidades Federal de Sergipe, 2008. CD-ROM. 
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saúde e à higiene para a educação no Brasil, além de analisar como se deu a inserção 

dessas ideias nas escolas. Esses discursos, segundo Côrrea, tinham a escola como 

principal foco de intervenção e procuravam conciliar a construção de novos prédios, 

pátios, a disposição do mobiliário e a iluminação com os preceitos higiênicos da época. 

De acordo com Côrrea, esses profissionais procuravam legitimar seus discursos 

proferindo-os em congressos de higiene, ganhando respaldo científico e alcance 

nacional. Buscavam, dentre outras coisas, melhorar as escolas tanto no que diz respeito 

a sua estrutura, quanto à sua imagem, pois a imagem seria aquela construída de acordo 

com os moldes higiênicos da época.  

 Outro trabalho de destaque é o de Betânia Gonçalvez Figueiredo, intitulado Os 

manuais de medicina no século XIX: aprendizado informal28, apresentado e publicado 

no primeiro COPEHE-MG. A autora investiga a importância da arte de curar 

envolvendo pessoas que não possuíam uma formação específica em medicina, os 

chamados “charlatões”. Figueiredo traz, também, um histórico da institucionalização da 

Medicina no Brasil e dos saberes médicos praticados no curso de Medicina que vinha 

sendo instituído. Para o desenvolvimento de sua pesquisa, a autora se utiliza de manuais 

de saúde que circulavam no século XIX, discursos médicos, legislação e alguns relatos 

de viajantes. Acompanha como se deu a difusão dos saberes médicos por meio desses 

manuais e guias que se popularizaram entre as pessoas leigas no Brasil oitocentista, 

período em que a prática médica não estava completamente difundida e sofria com a 

falta desses profissionais. Dentro deste panorama, a autora encontrou profissionais de 

outras áreas, pessoas que não frequentaram a escola e outras que mal sabiam ler, mas 

que buscavam, nesses manuais, uma forma de aprendizado informal para assim 

poderem praticar a Medicina no Brasil do século XIX.  

 Há, ainda, o trabalho publicado no IV CBHE por Omar Schneider e Roseany 

Campos, cujo título é: Saúde, higiene, educação física e cultura escolar: um olhar 

sobre a infância a partir da Revista Educação Physica29. Os autores analisam, a partir 

dos artigos divulgados na “Revista Educação Physica”, impressa entre os anos de 1932 

e 1945, como a disciplina Educação Física se apropriava de outros saberes, passando a 

                                                           
28FIGUEIREDO, Betânia Gonçalvez. Os manuais de medicina no século XIX: aprendizado informal In: 
Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais, I, 2001, Anais... Belo 
horizonte, 2001. CD-ROM 
29SCHNEIDER, Omar; CAMPOS, Roseany. Saúde, higiene, educação física e cultura escolar: um olhar 
sobre a infância a partir da Revista Educação Physica. In: Congresso Brasileiro de História da Educação, 
IV,  2006, Anais... Goiânia: Universidades Católica de Goiás, 2006. CD-ROM 
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ser vista como uma ferramenta da educação nacional, como forma de educar e controlar 

os corpos, tornando-os mais saudáveis. Os autores buscaram, na aludida revista, artigos 

relacionados à higiene e à saúde que estivessem, de alguma forma, vinculados à 

escolarização da infância. Além disso, analisaram como se deu a incorporação de 

comportamentos, normas e práticas propostas por intelectuais da área que escreviam 

para o impresso em questão e as representações que circularam sobre o corpo na revista, 

com a finalidade de responder quais eram as diferentes necessidades sociais do período.  

 O levantamento bibliográfico realizado também indicou que, apesar do maior 

número de artigos e resumos de congressos se relacionarem com o tema infância e 

educação, as categorias de análise estabelecidas para a busca não se encontram muito 

difundidas no campo da História da Educação, como pode ser percebido a partir dos 

números expostos nas Tabelas de números 1, 2, 3 e 4. Assim, considerando a produção 

no campo da História da Educação, a presente dissertação se faz relevante, devido ao 

pequeno número de produções científicas que aborda a questão da infância vista pela 

perspectiva médico-higiênica. Principalmente um estudo feito a partir do tema proposto 

nesta pesquisa: as representações da infância nas teses médicas da FMBA. 

Levando em consideração o levantamento bibliográfico realizado e o fato de que 

as representações que determinada sociedade possui sobre a infância podem ser 

consideradas fenômenos sociais e culturais, buscou-se, com esta pesquisa de mestrado, 

entender como a infância era representada pelos médicos da FMBA. Partiu-se do 

pressuposto de que tais médicos constituíram um lugar de autoridade para identificar 

problemas e propor modificações nos ambientes e na saúde da população, fazendo uso 

dos seus conhecimentos para sanar os males, dominar os corpos e os espaços. 

Entretanto, faz-se necessário esclarecer o que se entende por representação, o que será 

feito a seguir, no capítulo I.  

Dessa forma, no Capítulo I, História da infância: obras, abordagens e 

perspectivas, são discutidos os procedimentos metodológicos e o referencial teórico 

utilizados para a construção desse estudo.  Apresento neste capítulo as fontes 

utilizadas para análise da representação de infância em Salvador e como o conceito de 

infância vem sendo discutido na História e as possíveis contribuições que este estudo 

oferece ao campo.  

No Capítulo II, intitulado O tempo e o local, apresento os recortes cronológico e 

espacial escolhidos para análise dos documentos. No período tomado como recorte 
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cronológico, entre os anos de 1891 a 1922, através da observação da documentação 

disponível, pode-se perceber que há uma expressiva produção de teses que abordam a 

infância na FMBA neste período. E devido à localização da própria faculdade tomamos 

a cidade de Salvador como marco espacial, sem perder de vista a cidade em um 

contexto mais amplo. Além disso, abordarei como foram instituídas as Faculdades de 

Medicina, especialmente a FMBA e como se deu o ensino médico nessas Instituições.  

No Capítulo III, Gerar e cuidar, revelo como os saberes médicos presentes nas 

teses defendidas na FMBA, demonstram as inquietações em torno dos cuidados 

necessários à infância. Nas teses analisadas nesse estudo, os doutores indicam uma série 

de cuidados para os quais as mulheres deveriam estar atentas no período da gravidez. 

Apontando hábitos e comportamentos que deveriam ser seguidos por estas mulheres. Os 

cuidados com o ambiente em que as crianças repousavam; o uso do vestuário correto, 

do ponto de vista médico, dentre outros cuidados considerados à época importantes são 

discutidos ao longo deste capítulo, pois figuravam entre as maiores preocupações dos 

médicos em suas teses.  

O Capítulo IV, Nutrir – mães, amas e mamadeiras, traz outra questão muito 

discutida pelos doutores em suas teses, a prática do aleitamento materno. 

Principalmente o aleitamento mercenário e o artificial. O capítulo discuti o ponto de 

vista dos doutores a respeito dessa prática. Em suas teses, os doutores em Medicina 

dividiam o aleitamento em quatro tipos: materno, artificial, mercenário e misto. Dessa 

forma, os médicos estabeleceram, em seus escritos, um conjunto de representações, 

normas e comportamentos que as mães deveriam seguir, já que acreditavam que tanto o 

convívio, quanto o aleitamento, influenciaria a sua prole. A partir dessas orientações e 

recomendações, percebe-se que, de acordo com as teses analisadas nesse estudo, que o 

aleitamento materno deveria ser estimulado, sendo considerado um aliado ao bem estar 

infantil. 

No último capítulo, Natalidade e mortalidade infantis – principais causas, 

esclareço a partir da análise de artigos publicados na GMBA e das teses médicas 

defendidas na FMBA que as principais causas da mortalidade infantil na Bahia, segundo 

os doutores das teses e artigos analisados, eram a má qualidade da alimentação e a falta 

de certos cuidados, inerentes a essa fase da vida e que não eram prestados pelos pais das 

crianças. No entanto além da má-alimentação e das habitações impróprias, as práticas de 
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aborto criminoso e infanticídio também figuravam nas teses como causas das altas taxas 

de mortalidade que figuravam na Bahia no final do século XIX e início do XX. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DA INFÂNCIA: OBRAS, ABORDAGENS E PERPECTIVAS 

 

1.1. O campo da História da Infância 

 

 Diversos estudos no Brasil e no mundo se referem à infância e a sua História, 

sendo a percepção que se tem na atualidade sobre a infância uma construção bastante 

recente no tempo histórico. Grande parte dos estudos publicados sobre a infância faz 

referência à pesquisa de Philippe Ariès sobre o tema, sendo este historiador francês 

considerado um dos primeiros a investigar o assunto. Em seu livro História Social da 

Criança e da Família30, Ariès assinala que o conceito de infância nasceu na 

modernidade, questiona a existência do sentimento de infância e sustenta que, na Idade 

Média, a ausência da particularidade infantil manifestava-se na linguagem, na 

iconografia, no vestuário, nos jogos e brincadeiras, no trabalho e na educação 

dispensada aos pequenos. Sua tese mais importante e também a que causou grande 

controvérsia na área é a seguinte: 

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento 
da infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 
negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento de infância não 
significava o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 
particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 

criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia
31

. 

 

 Segundo Ariès, a ideia de infância foi sendo construída historicamente e as 

crianças, durante muito tempo, eram vistas como adultos em miniatura, sem 

características próprias. O período compreendido entre os séculos XII ao XVII é o que o 

autor utiliza para realizar o seu trabalho, recorte no qual afirma que ocorrem diversas 

transformações históricas, principalmente no que se refere às concepções sobre a 

                                                           
30ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara. 1981. Publicado 
primeiramente na França em 1973. 
31ARIÈS, 1981, Op. cit., p. 151. 
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infância. As crianças, neste período, ao completarem sete anos de idade, eram 

consideradas aptas a se inserir no mundo do trabalho, acompanhavam os pais em seus 

ofícios e na vida familiar, imitando hábitos e costumes dos mais velhos. A partir de 

relatos e documentos variados, dos séculos XII ao XVIII, o historiador francês mostra 

como eram caracterizadas as fases da infância:  

 

A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa 
quando nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é 
chamado de enfant (criança), que quer dizer não falante, pois nessa idade a 

pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente suas palavras
32

. 

 

 De acordo com Ariès, a passagem da infância para a vida adulta era algo a ser 

superado e a vida das crianças no seio familiar era considerada breve e insignificante. A 

História da Infância contada por Ariès revela que as crianças eram tidas como “adultos 

em miniatura”, tanto na sua forma de vestir, quanto na maneira de agir. Não havia 

grandes cuidados por parte das famílias, uma vez que as crianças eram consideradas 

substituíveis. O historiador destaca que isto se dava uma vez que os séculos que 

precederam o surgimento do sentimento de infância foram marcados por altos índices de 

mortalidade infantil e de recorrentes práticas de infanticídio, sendo a morte das crianças 

aceita com certa naturalidade pela sociedade de uma forma geral. Segundo Ariès, a 

família medieval era uma família social e não sentimental. Esses sentimentos se 

modificaram no decorrer do século XVII, com a interferência dos poderes públicos e da 

Igreja – “como se a consciência comum só então descobrisse que a alma da criança 

também era imortal”33. Ademais, as condições de higiene e a preocupação com a saúde 

das crianças também surgiram dentro do ambiente familiar. A partir de então, as 

famílias já não aceitavam mais tão facilmente a morte de suas crianças. E as crianças 

que antes eram educadas fora do ambiente familiar, passaram a ser educadas pelas 

famílias. Ariès destaca que, no momento histórico em que foi construído o sentimento 

moderno de infância, esse novo sentimento fora marcado por dois movimentos. Um 

deles, chamado de paparicação, considerado uma nova forma de cuidar, decorrente do 

sentimento despertado pela beleza e graciosidade das crianças: 

                                                           
32ARIÈS, 1981, Op. cit., p. 36. 
33Id., ibid., p.61. 
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Um novo sentimento da infância havia surgido, em que a criança, por sua 
ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de 
relaxamento para o adulto, um sentimento que poderíamos chamar de 

paparicação 
34. 

 

  Houve também o sentimento de apego, que Ariès sustenta ser um sentimento de 

caráter mais moralizador. Sendo uma manifestação da sociedade da época contra a 

paparicação, o apego propunha educar as crianças nos costumes e na disciplina, da 

forma mais racional possível. Dentro desse contexto moral, a educação das crianças foi 

tomada como relevante. Ainda de acordo com Ariès, a preocupação das famílias com a 

educação dos seus filhos desencadeou mudanças que levaram os pais a cuidar melhor de 

suas crianças. As crianças passaram a ser vistas como seres sociais, crescendo, no 

interior das famílias, a preocupação tanto com sua saúde quanto com sua educação. Na 

visão de Ariès, quando as crianças foram reconhecidas como indivíduos, com suas 

especificidades, fez-se necessário controlá-las e educá-las mais formalmente. Então, 

seus responsáveis deveriam não só colocá-las no mundo, mas também na escola.  

A partir do século XVII, as crianças ganharam um novo espaço dentro das 

famílias, passando a ser merecedoras de cuidados e atenção. A noção de infância 

tornou-se mais elaborada e as crianças passaram a ser vistas como componentes não só 

das famílias, mas da sociedade, ganhando proteção e direitos que até então não 

possuíam.   

 Assim como Ariès, Neil Postman em O desaparecimento da infância35, 

concorda com a tese de que a ideia de infância é uma invenção da renascença, não 

havendo esta noção no período medieval. Postman afirma, em seu estudo, que o modo 

como entendemos a infância nos últimos séculos está ligado à invenção da prensa 

tipográfica. Para ele, não existia uma preocupação com a formação das crianças na 

Idade Média e também não havia uma diferenciação entre adultos e crianças, o que se 

modificou com a invenção da imprensa. Segundo Postman, foram os gregos que deram 

início à ideia de infância, “eles certamente não inventaram a infância, mas chegaram 

suficientemente perto”36. Os romanos, tomando emprestadas algumas ideias sobre 

                                                           
34ARIÈS, 1981, Op. cit., p. 158. 
35

POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho 
e José Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
36POSTMAN, 1999, Op. cit., p. 22. 
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escolarização presentes na Grécia Antiga, superaram a noção grega de infância, 

principalmente demonstrando a infância por meio da arte e na criação de leis contra o 

infanciticídio. Com o fim do Império Romano, as invasões bárbaras por toda a Europa e 

o início da Idade Média, todas essas ideias referentes à infância desaparecem. 

 Postman acredita que quatro pontos são de extrema importância para a História 

da Infância e para a compreensão do desaparecimento da ideia de infância no período 

medieval, sendo eles: 

 

O primeiro é que a capacidade de ler e escrever desaparece. O segundo é que 
desaparece a educação. O terceiro é que desaparece a vergonha. E o quarto, 
como consequência dos outros três pontos, é que desaparece a ideia de 

infância
37

.       

 

 As crianças se tornaram invisíveis. De acordo com Postman, para que uma ideia 

como a infância ressurgisse na sociedade, foi necessário que ocorresse alguma mudança 

significativa no mundo dos adultos. Nesse caso, segundo o historiador, a mudança que 

trouxe as ideias de infância de volta foi a invenção da imprensa. Antes do século XVI 

não havia livros de pediatria, literatura infantil ou livros que auxiliassem nos cuidados 

com as crianças. Com a prensa tipográfica e com a edição de vários livros, surgiram 

simultaneamente as concepções de fase infantil e adulta. Para Postman, os jovens 

precisavam aprender a ler e escrever para fazerem parte, assim como os adultos, desse 

mundo letrado que surgia. Para tanto, precisavam ser educados:  

 

A questão é que o domínio sobre o alfabeto e depois o domínio sobre todas as 
habilidades e o conhecimento que foram organizados para as etapas seguintes 
constituíram não só um currículo, mas também uma definição do 
desenvolvimento infantil. Ao criarem o conceito de uma hierarquia de 
conhecimento e habilidades, os adultos inventaram a estrutura do 

desenvolvimento infantil
38

.     

 

Postman retoma algumas ideias de Ariès, como a de que, ao surgir a noção de 

infância e a importância dada pelas famílias à educação dos seus filhos, passou a ocorrer 

uma maior repressão do comportamento das crianças. Com o objetivo de controlar seus 

                                                           
37POSTMAN, 1999, Op. cit., p.24. 
38Id., Ibid., p.60 
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corpos e mentes, “professores e pais começaram a impor uma disciplina bastante 

repressiva às crianças”39.  

Embora Neil Postman e Philippe Ariès compartilhem de ideias sobre a infância, 

como o fato de não haver infância na Idade Média e esta ideia ter surgido somente após 

a Renascença, Ariès, por um lado, fala em descoberta da infância, enquanto Postman se 

refere à invenção da infância. Os períodos de surgimento dessas representações e como 

ocorreram também se manifestam de formas distintas segundo cada um desses 

historiadores. Todavia, mesmo com diferenças, Postman se refere a Ariès como o autor 

que iniciou a corrida em direção à História da Infância. O que difere totalmente da 

forma como Moysés Kuhlmann Jr. pensa. Em seu livro Infância e educação infantil: 

uma abordagem histórica40, o autor brasileiro traça, nos primeiros capítulos, um 

panorama dos documentos utilizados, dos problemas tratados e das abordagens 

utilizadas por diferentes autores sobre a infância e a sua História. Assevera, ao contrário 

do que afirma Postman, que: 

 

Desde a década de 1960 vários trabalhos vem sendo produzidos na 
historiografia internacional representando um impulso a historia da infância. 
Mas a ideia de que a preocupação com esse tema tenha surgido com o Ariès, 

esse e um assunto que deve ser discutido
41

.      

 

Além de discordar do fato de Ariès ser considerado o precursor da História da 

Infância, Kuhlmann Jr. também não concorda com as afirmações feitas por Postman e 

Ariès sobre o sentimento de infância ser inexistente na Idade Média.  Pode-se perceber 

essa oposição no trabalho de Kuhlmann Jr., quando este afirma que  

 

o sentimento de infância não seria inexistente em tempos antigos ou na Idade 
Média, como estudos posteriores mostraram. Em livros escritos pelos 
historiadores Pierre Riché e Daniele Alexandre-Bidon (...), fartamente 
ilustrados com pinturas e objetos, arrolam-se os mais variados testemunhos 
da existência de um sentimento da especificidade da infância, naquela 

época
42

. 

                                                           
39POSTMAN, 1999, Op. cit., p.60-61 
40KUHLMANN JR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2004. 
41KUHLMANN JR, 2004, Op. cit., p. 17 
42Id., Ibid., p.22 
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 Moysés Kuhlmann Jr. amplia suas análises para além das referências à obra de 

Philippe Ariès, trazendo à tona o fato de que o desenvolvimento do sentimento de 

infância abordado por Ariès já existia no Brasil no século XVI, “quando os jesuítas 

desenvolveram a estratégia de sua catequese alicerçada na educação dos pequenos 

indígenas”43.  

Ao longo de seu livro, Kuhlmann Jr. realiza extenso levantamento sobre a 

História da Infância, além de temas ligados à assistência e às políticas públicas para a 

infância no Brasil. Versa sobre a educação e a educação infantil no Brasil e no mundo, 

analisando a história das instituições pré-escolares, tais como as creches, escolas 

maternais e os jardins de infância. Com relação às políticas de assistência à infância e as 

diversas instituições assistencialistas surgidas no fim do século XIX e início do XX, 

Kuhlmann Jr. afirma que os pobres eram tratados de maneira cada vez mais autoritária. 

Acreditavam as elites serem capazes de transformar as pessoas, incutindo nelas 

melhores hábitos, sob o ponto de vista moral ou higiênico, com o intuito de aperfeiçoar 

a raça e torná-las cidadãos mais ativos para a nação. Segundo o autor, a assistência à 

infância reúne tanto interesses jurídicos, políticos, médicos, pedagógicos quanto 

religiosos. Tais interesses atuam sobre três tipos de influência, a jurídico-policial, a 

médico-higienista e a religiosa. De acordo com Kuhlmann Jr., essas influências e 

interesses buscavam, dentre outras coisas, controlar a população pobre, tida como uma 

ameaça. O autor aponta, em seu livro, a grande quantidade de trabalhos produzidos 

sobre as famílias pobres e também sobre suas crianças. Mostra novas interpretações nas 

pesquisas de diversos autores, como Pierre Riché e Daniele Alexandre-Bidon, além de 

Jacques Gélis e Lloyd DeMause, que buscam a infância em diferentes momentos e em 

diferentes documentos. Essa busca por novos olhares que o historiador brasileiro indica 

leva a pensar em outras representações sobre a infância, presentes no decorrer da 

História. Kuhlmann Jr. acredita que, ao contrário do que Ariès afirma, a História da 

Infância não é uma história linear, evolutiva e que, sem sombra de dúvidas, não pode ser 

generalizada. Ainda segundo Kuhlmann Jr., a História da Infância contada por Ariès é 

uma história de meninos ricos, devido ao fato de o historiador francês se basear em 

documentos produzidos por ou a pedido de famílias abastadas. E, ainda, que, na História 

da Infância, há 

                                                           
43KUHLMANN JR, 2004, Op. cit., p. 22 



32 

 

abordagens que tomam a infância em sua referência etimológica, como os 
sem-voz, sugerindo uma certa identidade com as perspectivas da história 
vista de baixo, a história dos vencidos, essa visão monolítica permanece, 
mantém um preconceito em relação às classes subalternas, desconsiderando a 
sua presença no interior nas relações sociais. Embora reconhecendo o papel 
preponderante que os setores dominantes exercem sobre a vida social, as 
fontes disponíveis, como, por exemplo, o diário de Luís XIII, utilizado por 
Ariès, geralmente favorecem a interpretação de que essas camadas sociais 
teriam monopolizado a condução do processo de promoção do respeito à 

criança
44

. 

É preciso ter em mente que, ao longo dos tempos, gradualmente foi se 

percebendo que as crianças eram diferentes e necessitavam de cuidados especiais, mas 

isso não quer dizer que não houvesse sentimentos ou concepções com relação à infância 

em outras épocas, ainda que de forma distinta da ideia que temos hoje.  

Além dos autores citados, Colin Heywood traz em seu livro Uma história da 

Infância45, inúmeras pesquisas produzidas ao longo dos anos sobre a infância na França, 

Reino Unido, Estados Unidos, além da Itália, Rússia e outros países da Europa. Para o 

autor, dizer que não houve, ou que houve um sentimento específico em relação à 

infância em determinado período, é ser demasiadamente simplista. Faz-se necessário, 

segundo seu ponto de vista, considerar que houve, em diferentes épocas e lugares, 

formas distintas de se conceber a infância. De acordo com Heywood, esta noção é uma 

construção social que, dependendo do lugar, do período ou do grupo social tomado 

como referência, pode se mostrar distinta. Aponta que os primeiros trabalhos sobre 

História da Infância eram mais de teor institucional, tratavam principalmente de temas 

como os sistemas escolares, legislação, trabalho infantil dentre outros.   

Heywood aborda problemas que, sob seu ponto de vista, acabam por dificultar o 

trabalho dos historiadores. Um dos obstáculos principais são os documentos, uma vez 

que as crianças não deixam, geralmente, registros do seu próprio passado. Os 

historiadores têm acesso a uma visão da infância, todavia, uma visão a partir dos 

adultos. O autor alerta para os cuidados que se deve ter com a documentação e o método 

escolhido para analisá-la, ao se tratar da infância. Neste ponto, Heywood traz algumas 

críticas feitas ao trabalho de Ariès, principalmente em se tratando dos métodos de 

análise utilizados pelo historiador francês no trato com os documentos. Dentre essas 

críticas, destaca a de Jean-Louis Flandrin que, embora tenha ficado impressionado com 

                                                           
44KUHLMANN JR, 2004, Op. cit., p. 24 
45HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média á época contemporânea no ocidente. 
Porto Alegre: Artmed, 2004.  
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a documentação utilizada por Ariès, apontou a fragilidade dos métodos de análise por 

ele utilizados. Já Anthony Burton, outro autor citado por Heywood, afirma que Ariès se 

preocupou em demasia com temas religiosos e deixou de lado outros aspectos, o que 

impediria a afirmação do autor de que não houve um sentimento de infância no período 

tomado como análise. Outra crítica que o autor faz com relação à Ariès diz respeito à 

tese de seu estudo, da não existência de um sentimento de infância na Idade Média. 

Assim como Kuhlmann Jr., Colin Heywood mostra estudos ao longo do seu livro que 

contradizem essa ideia, dizendo ser a mesma um exagero por parte de Ariès. Como 

mencionado, para Heywood, há diferentes concepções de infância em diferentes tempos 

e lugares ou grupos sociais nos quais as crianças estão inseridas. Em suas palavras:  

 

A criança é um constructo social que se transforma com o passar do tempo e, 
não menos importante, varia entre grupos sociais e étnicos dentro de qualquer 
sociedade [...] A infância é, pois, em grande medida, resultado das 

expectativas dos adultos
46

. 

  

Para além de somente críticas à abordagem de Ariès, Heywood busca, em seu 

livro, mostrar as mudanças nas concepções de infância a partir da Idade Média. Em 

diferentes períodos, a criança foi considerada ora inocente, ora impura, pois o 

nascimento dessas crianças era marcado pelo pecado e, somente por meio do batismo, 

se poderia alcançar a salvação. Em outro momento histórico, as famílias mais abastadas 

consideraram que as crianças necessitavam de educação, o que acaba por prolongar essa 

fase da vida, sendo isto mais evidente no final do século XIX, com a substituição do 

trabalho pelos estudos. Dessa forma, a educação tornou-se a ocupação principal dos 

pequenos.      

  Heywood ainda discute questões como a utilização das amas de leite, a 

alimentação das crianças, o vestuário, a higiene (ou a sua falta), o infanticídio e o 

abandono das crianças por seus familiares. Questões também levantadas por Ariès, mas 

as semelhanças param por aqui. Enquanto Ariès utilizou documentos produzidos por um 

único e restrito grupo social, Heywood traz diversos estudos, de diferentes autores e 

períodos para falar acerca da infância, baseados em documentação mais variada. 

                                                           
46HEYWOOD 2004, Op. cit., p. 21 
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Pondera que nem todas as crianças passaram pelos problemas supracitados, vivendo em 

sua maioria uma história sem relevância.    

É a partir da decisão de tentar buscar diferentes olhares, estudos, autores e 

períodos sobre as várias concepções de infância, que se apóiam as críticas feitas ao 

trabalho de Ariès feita por Heywood. Kuhlmann Jr. diz que Heywood, em determinados 

momentos, percorre rapidamente do período medieval para o século XIX e critica a 

forma como o mesmo compreende o sentimento pela infância de forma hierarquizada, 

como se esse sentimento surgisse em extratos economicamente superiores e só então 

passasse para os demais extratos da sociedade. Todavia, na visão de Kuhlmann Jr., é 

importante a compreensão que Heywood teve de evitar, ao longo do seu livro, a 

utilização de uma sequência linear e evolutiva. Diz, ainda, que o grande avanço da 

pesquisa feita por Heywood com relação à Ariès consiste no entendimento de que, em 

cada momento histórico, houve uma diferente concepção de infância47.   

A partir deste levantamento bibliográfico, percebe-se que são muitas as 

possibilidades de pesquisa em se tratando do campo no qual se insere a presente 

dissertação de mestrado. Levando em conta que em cada sociedade cada grupo cria suas 

próprias representações, este estudo procura pensar a noção de infância a partir de sua 

historicidade, analisando as teses médicas defendidas na FMBA no final do século XIX 

e início do XX. Com base nas ideias de David Archard, considera-se, neste estudo, que:  

 

Todas as sociedades, em todas as épocas, tiveram o conceito de infância, ou 
seja, a noção de que as crianças podem ser diferenciadas dos adultos de 
várias formas. O ponto em que elas diferem é em suas concepções de 
infância, as quais especificam essas formas de distinção. Portanto, elas terão 
ideias contrastantes sobre questões fundamentais relacionadas à duração da 
infância, às qualidades que diferenciam os adultos das crianças e à 
importância vinculada as suas diferenças

48
.   

  

E de acordo com Heywood, acredita-se ser inevitável que, ao tomar a infância 

como objeto de estudo, deve-se leva em conta o fato de que “os historiadores devem 

                                                           
47KUHLMANN Jr., Moysés. Resenha: HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média á 
época contemporânea no ocidente. Cadernos de pesquisa, São Paulo: Cortez; Fundação Carlos Chagas, nº 
125, p. 239-242, maio/ago. 2004.  
48Archard, 1993, apud HEYWOOD, 2004, Op. cit., p. 22. 
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primeiramente compreender aquilo que os adultos pensavam e sentiam sobre os mais 

jovens (a história cultural da infância)” 49. 

 

1.2. Referencial teórico 

  

 Esta pesquisa é tributária de um movimento ocorrido na historiografia francesa 

no século XX, que surgiu com a Revista Annales50. O movimento que ficou conhecido 

como Annales51 teve como precursores os historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre e 

iniciou-se em 1929. Seus defensores buscavam abandonar a história que considera 

como suficiente estudar fatos isolados e que prima pelo relato dos feitos de grandes 

homens e de grandes acontecimentos políticos. Portanto, rejeita o modelo de história 

que considera haver uma correspondência entre as determinações políticas e a história 

vivida52. 

 Ao abordar novos problemas, novos temas e buscar uma renovação do campo 

historiográfico, a terceira geração dos Annales, conhecida também como Nova História, 

tem procurado superar o historicismo positivista e o determinismo marxista. De acordo 

com Peter Burke, em A escola dos Annales53, “a mais importante contribuição do grupo 

dos Annales, incluindo as três gerações foi expandir o campo da história por diversas 

áreas” 54. Burke assim considera:  

 

O grupo ampliou o território da história abrangendo áreas inesperadas do 
comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos historiadores 
tradicionais. Essas extensões do território histórico estão vinculadas à 
descoberta de novas fontes e do desenvolvimento de novos métodos para 

                                                           
49HEYWOOD2004, Op. cit., p. 22. 
50Ao longo do tempo a Revista dos Annales, desde sua fundação até os tempos atuais teve inúmeras 
denominações, Revista dos Annales d’Histoire Économique et Sociale, 1929, passando por Revista dos 
Annales d’Histoire Sociale, 1939, e Annales Économies, Sociétés, Civilisations, 1946, até Annales, 
Histoire Sciences Sociales, 1994 aos nossos dias, e a Nouvelle Histoire. 
51A segunda geração dos Annales foi protagonizada por Fernand Braudel, sendo nessa fase que surge um 
maior interesse pela história econômica e principalmente pelas ideias de Marx. Na terceira geração dos 
Annales tem como principais expoentes Jacques Le Goff, Jacques Revel e André Burguière dentre outros 
autores, que retomam as mentalidades em detrimento da questão econômica 
52

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 6. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.  
53BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989) a Revolução Francesa da historiografia. Tradução: 
Nilo Odalia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. 
54BURKE, 1997, Op. Cit., p.126 
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explorá-los. Estão também associadas à colaboração com outras ciências 
ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à lingüística, da economia à 
psicologia. Essa colaboração interdisciplinar manteve-se por mais de sessenta 

anos, um fenômeno sem precedentes das ciências sociais
55

. 

 

 Uma marca da Nova História é a sua fragmentação. Com essa fragmentação, 

ampliaram-se os temas de pesquisa: a infância, a morte, a sexualidade, a loucura, o 

livro, a doença etc. Muito das críticas feitas à Nova História consiste nessa 

fragmentação do campo, uma vez que, ao mesmo tempo em que se abriram as 

possibilidades para as pesquisas historiográficas, também houve uma tendência a 

transformar a História no campo das banalidades. 

 A partir da década de 1980 houve, no grupo denominado genericamente como 

Annales, um novo deslocamento, para a chamada História Cultural, caracterizada por se 

preocupar com o papel das classes sociais e os conflitos culturais. Ronaldo Vainfas, em 

História das mentalidades e história cultural56 apresenta três perspectivas principais 

para a História Cultural, que podem ser observadas em diversos estudos publicados nos 

dias atuais: a praticada por Carlo Ginzburg com noções de cultura popular e 

circularidade social; a de Roger Chartier e seus conceitos de prática, representação e 

apropriação; a história da cultura produzida por Edward Thompson e seus estudos sobre 

movimentos socais. A História Cultural permitiu o estabelecimento de novos olhares 

sobre objetos que vinham sendo tratados pelo viés econômico ou político e também 

abriu o campo historiográfico a outras modalidades historiográficas e áreas de saber, 

permitindo um intercâmbio de métodos, documentos e objetos. Neste sentido, Thaís 

Nivia de Lima e Fonseca, autora de História da Educação e História Cultural57, ao 

definir a História Cultural como um campo historiográfico, situa a História da Educação 

no interior deste campo. Segundo a historiadora, a História da Educação utiliza 

métodos, conceitos, referenciais teóricos e objetos que pertencem à História Cultural. 

Sabe-se que a História da Educação anterior aos anos 70 e 80 do século XX 

preocupava-se com o dever ser da educação e com suas normas, baseando seus escritos 

                                                           
55BURKE, 1997, Op. Cit., p.126-7 
56VAINFAS, Ronaldo. História das mentalidades e História cultural, In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História – ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 
1997:127-162. 
57LIMA E FONSECA, Thais Nivia de. História da educação e história cultural. In: GREIVE, Cynthia 
Veiga; LIMA E FONSECA, Thais Nivia de (Orgs.). História e historiografia da educação no Brasil. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003. p. 49-75. 
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em fontes oficiais, como a legislação educacional. Não havia a preocupação com o que 

se vivia no cotidiano da escola, a realidade escolar ou com o seu currículo. No Brasil, 

tal perspectiva tem se modificado desde os anos de 1980. Desde esta década, a História 

da Educação tem prestado mais atenção à realidade social que permeia e, ao mesmo 

tempo, ultrapassa os muros da escola, buscando analisar outros aspectos. A História da 

Educação passou a se preocupar com o estudo do fenômeno educativo no tempo e no 

espaço. No entanto, ao estudar as práticas e representações dos atores e instituições 

educativas, a História da Educação trouxe, para si, temáticas e olhares específicos da 

História Cultural58. 

 Segundo Kuhlmann Jr., a historiografia da educação vem procurando superar as 

narrativas que visavam somente o interior “do âmbito educacional e escolar”59, 

alargando suas perspectivas e buscando novos olhares para além dos espaços 

institucionalizados, como a escola, ou os textos oficiais.  

Considerando a tendência acima indicada, que busca pesquisar a História da 

Educação para além do espaço escolar, pretende-se, nesta dissertação, utilizar das 

contribuições teóricas de Roger Chartier60, buscando compreender a construção 

histórica das representações sobre a infância presentes nas teses médicas defendidas na 

FMBA. Assim, considera-se que cada autor das teses em análise traz, para a sua escrita, 

uma compreensão própria da realidade que o cerca. Ao mesmo tempo, os autores das 

teses se encontram inseridos em uma instituição específica, a FMBA, que, por sua vez, 

possui regras de escrita que devem ser respeitadas por seus formandos. Dessa maneira, 

as teses médicas defendidas em Salvador são tomadas como uma produção individual 

mas que, ao mesmo tempo, foram produzidas no interior de uma instituição que acabava 

por constituir uma comunidade de leitores/escritores.  

 Para Chartier, as representações expressam as pluralidades e as diferenças dos 

fenômenos sociais, mostrando, dessa forma, múltiplos caminhos de investigação, posto 

que essas representações são determinadas de acordo com o interesse do grupo que as 

cria. Ainda segundo o historiador, as representações são construções que determinados 

grupos criam sobre as suas práticas. Chartier afirma que nenhum documento pode 

                                                           
58LIMA E FONSECA, 1997, Op. Cit., p.49-75 
59KUHLMANN JR. 2004, Op. Cit., p. 12 
60CHARTIER, Roger.  A História Cultural: entre práticas e representações. São Paulo: Difel, 1990. 
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reproduzir a realidade em sua totalidade e, assim, acessamos fragmentos dessa 

realidade61.  

De acordo com Maria Cristina Soares de Gouvêa, em O mundo da criança62, 

pesquisar representações sobre a infância significa: 

 

Investigar a visão sobre a infância e o lugar social da criança no período 
proposto, representação essa expressa numa prática simbólica específica (...). 
Nesse sentido, as narrativas dirigidas à criança não significam uma tradução 
do real, que espelhariam fielmente a infância da época analisada. Ao 
contrário, o conceito de representação remete à função de apresentar 
novamente (re-presentar) à consciência uma “coisa” ou objeto ausente. Dessa 
forma, ela não reproduz o objeto, mas o reconstrói, tendo, como matéria-

prima, os signos
63

.    

 

A partir desses pressupostos, as teses médicas são tomadas como um espaço de 

produção de representações sobre a infância. Assim, o estudo de como, em determinada 

época, determinados grupos sociais construíram suas representações sobre a infância se 

justifica na medida em que considera as relações dos homens na sociedade. Esta 

dissertação se ancora no pressuposto de que os diversos grupos sociais percebem e 

atribuem diferentes significados a determinadas realidades e fenômenos em íntima 

relação com o contexto histórico no qual estão inseridos.  

 

1.3. A documentação  

 

Em 1907, ao defender a tese Contribuição ao estudo da mortalidade infantil na 

Bahia64, o doutor Hildebrando de Freitas Jatobá, define a criança como o homem do 

futuro. De acordo com o doutor Jatobá, é na criança que reside o futuro da nação. Sendo 

assim, o papel do Estado deveria ser zelar por sua educação e, principalmente, por sua 

vida. Ainda segundo o doutor Jatobá, na maioria das vezes não havia quem guiasse as 

                                                           
61CHARTIER, 1990, Op. cit., p. 17-21 
62GOUVÊA, Maria Cristina Soares de. O mundo da criança: a construção do infantil na literatura 
brasileira. Bragança Paulista: Editora universitária São Francisco, 2004.   
63GOUVÊA, 2004, Op. cit., p. 15 
64JATOBÁ, Hildebrando de Freitas. Contribuição ao estudo da mortalidade infantil na Bahia . Bahia: 
Imprensa popular, 1907. 
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crianças “pelas incertezas da vida”, o que acabava por fazer com que elas se entreguem 

a “vaguabudagem” e, mais tarde, “povoem os presídios”.  Em suas palavras:  

Para que com criterio se possa julgar o desenvolvimento physico e moral de 
um povo, preciso é que, com toda exactidão se conheçam, não somente a 
força dos principais phenomenos physiologicos e sociaes que a elles se 
referem, tais como sejam: os nascimentos, os casamentos e as mortes, mas 
ainda, o seu grao de instrucção, a sua capacidade moral e intelectual, as suas 

virtudes e principalmente os seus vícios
65

.  

 

Para o autor da tese supracitada, somente com o cessar dos vícios das crianças, 

que acabam por gerar a “vagabundagem”, prejudiciais ao desenvolvimento da nação, 

poder-se-ia atingir o progresso. De acordo com o médico, “o desenvolvimento da nação, 

depende principalmente dos bons costumes e da moral de seus filhos. É papel do 

governo combater as causas de sua degeneração”66.   

As teses defendidas pelos médicos da FMBA buscavam cumprir o papel de 

certificado, que representava ao mesmo tempo autoridade, poder e saber. Em seus 

escritos, estes médicos se propunham civilizar a sociedade e, principalmente, sanear a 

cidade e os corpos que nela residiam e circulavam. Tendo em vista a saúde precária da 

população e a insalubridade da cidade de Salvador, a partir da Higiene, estes médicos 

pretendiam impor suas representações e práticas higiênicas às famílias soteropolitanas. 

Diversas teses sustentadas na FMBA, entre 1891 e 1916, refletiam sobre os problemas 

sociais e higiênicos da população e da cidade de Salvador, buscando erradicar o mal 

antes que o mesmo se espalhasse. Para tanto, seguiam o lema: “prevenir é curar”67. Na 

tese intitulada Letalidade infantil e as suas causas68, o Dr. Joaquim Augusto Tanajura 

indicava como uma das principais causas da mortalidade infantil a falta de higiene nas 

habitações da capital baiana. Segundo o autor da tese, essa falta de higiene repousava 

em três causas: a topografia da cidade; o “atraso intellectual dos seus primitivos 

habitantes” e, por último, os amontoados de pessoas nos cortiços “infectos e decadentes 

moralmente”. Além desses problemas, a cidade de Salvador não possuía rede de esgoto 

e a água potável não abastecia grande parte da cidade, principalmente onde residiam os 

                                                           
65JATOBÁ, 1907, Op. cit., p. 25 
66 JATOBÁ, 1907, Op. cit., p. 37 
67SCWARCZ, 1993, Op. cit., p. 205. 
68TANAJURA, Joaquim Augusto. Letalidade infantil e as suas causas. Bahia: Typographia e 
encadernação – empreza editorial, 1900.  



40 

 

pobres. Tudo isso levava essas pessoas a não “guardarem os precisos cuidados de 

hygiene individual”. Segundo o Dr. Tanajura, em vez das famílias pobres produzirem 

filhos úteis à nação, estavam produzindo indivíduos que futuramente a prejudicariam.   

Em Artes de Civilizar69, José Gondra pesquisou teses defendidas por médicos da 

capital do Império. Realizou um mapeamento de todas as teses da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, no período de 1836 até o fim do século XIX, tendo 

pesquisado com profundidade aquelas que, por meio dos títulos, indicavam uma 

preocupação com o tema educacional. Ao fim, tomou como recorte cronológico mais 

restrito os anos de 1850 a 1890. Segundo este historiador, seu estudo é inédito70. A 

partir dessa afirmação e do levantamento bibliográfico realizado para esta dissertação, 

vê-se a necessidade de se ampliar as pesquisa em História da Infância situando-a no 

século XIX, buscando outros olhares além daqueles apontados por Gondra em seu livro.  

Ao definir as teses médicas, afirma o historiador acima citado que as mesmas:   

 

São, portanto, um documento precioso uma vez que dão a ler os discursos 
legitimados ao longo do século XIX no interior da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. Nesse material é possível perceber que tais discursos 
procuravam inventar e debater, os objetos sobre os quais incidiam, bem como 
os procedimentos recomendados para enfrentar os problemas identificados e 

constituídos pelos médicos
71

.  

  

Ao utilizar também de teses médicas como documentos históricos, pretende-se, 

com esta pesquisa, investigar as representações sobre a infância presentes na 

documentação produzida no interior da FMBA, entre os anos de 1891 a 1922. O recorte 

cronológico estabelecido para esta dissertação será justificado em linhas posteriores. As 

teses em análise dão a ler representações sobre a infância, de suas relações com os 

adultos e designam, ainda, comportamentos e cuidados que, de acordo com os médicos, 

deveriam ser tomados por parte das famílias para com os pequenos. A tese do Dr. Pedro 

de Barros Albernaz intitulada Primeira infancia72, traz alguns cuidados que as mães 

deveriam ter para com os seus filhos. Cuidados estes que variavam desde o asseio do 

                                                           
69GONDRA, José. Artes de civilizar – medicina, higiene e educação escolar na Corte Imperial. Rio de 
Janeiro: EDUERJ, 2004. 
70GONDRA, 2004, Op. cit., p. 11. 
71Id., ibid., p.131 
72ALBERNAZ, Pedro de Barros. Primeira infancia: hygiene e aleitamento. Bahia: Typographia e 
encadernação – Diario da Bahia, 1898.  
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recém-nascido e do vestuário da criança até questões relacionadas à higiene da mãe. No 

entendimento do Dr. Albernaz, levando em conta o ponto de vista higiênico, tanto o 

vestuário quanto o berço da criança mereciam importância. As roupas corretas 

acarretariam no desenvolvimento e crescimento da criança e o local onde se dorme 

deveria ser cuidado para se evitar medidas anti-higiênicas por parte das famílias. Outro 

assunto abordado pelo Dr. Albernaz diz respeito ao aleitamento materno, que deveria 

ser preferido a qualquer outro, por questões de higiene e por questões morais. Alertava o 

médico que, quase sempre, consequências funestas poderia trazer o aleitamento 

realizado por uma ama mercenária. O Dr. Albernaz também dizia ser incompatível com 

o bom aleitamento, as fadigas que são ocasionadas pela vida mundana que algumas 

dessas mães levavam. Da mesma maneira, visitas ao teatro e aos bailes eram 

desaconselhadas pelo doutor a qualquer mulher que estivesse amamentando.   

As representações presentes nessas teses buscavam disseminar normas e 

comportamentos que, segundo os médicos, deveriam ser seguidos, não sendo possível 

dizer se essas normas ou comportamentos se faziam presentes na sociedade 

soteropolitana. Essa pesquisa não busca estabelecer um retrato de como a infância era 

vivida, mas as representações que os doutores, autores das teses, possuíam sobre a 

infância e, de certa forma, analisar algumas das denúncias feitas pelos médicos em suas 

teses. Baseia-se, principalmente, em uma documentação prescritiva, que buscava vigiar 

e controlar.  

 Esta dissertação, realizada a partir de uma pesquisa que se insere no campo da 

História da Infância, baseia-se em documentação impressa. Como dito anteriormente, os 

documentos privilegiados para a pesquisa foram as teses defendidas por médicos da 

FMBA, entre os anos de 1891 a 1922. Tais documentos se encontram na Biblioteca 

Gonçalo Moniz da FMBA, localizada no Largo do Terreiro de Jesus, na cidade de 

Salvador. A biblioteca possui quase que a totalidade das teses médicas defendidas na 

instituição. Fundada em 1909, esta biblioteca teve grande significado para a cultura 

médica. No ano de sua fundação, contava com um acervo de 12.000 volumes. No ano 

de 1946, possuía 18.756 teses, 16.280 obras e 35.849 volumes. Em 1970, informações 

existentes dão conta de um acervo de 100.000 volumes, entre obras raras do século 

XVIII e XIX, livros e teses de ex-alunos da FMBA. Com a transferência da FMBA para 

o Campus Canela, da UFBA, esse acervo ficou praticamente esquecido. No ano de 
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2012, momento em que foi realizada a pesquisa para esta dissertação, tanto a biblioteca 

quanto suas obras passavam por procedimentos de restauração73.  

Os professores Nevolanda Sampaio Meirelles, Francisca da Cunha Santos, 

Vilma Lima Nonato de Oliveira e Laudenor P. Lemos Junior e José Tavares Neto, em 

artigo publicado no periódico Gazeta Médica intitulado Teses Doutorais de titulados 

pela Faculdade de Medicina da Bahia, de 1840 a 192874, realizaram um levantamento 

das teses de médicos graduados pela FMBA. Segundo este levantamento, para o período 

de 1840 a 192875, foram catalogadas, inicialmente, 2.502 teses, cifra posteriormente 

atualizada para 2.486 títulos76. Por meio desse levantamento, foi possível perceber que 

na FMBA foi produzido um significativo número de teses ao longo dos anos, nas quais 

os doutorandos buscavam refletir sobre os problemas sociais e higiênicos não só da 

Bahia, mas do Brasil. O confronto com esse universo tão extenso, foi, a princípio, 

assustador. Havendo a necessidade de se fazer escolhas e recortes, em um momento 

inicial da pesquisa, a partir dos títulos, foram selecionadas, dentre as 2.486 teses, 

aquelas que abordavam questões sociais, chegando a um total de 380 documentos 

(15,28% do total), cujos dados principais constam no Anexo 1. Após este primeiro 

passo, foram desenvolvidos novos critérios de escolha, nesse caso, selecionando as teses 

que fizessem menção direta à infância ou a questões relacionadas à infância no título, 

tais como: aleitamento, infanticídio, higiene da primeira infância, mortalidade infantil. 

Em viagem de pesquisa realizada a Salvador em julho de 2012, de posse dessa primeira 

listagem, ao ter acesso às teses médicas, percebeu-se que algumas delas, mesmo se 

referindo à infância em seus títulos, precisavam ser descartadas para a presente 

pesquisa, por não tratarem de teses de caráter social e/ou por serem teses muito técnicas, 

como, por exemplo, a tese intitulada Escrofula, sua etiologia e prophylaxia na primeira 

infancia do doutor Antonio Mendes Martins Valverde, defendida no ano de 1894. Ou 

ainda a tese do doutor José Olympio de Azevedo Filho: Breves considerações sobre as 

cardiopathias congenitas na infância, defendida em 1897. Embora ambas as teses 

                                                           
73Informações disponíveis em: < http://www.ufba.br/ histórico.html> Acesso em 12/03/2013. 
74MEIRELLES, Nevolanda Sampaio. et al. Teses doutorais de titulados pela Faculdade de Medicina da 
Bahia, de 1840 a 1928.Gazeta Médica da Bahia. 2004; 74(1): Jan-Jun: p. 9-101. Minha orientadora e eu 
agradecemos ao Prof. Dr. Écio Antônio Portes da UFSJ pela indicação deste artigo, em conversa informal 
sobre o assunto.  
75O levantamento abrange os anos de 1840 a 1928, o que se justifica pelo fato de que foi no ano de 1928 
que o Governo Federal revogou o efeito legal das teses – o de conferir ao autor o título de doutor.  
76Após a publicação desse primeiro levantamento, descobriu-se que algumas teses doutorais, no total de 
16, foram citadas em duplicata. Portanto, o número de teses doutorais no arquivo não é de 2.502, mas 
sim de 2.486, número com o qual trabalharei de agora em diante.  
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citadas façam referência à infância no título, o que inicialmente faz pensar que deveriam 

ser tomadas como documentos para a presente pesquisa, após uma primeira leitura, 

foram descartadas por serem demasiadamente técnicas e, dessa forma, não tratar de 

questões sociais.    

No período de análise proposto para esta pesquisa, houve uma grande produção 

de teses que se referem à primeira infância ou a assuntos ligados à infância, o que 

contribuiu para que fosse estabelecido o recorte cronológico, que, como dito 

anteriormente, se estende do ano de 1891 a 1922.  

Levando em consideração os critérios de seleção das teses, foram selecionadas 

inicialmente 39 teses para a presente pesquisa, apresentadas por ordem cronológica no 

Quadro 1, no qual consta o ano de publicação, o título e o autor da tese.  

 

Quadro 1  

Lista nominal das teses médicas sobre infância77. 

 

Ano Título Autor 
1891 Considerações geraes sobre o infantecidio. Amancio de Marsillac Motta 
1891 Hysteria infantil. João Maria Carneiro de Lyra 
1894 Escrofula, sua etiologia e prophylaxia na primeira 

infancia. 
Antonio Mendes Martins Valverde 

1895 Apontamentos para o estudo da hygiene escholar. Francisco Candido da Silva Lobo 
1898 Hygiene escolar. José Lopes Patury 
1898 Da alimentação das crianças na primeira infância. Laura Amalia de Souza Bahiense 
1898 Primeira infancia – hygiene e aleitamento. Pedro de Barros Albernaz 
1898 O aborto criminoso. Theodoro de Britto Pontes 
1900 Infanticidio. Antonio Ribeiro do Couto 
1900 Primeira dentição e seus acidentes. Athenodoro Martins da  Costa 
1900 Apreciações acerca dos exercícios physicos nos 

internatos e sua importancia prophylactica. 
Carlos Antonio Pitombo 

1900 Aleitamento e syphilis Flaviano Innocencio da Silva 
1900 Letalidade infantil e suas causas. Joaquim Augusto Tanajura 
1900 Hygiene alimentar da primeira infância. Octaviano de Abreu Goulart 
1902 Breves considerações sobre o alleitamento artificial. Antonio Moreira Reis Junior 
1902 Menores deliquentes. Antonio  Ribeiro Gonçalves 
1902 Hygiene alimentar da primeira infância. Fulgencio Martins Vidal 
1903 Do infanticídio. Alfredo Cordeiro Fonseca 

Medeiros 
1903 Prophylaxia alimentar da primeira infancia. Mario Cardoso de Cerqueira 
1905 Do abortamento. Francisco Clementino Carneiro da 

Cunha 
1905 Do tratamento da syphilis no recem-nascido. Heraclito d`Oliveira Sampaio 
1905 Hygiene escolar. João Baptista Marques Ferreira 
1906 Hygiene alimentar na primeira infância Antonio Fernandes de Carvalho 

                                                           
77As teses sublinhadas no entanto foram as selecionadas para análise.  
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1906 Prophylaxia da syphilis no aleitamento. José Soares de Vasconcelos 
1906 Cultura physica da infancia. Luiz de França Loureiro 
1907 Contribuição ao estudo da morta-lidade infantil na Bahia. Hildebrando de Freitas Jatobá 
1907 Hygiene da primeira infancia. Joaquim Gentil Ferreira da Rocha 
1907 Aleitamento materno. Joaquim Gomes Corrêa de 

Oliveira 
1907 Abortamento criminoso. Manuel Celso Tourinho 
1909 Syphilis e abortamento. Francisco Vieira Leite 
1909 Ifecções de origem cutanea nas creanças. Hebreliano Mauricio Wanderley 
1909 Regimen alimentar da primeira infancia. Januario Cyrillo da Silva Telles 
1913 Aleitamento mercenário. Alberto Santiago Ferreira 
1913 O aleitamento materno sob o ponto de vista médico-

social. 
Antonio de Azevedo Borba Junior 

1913 Da cultura D’Alma na infância. Enoch Carteado 
1915 O casamento e a prole. Samuel Dutra da Silva 
1920 Hygiene nas escolas. Joaquim de Britto Costa 
1921 Hygiene nas escolas. Claudon Ribeiro da Costa 
1921 1-Investigações experimentais sobre a conscienia 

symbolica; 2-Aborto criminoso, legislação e classe 
medica; 1-Sarcoma e carcinoma e seu tratamento 
cirurgico. 

Ernesto Roesler 

 

  

As teses doutorais em estudo são consideradas nesta dissertação como 

importantes documentos para a compreensão da História não só da infância, mas 

também da cidade de Salvador. Mais do que isso, elas se revelaram importantes indícios 

para que se possa entender como se deu a construção do saber médico, oferecendo, em 

alguns, casos o panorama cultural da época em que foram defendidas. A análise das 

teses produzidas pela FMBA, no período tomado como referência, permitiu 

compreender as representações que se pretendiam legitimar, observar quais questões 

estavam sendo levantadas e quais procedimentos os médicos recomendavam nos 

cuidados com a infância78. Todas as capas e estrutura das teses analisadas neste estudo 

apresentam as mesmas características de construção, com poucas variações de umas 

para as outras. Como exemplo, a capa da tese do Dr. Jatobá pode ser vista na figura 1. 

 

                                                           
78Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da 
Saúde no Brasil (1832-1930). Capturado em 15 maio 2012. Online. Disponível na 
Internet http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br. 
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Figura 1 – Capa da Tese do Dr. Hidelbrando Jatobá Martiniano (Salvador, 1907) 
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 Para compreender como os médicos buscavam se legitimar como autoridades a 

partir dos saberes higiênicos, também se fez necessário analisar como a racionalidade 

do saber médico se instituiu na Bahia no contexto em estudo. Assim, para além das 

teses médicas, foram tomados documentos os números publicados entre os anos de 1891 

a 1922 da Gazeta Médica da Bahia79 (GMB). A GMB, órgão oficial da FMBA, é tida 

como a primeira revista brasileira voltada totalmente para publicações científicas, sendo 

publicada mensalmente.  Fundada em 1866, teve como um dos seus iniciadores o diretor 

e professor da FMBA, Antônio Pacífico Pereira. Lycurgo de Castro Santos Filho 

considera a GMB como “o mais importante jornal médico brasileiro do século XIX”80, 

sendo o principal veículo de divulgação das ideias e dos trabalhos dos médicos baianos. 

A GMB circulou regularmente entre 1866 até 1934, voltando a ser publicada entre os 

anos de 1966 a 1972, com um exemplar em 1976. Todos os números se encontram 

digitalizados no site da Revista Gazeta Médica da Bahia. Em 2004, foi novamente 

retomada a publicação da GMB e, em seu primeiro número, foi publicado o 

levantamento das Teses Doutorais dos Titulados pela Faculdade de Medicina da Bahia 

de 1840 a 1928, citado anteriormente81.   

Os artigos publicados na GMB versam, dentre outros assuntos, sobre a 

necessidade de se erradicar as doenças antes delas se espalharem, sendo o médico o 

principal responsável por sanar os males da sociedade. De acordo com a primeira edição 

da GMB, publicada em 10 de julho de 1866, é papel de todo “operário da ciência” 

acrescentar e transmitir o que aprendeu para as gerações posteriores. E para quem 

pratica a medicina é inerente à sua profissão transmitir os resultados de suas 

investigações para as demais pessoas, leigas ou não. Na segunda publicação da GMB, 

com data de 25 de julho de 1866, em artigo assinado pelo Dr. José de Góes Sequeira, 

afirma o mesmo que: 

 

A medicina jamais permaneceu impassível deante dos gemidos e pungentes 
soffrimentos da humanidade. Para a solução de todas as questões e problemas 
sociaes Ella sempre interveio, collocando-se á frente do movimento 
civilisador: sua historia desde os tempos mais remotos é fecunda, é cheia das 
mais nobres e elevadas aspirações, e offerece uma serie successiva de factos e 
serviços em prol do bem estar do homem, que lhe dão a primazia entre as 

demais sciencias
82. 

                                                           
79Doravante nos referiremos a Gazeta Médica da Bahia como GMB 
80SANTOS FILHO, 1991, Op. cit., pp. 23 
81<http://www.medicina.ufba.br/gmbahia/welcome.htm> Acesso em 12 de março 2013 
82INTRODUÇÃO. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.2, p.5. 1866  
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Considerando a revista em questão, entre os anos de 1870 e 1930, houve grande 

número de artigos sobre higiene pública, abrangendo temas como saneamento, 

higienização, demografia entre outros. Sobre a revista, Lilia Schwarcz, afirma que:  

 

Toma força uma série de ensaios que tinham como meta prevenir a doença 
antes mesmo de seu aparecimento. Essa é a época dos grandes projetos de 
saneamento que invadem os lares a igreja, dos portos as escolas. Nenhum 
detalhe escapa. Prescrevem hábitos alimentares, indumentárias, costumes. 
Buscam a disciplina no uso dos lugares públicos, pedem educação higiênica 

desde a mais tenra idade
83

.   

 

Nesta pesquisa, em levantamento realizado sobre os artigos publicados nas 

edições da GMB entre os anos de 1891 a 190984, chegou-se ao total de 107 publicações 

que fazem referência a questões ligadas à higiene. Artigos estes que versam sobre a 

higiene escolar, prevenção escolar contra a tuberculose e até assuntos sobre incineração 

do lixo. Além desses artigos, alguns números da GMB apresentam também um boletim 

demográfico, trazendo, em números, a mortalidade infantil na capital baiana e, algumas 

vezes, as causas das mortes. Discutem também assuntos como proteção e assistência à 

infância e a história do ensino médico no Brasil. Como exemplo, pode-se citar o artigo 

do doutor Alfredo Magalhães, publicado na edição de maio de 1904, que versa sobre a 

necessidade de os poderes públicos e as associações privadas cumprirem seu papel no 

que diz respeito à solidariedade social. Afirmava o doutor que todo homem deve 

proteção e assistência aos seus semelhantes e que a sociedade como um todo deveria ser 

guiada pela bondade, justiça e solidariedade. Segundo o autor, isto evitaria males e 

pouparia vidas, trazendo um bem não só para as famílias, mas para a nação. Todas estas 

questões são relevantes para que se possa compreender o contexto de inserção no qual 

as teses médicas eram produzidas na FMBA no período tomado como referência para 

este estudo.  

                                                                                                                                                                          
 
83SCWARCZ, 1993, Op. cit., p.207 
84Foi realizado um levantamento prévio das revistas publicadas nos anos de 1891, 1892, 1893, 1894,1898, 
1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.  
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Não apenas questões relacionadas à higiene pública se fazem presentes nos 

artigos publicados na GMB. Outros temas relacionados à medicina legal também eram 

recorrentes no fim do século XIX e tornaram-se constantes no início do XX. Segundo 

médicos da época, pouco se poderia esperar de uma nação composta em sua grande 

maioria por mestiços. Nesse sentido, intensificaram-se os estudos sobre alcoolismo, 

embriaguez e alienação, temas práticos da medicina legal. Ganhando grande relevância 

na GMB, mas também na quantidade de teses defendidas no período que abordam esses 

temas.  

A partir de 1923, os artigos sobre eugenia85 e apoio a projetos eugênicos  

ganharam destaque nas publicações da GMB, pautando-se principalmente na 

necessidade que se fazia de regenerar a raça brasileira como única forma de progresso86. 

Tal mudança de perspectiva observada na revista também contribuiu para o 

estabelecimento do recorte cronológico desta dissertação.  

 Além das teses médicas e da GMB, outros documentos utilizados na pesquisa 

foram as reformas do ensino universitário ocorridas entre os anos de 1891 a 1922, 

período no qual se estende o recorte cronológico desta dissertação. Neste período, as 

escolas médicas do Rio de Janeiro e da Bahia passaram por quatro reformas, sendo que 

muitas das medidas propostas por elas não se efetivaram completamente. Mesmo assim, 

                                                           
85

O termo “eugenia” foi adotado por Francis Galton, em 1883. Eugenia, no ponto de vista de Galton 
designaria uma “ciência do melhoramento biológico do tipo humano”. No entanto, a eugenia em seu 
formato científico, mas sem esse nome, encontrava-se no livro Hereditary Genius publicado por Galton 
em 1869. Utilizando-se dos conhecimentos de cientistas consagrados como Malthus, Lamarck, Darwin e 
de ideias que circulavam na Inglaterra no período, Galton definiu eugenia como o “estudo dos fatores 
físicos e mentais socialmente controláveis, que poderiam alterar para pior ou para melhor as qualidades 
racionais, visando o bem-estar da espécie”. A eugenia de Galton era concebida como uma forma de 
conduzir a humanidade a uma perfeição cada vez maior. Nessa perspectiva, a alternativa para melhorar a 
população humana seria promover a reprodução dos tipos “superiores” e impedir a dos tipos “inferiores”. 
Muito influente no final do século XIX e na primeira metade do século XX, a ideia de que se poderia 
controlar a reprodução humana para melhorar a raça seguia um discurso ideológico, no qual tal melhoria 
levaria ao “progresso” das nações. O movimento eugenista teve abrangência mundial e grande aceitação 
no período, porém após o holocausto, foi desacreditado. No Brasil, o movimento eugenista ganhou 
notabilidade nas primeiras décadas do século XX, pois seus pressupostos forneciam uma explicação para 
a situação considerada de “atraso” do país e indicava o caminho para a superação desse atraso. O 
movimento eugenista, ao propor “melhoramento da raça”, buscava “sanar” a sociedade de pessoas que 
apresentavam enfermidades como doenças mentais ou características consideradas “indesejáveis”, como 
os impulsos criminosos, promovendo práticas que exterminariam essas características nas futuras 
gerações. SCHNEIDER, Eduarda Maria. et al. Eugenia no Brasil: quando um movimento ideológico se 
justifica por um discurso. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, VIII, 2011, 
Campinas. Anais... 2011, Campinas. Disponível em <http://www.nutes.ufrj.br/viiienpec/index.htm> 
acessado em 23 de fevereiro de 2014. MAIL, Lilian Denise & ANGERAMI, Emília Luigia Saporiti. 
Eugenia negativa e positiva: Significados e contradições. Revista latino-am Enfermagem. nº 14 São 
Paulo, SP, p. 251- 258. MACIEL, Maria Eunice. A eugenia no Brasil. Revista anos 90. nº 11 Porto 
Alegre, RS, p. 121-130.  
86SCWARCZ, 1993, Op. cit., p.200-205 
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tais decretos modificaram, pelo menos parcialmente, o ensino e a estrutura dessas 

instituições. A primeira delas foi a Reforma Benjamin Constant, a primeira do regime 

republicano, instituída pelo decreto nº 1.270 de 10/01/1891; a segunda foi o Código de 

1901 implantado pelo decreto nº 3.890 de 01/01/1901; a terceira, a Reforma Rivadávia 

Corrêa de 05/04/1911 por meio do decreto nº 8.611; a última reforma do período que 

compreende o recorte desta pesquisa foi a Reforma Maximiliano, proposta pelo decreto 

nº 11.530 em 18/03/191587. As reformas do ensino universitário foram utilizadas para se 

compreender que tipo de formação esses médicos deveriam receber e como a estrutura 

tanto física quanto de ensino se modificou ao longo do tempo na FMBA, o que será 

discutido mais detidamente no capítulo II desta dissertação. 

 Por meio do estudo das teses médicas, buscou-se acessar as representações de 

infância nelas presentes. Ao tomar a GMB como documento, o intuito foi entrecruzar o 

saber médico produzido pela revista, que pretendia a originalidade e se pautava 

principalmente nas necessidades nacionais, com as representações sobre infância 

presentes nas teses, consideradas importantes documentos que registram a produção 

científica do período. Acredita-se, assim, dar a ler uma série de reflexões e tentativas de 

intervenção elaboradas pelos médicos, tanto para a infância, quanto a família e a 

sociedade baianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87Os decretos aqui mencionados foram acessados na Rede de Informação Legislativa e jurídicas presentes 
no site < http://www.lexml.gov.br/> acessado em 25 de janeiro 2013. 
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CAPITULO II 

O TEMPO E O LOCAL 

 

2.1. O marco cronológico: período de mudanças 

 

 

 O século XIX é visto pela historiografia como um marco para a história da saúde 

no Brasil. Nesse período, iniciou-se o processo de institucionalização da Medicina em 

nosso território, através da organização profissional e da regulamentação do ensino 

médico. Com a Lei de 03 de outubro de 1832, a regulamentação da Medicina se tornou 

monopólio das Faculdades de Medicina que, a partir daquela data, tornavam-se 

responsáveis pela certificação dos profissionais. O mesmo decreto determinava que a 

obtenção do título de doutor, ao final do sexto ano do curso, estava condicionada à 

defesa pública de uma tese pelos candidatos aprovados nos exames dos anos 

precedentes. A exposição, geralmente, dividia-se em temas relacionados às diversas 

cadeiras cursadas88. 

 Como mencionado, o recorte temporal escolhido para seleção e análise da 

documentação nesta pesquisa corresponde aos anos de 1891 a 1922. Neste caso, 

considera-se como marco inicial a instituição da Cadeira de Pediatria na FMBA, 

instituída pela Reforma Benjamin Constant e, como data final, o ano do Primeiro 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, que teve como tema de interesse a higiene 

infantil articulada ao discurso médico-higiênico. Ambos os acontecimentos marcaram a 

produção das teses e o saber médico. Há que se considerar, ainda, o fato de que o final 

do século XIX e início do XX foram marcados também pela ampliação do sistema de 

assistência à infância.   

 Marc Bloch, no livro Apologia da História89, entende a História não como a 

ciência do passado, mas como a ciência dos homens no tempo. Bloch afirma que não é 

possível compreender qualquer fenômeno histórico sem relacionar os acontecimentos ao 

seu contexto histórico. Para Jacques Le Goff, em História e Memória90, é no tempo que 

os fenômenos históricos podem ser compreendidos. Assim, sem uma leitura do 

                                                           
88Disponível na internet < http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br > acesso em 15 de abril 2013. 
89BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  
90LE GOFF, 2012, Op. Cit., p. 553. 
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contexto, não há como compreender os acontecimentos. Le Goff ainda afirma que todo 

e qualquer documento utilizado no fazer histórico está permeado pela subjetividade do 

sujeito ou da instituição em que foi produzido, havendo intencionalidades nesses 

documentos, mesmo que não sejam racionalizadas. Le Goff define o fazer histórico 

como sendo a reconstrução do passado a partir de fragmentos que são contextualizados 

e reorganizados pelo historiador. Com o intuito de compreender a História, pode-se 

acessar versões, não a história vivida. Para o autor, o tempo histórico é uma construção 

do historiador.  O tempo histórico não pode desconsiderar o tempo cronológico, pois 

sem cronologia não é possível estabelecer uma periodização. Sem periodização, não há 

como contextualizar os acontecimentos. A cronologia não é dada e tampouco objetiva, 

mas sim uma construção do historiador. 

Tanto Bloch quanto Le Goff acreditam que não é possível fazer História sem 

contextualizar os acontecimentos. Sem uma leitura do contexto, o que se tem é uma 

escrita da História fragmentada. É necessário ter em mente que, ao se contextualizar 

determinado acontecimento, faz-se necessário realizar um recorte cronológico, sendo 

este um recurso que favorece a compreensão do objeto com o qual se quer trabalhar. O 

recorte cronológico não funciona como uma camisa de força, muito pelo contrário, é um 

expediente que pode ajudar o historiador a entender o que está pesquisando e a evitar 

generalizações.  

 Pensando em estabelecer um recorte cronológico para esta pesquisa, o primeiro 

passo tomado foi observar a documentação disponível. Assim, os foram coligidos os 

dados que podem ser observados a partir do Gráfico 1. Tal gráfico revela que, com a 

criação da Cadeira de Pediatria na FMBA, no ano de 1891, houve um aumento do 

número de teses que possuíam como tema central a infância ou temas relacionados à 

infância. Pode-se perceber, também, que, conforme o número de teses vinculado a 

questões de caráter social oscila, ocorria também uma oscilação na produção das teses 

sobre infância. 
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Gráfico 1  

Teses médicas referentes à infância e teses médicas de caráter social defendidas na FMBA 
(1841-1930) 

 

  

Ainda tomando como referência o Gráfico 1, pode-se perceber que, entre os 

anos que compreendem o recorte temporal da pesquisa, há uma expressiva produção de 

teses que abordam a infância. No período tomado como recorte cronológico, entre os 

anos de 1891 a 1922, foram defendidas 39 teses que dizem respeito à infância, que 

correspondem a 10,26% do total de teses relacionadas a questões sociais. Esse interesse 

dos médicos pela primeira infância percebido ao longo da história da FMBA foi 

fundamental para o estabelecimento do recorte cronológico desta pesquisa.  

 O período que abrange o recorte foi marcado por ações que buscavam modificar 

os hábitos e costumes da população de Salvador. Ações que se direcionavam aos 

espaços públicos e privados, buscavam higienizar e reorganizar as famílias e seus 

comportamentos. Se no começo do século XIX Salvador foi escolhida juntamente com 

o Rio de Janeiro para sediar a construção das primeiras Instituições de Ensino Superior 

no Brasil, no começo do século XX, Salvador foi uma capital marcada pela decadência, 

embora ainda tivesse a terceira maior população do Brasil91 e possuísse expressão 

política no Nordeste.  

                                                           
91LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia civiliza-se: Ideias de civilização e cenas de anti-
civilidade em contexto de modernização urbana. Salvador, 1912-1916. 1996. 162f. Dissertação (Mestrado 
em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1996.  
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O reputado atraso, os fantasmas da escravidão, seus decadentes casarões 

coloniais, que passaram a abrigar inúmeras famílias pobres, suas ruas estreitas e 

insalubres e sua população predominantemente negra, eram apontados como as 

principais características da cidade de Salvador do início do século XX92. Estas 

características começam a se modificar com o governo de José Joaquim Seabra, entre os 

anos de 1912 e 1916. Seabra traçou projetos ao longo do seu governo que buscaram 

remodelar Salvador. Para elaboração desses projetos, contou com a ajuda de diversos 

profissionais, dentre eles os médicos. Os melhoramentos previstos pelo então 

governador não alcançaram as proporções desejadas, mas houve modificações visíveis 

por toda cidade, sobretudo em se tratando das ruas que foram alargadas e calçadas, 

embora algumas das características supracitadas ainda fossem vistas pela cidade93. 

Foi possível observar, ainda, que no período estabelecido como recorte 

cronológico para esta pesquisa, a produção científica da FMBA passou a se preocupar 

com outras questões para além da medicina clínica. Segundo Lilia Moritz Schwarcz94, a 

Medicina do final do século XIX e início do XX queria transmitir a imagem de 

protetora da sociedade e saneadora da nação, destacando, com isso, sua função social. A 

Medicina buscava educar as famílias e vigiar seus filhos, tendo como principal 

propósito construir uma sociedade mais “civilizada”95. 

Neste contexto, as teses médicas se mostram como importantes documentos para 

a compreensão da História da Infância e, ao mesmo tempo, daquela sociedade. 

Permitem ao historiador observar quais questões estavam sendo levantadas e os 

procedimentos médicos recomendados nos cuidados para com as crianças. Em suas 

publicações, os doutores buscavam legitimar a autoridade da racionalidade médica. 

Somente a partir da compreensão do contexto em que esses médicos estavam inseridos 

que suas representações sobre a infância podem fazer sentindo – posto que as 

representações variam conforme a sociedade, o período e a posição cultural de quem as 

                                                           
92LEITE, 1996, Op. cit., p.22-26 
93LEITE, 1996, Op. cit., p.35 
94SCWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instruções e questão racial no Brasil 
1870/1930. São Paulo: Cia das Letras, 1993. p. 192. 
95Para Norbert Elias, a noção de civilização se refere a um processo, uma série de eventos e mudanças 
sociais, que busca um maior controle social do homem sobre a natureza e de autocontrole entre os 
indivíduos. Afirma que civilização, segundo as concepções inglesa e francesa, pode aludir tanto a 
acontecimentos políticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais, a atitudes ou 
comportamentos humanos. Caracteriza-se como um processo contínuo, ou seja, ainda não acabado. 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma historia dos costumes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1994. V.1. 
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produz. Portanto, uma análise desses documentos se faz necessária para perceber como 

a infância era representada, em um período pouco estudo no campo da História da 

Infância.  

 

2.2. A cidade de Salvador: decadentes casarões e fantasmas da escravidão 

 

Ruas estreitas e insalubres, sombrios e decadentes casarões e os costumes 

africanizados foram características que marcaram Salvador durante o período colonial e 

o Império, e perduraram nas primeiras décadas do século XX. No decorrer do século 

XIX, a capital baiana era tida como uma cidade insalubre, tanto em seus espaços 

públicos quanto nos espaços privados. Ademais, marcada pela dependência do trabalho 

braçal prestado pelos escravos, que eram responsáveis pelo abastecimento de água e o 

despejo de dejetos e lixo da cidade. No findar do século XIX, ocorreu no Brasil a 

abolição da escravatura (1886). Uma vez libertos, os escravos foram deixados, em sua 

maioria, sem moradia e sem ofício. Abriram-se, com o abolicionismo, discussões sobre 

os hábitos da população, especialmente sobre a parcela negra da sociedade. Tendo sido 

libertados e sem ter onde ir, muitos ex-escravos ficavam pelas ruas, entregues ao 

comércio ambulante e destinados às habitações precárias da cidade96.  

 A situação caótica da cidade, a má iluminação das vias públicas, assim como a 

violência eram fenômenos comuns à população soteropolitana da Primeira República. A 

população convivia diariamente com o lixo jogado nas ruas, bem como o precário 

serviço de coleta e a completa falta de escoamento sanitário. Essa sujeira era 

considerada um dos fatores responsáveis pela propagação de doenças em Salvador. Era 

por esses espaços, degradados e imundos, que circulavam diariamente as pessoas, 

embora suas ruas e praças não convidassem a passeios. Segundo Venétia Braga Rios, 

em Entre a vida e a morte97, as ruas soteropolitanas eram: 

 

                                                           
96LEITE, 1996, Op. cit., p.34-40  
97RIOS, Venétia Durando Braga. Entre a vida e a morte – Medicina, médicos e medicalização na cidade 
de Salvador (1860-1880). Salvador - Bahia, 2001. Dissertação (Mestrado em História)– Universidade 
Federal da Bahia 
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Espaços de grande contradição. Disputadas pelos homens como áreas de 
poder e evitadas pelas mulheres da elite por serem locais de exposição e 

promiscuidade
98

. 

 

 A cidade de Salvador era suja, o que era indicado também na tese do doutor 

Tanajura e em alguns artigos presentes na GMBA, que relatavam problemas de 

saneamento da cidade e as várias epidemias, principalmente de febre amarela, que 

abateram os soteropolitanos no decorrer do século XIX e início do XX. Em janeiro de 

1892, o Dr. Nina Rodrigues publicara um artigo intitulado Hygiene pública – febre 

amarela, afirmando que a “febre amarela penetrou definitivamente n’esta cidade 

contam-se já umas duas dezenas de caos”99. O doutor afirmava, em seu artigo, que 

grande parte das epidemias seriam contidas, se houvesse o uso da higiene profilática. 

No entanto, segundo Nina Rodrigues, devido às precárias condições das repartições de 

higiene do estado, não se conseguia impedir a “invasão de epidemias”. De acordo com o 

doutor: 

 

De um lado as condições hygiênicas detestáveis de uma cidade sem esgotos, 
sem abastecimento d’água suficiente, de uma edificação sem o menor 
respeito aos preceitos hygiênicos mais elementares, com um povo em sua 
grande maioria sem uma educação feita nos hábitos do acceio domiciliario. 
Adicionem-se por outro lado, a desharmonia e as desinteligências de 
repartições sanitárias dependentes de administrações; 

E se adquirirá a convicção de que atingimos a mais lamentável das anarchias 
no serviço sanitário, revelando-se o mais completo desprezo pela hygiene 
pública, apenas acobertando com promessas sanitárias que não se realisarão, 

que não poderão se realizar
100

. 

 

 Tomando como referência o ponto de vista higiênico, Nina Rodrigues apontava 

duas posições que o governo do Estado poderia tomar: ou prestar o serviço de higiene 

de forma “correta”, ou entregar a cidade a uma epidemia “horrorosa”. A insalubridade, 

considerada a principal causa das epidemias que pairavam não só sobre Salvador, mas 

por várias cidades do Brasil, não se destacava somente nas ruas. Os doutores Tanajura 

(1900) e Jatobá criticavam fortemente o estado das habitações soteropolitanas, 

                                                           
98RIOS, 2001, Op. cit., p.24  
99RODRIGUES, Nina. Hygiene Pública – Febre amarela. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.37, p.1-7. 
1892  
100RODRIGUES, 1892, Op. cit., p.4 
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considerando-as totalmente anti-higiênicas para os padrões médicos estabelecidos no 

período.  

O doutor Jatobá (1907) relatava em sua tese a falta de higiene nas habitações da 

capital baiana, afirmando que tal realidade se devia, entre outros fatores, à cidade ter 

sido construída em uma colina. Criticava abertamente os habitantes que construíam suas 

moradias, sem atender a qualquer princípio higiênico. Era possível ver em Savador, 

segundo o médico, casas, cujos andares eram escavados no solo e onde, além da 

umidade havia pouca renovação do ar e falta de iluminação. O doutor Jatobá (1907) 

afirmava ainda que essas casas imundas eram as principais fornecedoras de todo tipo de 

moléstias que assolavam a população de Salvador no período em análise. Acusava 

serem os poderes públicos os principais culpados por deixar que os moradores da cidade 

se entulhassem em cortiços infectos e decadentes. De acordo com o Dr. Tanajura os 

cortiços: 

 

Proporcionam campo para as devastações mortíferas sem encontrarem a 
influencia mais rudimentar de hygiene que lhes ponha obstáculo, fácil é 
compreender que a classe proletária principalmente sofra o golpe que a 
atinge, vitimando os pequeninos seres sujeitos as condições do meio viciado, 

a que são obrigados pelos parcos recursos dos genitores
101

. 

 

 Assim, aqueles provenientes dos estratos menos favorecidos economicamente 

sofriam ainda mais com a falta de condições sanitárias. O doutor Tanajura declarava em 

sua tese que as habitações na cidade de Salvador, no começo do século XX, eram 

sombrias e imundas, com odores “nauseantes”, úmidas e encurraladas umas nas outras, 

desprovidas de meio que facilitasse a renovação do ar e próprias para a propagação de 

germes.  

 

A Bahia tem sido até hoje, uma cidade sem esgotos, de modo que os dejectos 
de seus habitante, lançados, muitas vezes, em canos abertos ao ar, deixam 
emanar exalações que lhes vão prejudicar a saúde. Outra circunstancias, 
também de grande valor, é a falta de água em grande parte das casas desta 
cidade, principalmente naquelas, onde residem as pêssoas mais pobres, o que 
influe para que estas se acostumem a não guardarem os precisos cuidados de 

higiene individual, questão esta importante sob muitos pontos de vista
102

. 

    
                                                           
101TANAJURA, 1900, Op. cit., p.76 
102JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.77 
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         Em 1894, a GMBA publicara edital que abriu concorrência para a prestação de 

serviços de esgoto na cidade, no intuito de atender com urgência a necessidade de 

promover o saneamento de Salvador.   

 

Trabalhos já foram empreendidos deste ano passado, no sentido de serem 
eliminados por completo estas duas ultimas causas de insalubridade das 
nossas habitações e embora muito lentamente, vão progredindo as obras de 

esgoto e água na Bahia
103

.  

 

 A GMBA publicou, em 1892, nos meses de setembro e novembro, na íntegra, a 

Lei nº 30 de 29 de agosto de 1892, que estipulava a criação, em Salvador, de um 

conselho geral de saúde pública, incumbido de questões acerca da higiene, salubridade e 

assistência na cidade. A lei também determinava que os serviços sanitários de Salvador 

e demais cidades da Bahia recairiam sobre duas repartições: a Inspetoria de Higiene e o 

Instituto Vacínico. A primeira repartição se encarregaria de promover e fiscalizar a 

execução das leis e a segunda se incumbiria de investigar e propagar as vacinas. O 

Conselho Geral de Saúde Pública seria responsável, conforme o artigo 17 da Lei 30 de 

29 de agosto de 1892, pela salubridade pública. Deveria compreender tudo o que era 

relativo à higiene dos locais públicos e nas habitações em Salvador, regulamentar as 

construções e obras de saneamento, abastecimento de água, esgotos, iluminação pública, 

reconstrução e saneamento de bairros tidos como insalubres na cidade. O conselho era 

responsável também pela criação de leis, fiscalização e por atestar a higiene das escolas, 

fábricas, hospitais e dos alimentos produzidos e comercializados em Salvador.  

 Em 1916, nas edições de agosto da GMBA104, em um artigo que relata o estado 

sanitário da Bahia, seu autor afirmava estar contente, pois o estado sanitário da capital 

estava bem melhor do que nos anos anteriores. Segundo o autor do texto, houve uma 

diminuição da mortalidade. Ainda na edição do mês de agosto de 1916, o doutor 

Gonçalo Moniz afirmava que em “uma cidade higienicamente construída e 

higienicamente mantida, bem dotada de grandes obras públicas de saneamento e de um 

serviço sanitário bem organizado e dirigido, não há epidemias”105.  

                                                           
103 JATOBÁ, 1907, Op. cit., p. 80 
104Não consta o nome do autor. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.48, p.38. 1916 
105GONÇALO, Moniz. O estado sanitário da Bahia. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.37, p.5-10. 
1892  
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Também é possível observar críticas à sujeira da cidade de Salvador nos 

constantes relatos de visitantes estrangeiros. Além de suja, suas ruas eram tidas como 

mal calçadas e mal alinhadas, tornando-se um perigo para os transeuntes. A 

insalubridade era considerada a principal responsável pelas epidemias que atacavam a 

capital da Bahia. A doença, entretanto, que causou mais óbitos no estado em meados do 

século XIX, foi à cólera. Salvador, além de suja, era uma cidade doente, sem esgotos, 

altas taxas de mortalidade e marcada por males e doenças endêmicas. As epidemias de 

febre amarela e cólera assolaram Salvador e outras cidades no Brasil no século XIX e 

início do XX. A cidade passou por um grande surto de febre amarela entre os anos de 

1849 e 1850 e outro de cólera entre 1855 e 1856. Tendo este último ocasionado cerca de 

29.600 óbitos106. Iniciado o século XX, Salvador ainda mantinha as mesmas 

características e estrutura coloniais, com 

 

ruas estreitas, impedindo a livre circulação do ar e a penetração da luz, que 
contribuiriam para a disseminação dos miasmas (esses perigosos agentes 
difusores das doenças, segundo alguns dos especialistas do período); a 
carência de moradias provocando a proliferação de cortiços e outros tipos de 
habitações populares insalubres; a inexistência de um serviço de  

abastecimento de água e captação de esgotos eficientes e extensivos a todo o 

perímetro urbano
107

. 

 

Sidney Chalhoub, em Cidade febril108, pesquisou a atuação dos médicos 

sanitaristas no Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX, que se 

propuseram a sanar a cidade, combater os cortiços e as epidemias de febre amarela, 

além de tentar solucionar o problema da vacinação contra varíola. Na capital do 

Império, a década de 50 do século XIX foi marcada pelas epidemias de febre amarela e 

de cólera, que vitimaram milhares de pessoas e, ainda, pelo surgimento de vários 

cortiços. O historiador narra a destruição do mais célebre cortiço carioca, o “Cabeça de 

Porco”. Essa destruição foi tomada por Chalhoub como caso exemplar no que se refere 

ao tratamento dispensado aos populares pelos segmentos dominantes da sociedade no 

período. Chalhoub relata, ainda, a derrubada dos demais cortiços cariocas e o 

afastamento da população pobre das áreas centrais do Rio de Janeiro. Os higienistas, de 
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acordo Chalhoub, julgavam-se no direito de decidir o destino da população pobre do 

Rio de Janeiro e alegavam que a derrubada, assim como o afastamento de parte da 

população do centro da cidade, ocorreu devido à promiscuidade presente nos cortiços e 

o perigo que estes se tornaram à ordem pública. Tais habitações, de acordo com a visão 

dos doutores, eram focos de epidemias e da propagação dos vícios, principalmente 

morais. Chalhoub verificou que os médicos do período consideravam os pobres como 

perigosos. Afirma que esta noção esteve ligada à parcela negra da população, posto que 

o surgimento dos cortiços contou com um enorme contingente de negros libertos como 

habitantes. Além disso, Chalhoub aponta que os problemas relacionados à falta de 

higiene na Corte, as epidemias e a insalubridade atrapalhavam o projeto de civilização 

brasileiro. Por isso, se fazia necessário intervir diretamente nas condições de higiene das 

moradias da parcela pobre ou “perigosa” da população.  

Ao longo da pesquisa de mestrado que ora se apresenta, verificou-se que, assim 

como a cidade do Rio de Janeiro, Salvador era assolada por diversas doenças, e, dentre 

as principais, estavam a cólera e a febre amarela. Com o intuito de tentar controlar os 

surtos que representavam um obstáculo ao saneamento e à civilização da população, 

foram criados inspetorias, conselhos e juntas de higiene. Chalhoub aponta que: 

 
A febre amarela tornara-se possível, se não fora mesmo gerada, devido à 
precariedade das condições sanitárias em cidades portuárias do Império. 
Havia pântanos imundos e matéria animal e vegetal em decomposição por 
toda parte; as pessoas que estavam havia muito tempo expostas a tais 
condições – por exemplo, brasileiros naturais da Corte – tendiam a suportar 
melhor o ataque da moléstia do que aquelas que ainda encontravam em 
processo de adaptação a esse meio ambiente – como era o caso dos 

imigrantes recém-chegados da Europa
109

. 

 

Segundo Chalhoub, os médicos viam no combate à febre amarela uma arma para 

auxiliar a imigração europeia para o Brasil e expandir a política de “embranquecimento” 

da população, que predominou no fim do século XIX.  

As medidas higiênicas, de acordo com os médicos do período, poderiam 

eliminar uma série de doenças e, por isso, defendiam uma política direcionada para a 

higiene pública sob a influência de modelos de saúde europeus. Com esse pensamento, 

os doutores acabavam por intervir em diversos aspectos da vida da população, como na 

alimentação, na maneira de vestir etc. Os médicos se viam como portadores e 
                                                           
109CHALHOUB, 1996, Op. cit., p.80  
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transmissores dos preceitos higiênicos, assim como aqueles que poderiam promover a 

melhoraria das condições higiênicas nas habitações, na necessidade de se coletar o lixo 

e calçar as ruas e no fato de que janelas amplas melhorariam os ambientes domiciliares. 

No entanto, prevaleciam, em Salvador, nas primeiras décadas da República, 

hábitos e costumes que não atendiam às exigências higiênicas que começavam a 

predominar no período. As ruas sem calçamento, o lixo que se acumulava e a baixa 

qualidade do ar devido a esse acúmulo de impurezas eram os principais objetos de 

análise e crítica dos higienistas. Os higienistas defendiam a salubridade das ruas, das 

casas e das pessoas. Deixando o espaço público e se inserindo no privado.  

 

Salvador, cidade que ao inaugurar-se a República impressionava as 
autoridades locais e visitantes, bem como aos estrangeiros, pela pobreza e 
degradação do seu espaço físico, ao qual viria somar-se o atraso material e 
cultural perpetuado, segundo aqueles observadores e críticos, pela atuação 
dos negros e seus descendentes em todas as esferas da vida da capital 
baiana

110
.  

 

 No Brasil, o saber propagado pelos médicos higienistas era baseado nas teorias 

médicas provenientes principalmente da França, assim como o ensino dentro das 

Faculdades de Medicina ao longo do século XIX, que era voltado para as teorias em 

voga na época, deixando em segundo plano a prática. As teorias médicas francesas, no 

que concerne ao higienismo111, eram pautadas na higienização das habitações e na 

                                                           
110ASSIS, Nancy Rita Sento Sé de.  Questões de vida ou morte na Bahia Republicana – Valores e 
comportamentos sociais das camadas populares subalternas soteropolitanas (1890-1930). Dissertação 
(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 
1996. p.31 
111O higienismo é uma corrente de pensamento que emergiu no final do século XIX e que prevaleceu até 
os anos de 1950. Teve como principal objetivo educar para a saúde. Divulgava um modelo de boa 
educação higiênica, pois tinham em mente que, enquanto as crianças continuassem convivendo com os 
vícios dos pais, estes males continuariam a se reproduzir. Assim, para combater o problema era preciso 
reprimir maus hábitos dos adultos. Buscava intervir na falta de cuidado com a educação infantil, com a 
higiene e com a alimentação. As normas higiênicas propagadas deveriam  ser aplicadas tanto nas escolas, 
no trabalho, nas ruas, quanto no interior das casas. Com isso, a população iria adquirir virtudes e, através 
destas, cuidariam melhor de si e dos seus filhos, proporcionando ao país melhores cidadãos. O higienismo 
visava a uma mudança nos hábitos, nos cuidados sanitários da casa e da família e na vestimenta. A 
política higienista buscava a disciplina de cada individuo e do seu espaço. MANSANERA, Adriano 
Rodrigues.  & SILVA, Lúcia Cecília da. A influência das idéias higienistas no desenvolvimento da 
psicologia no brasil.  Revista Psicologia em Estudo. v.5, n.1. Curitiba-PR. 2000. p.115-137. LEMOS, 
Flávia Cristina Silveira. & VASCOS, Daniele dos santos. Alguns percursos históricos entre o higienismo 
e a medicalização na atenção à infância e às famílias. Revista do difere. nº 4. Campinas, SP, p. 114-132. 
PYKOOSZL, Lausane Corrêa. & OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de. A higiene como tempo e lugar 
da educação do corpo: Preceitos higiênicos no currículo dos grupos escolares do estado do paraná.  
Currículo sem fronteiras. v.9, n.1. Curitiba-PR. 2009. p.135-158. 
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criação de leis que atribuiriam aos médicos higienistas a função de corrigir as más 

condições urbanas, regular as habitações particulares e comuns de modo inflexível112.  

Salvador passou, durante o final do século XIX e início do XX, por um processo 

de urbanização, processo este marcado pela demolição de prédios antigos, que cederam 

lugar a novas ruas e à ampliação das avenidas da cidade. Os antigos sobrados de 

residência passaram a pontos comerciais. Neste cenário de urbanização, os principais 

agentes da civilização, segundo Rinaldo Leite, foram os médicos, advogados, 

engenheiros e juízes. Com a finalidade de “civilizar” e “modernizar” a cidade, os 

poderes públicos, juntamente com os seus agentes, ambicionavam superar o “atraso” 

herdado pela cidade de Salvador do período colonial. Segundo Leite,  

 

enquanto centros políticos, comerciais, financeiros, administrativos e 
culturais, numa dimensão regional ou nacional, as capitais brasileiras 
deveriam ser um espelho de uma civilidade e de um progresso pretendidos 
para o país. A insalubridade que era uma característica marcante na maioria 
delas, não condizia com as aspirações das elites dominantes. O Rio de 
Janeiro, por exemplo, na condição de capital federal – e certamente, o mais 
importante centro urbano do país – tinha a reputação de ser uma das cidades 

mais insalubres do mundo
113

. 

 

Rinaldo Leite analisou questões sobre processo civilizador na Bahia, 

especialmente na capital.  Destaca em seu estudo que: 

 

Da ligação estabelecida, à princípio, entre o estado da saúde e a estrutura 
urbana, fundou-se um vínculo inexorável entre higienização e urbanização 
(termo este que, ao longo do presente trabalho, é usado sobretudo no sentido 
de reforma material na urbe), que prosseguiu estabelecendo vínculos 
sucessivos, contíguos, múltiplos e recíprocos entre muitos outros fenômenos: 
modernização, urbanização, higienização, normatização, moralização dos 
costumes, ações de controle social, regulamentação dos usos do espaço, etc... 
Tornaram-se, todos eles, corolários, e seguiam um decurso tal que se referir à 
modernização ou à urbanização ou à higienização implicava sempre referir-se 
a outras tantas "ações". Uma expressão, entretanto, pela abrangência que 
adquiriu, resumia todo este complexo de relações: civilizar

114
.  

 

O ideal civilizatório em Salvador, de acordo com Leite, caracterizou-se pelas 

reformas urbanas. Livrar-se dos aspectos coloniais que marcavam a configuração da 
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cidade foi o principal objetivo desse ideal. As maiores cidades brasileiras do início do 

século XX, devido à crescente urbanização e migração pelas quais passavam, tiveram 

que absorver um grande contingente de habitantes, o que fez aumentar os seus 

problemas. Problemas estes que acabaram por favorecer tanto a propagação de doenças 

quanto o aumento da criminalidade.  

Salvador não passou por aumento populacional tão grande no início do século 

XX quando comparada, por exemplo, a São Paulo. No entanto, acompanhou a tendência 

das demais cidades do restante do país. No período em estudo, Salvador era a terceira 

maior cidade brasileira, ficando atrás do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. 

Segundo os dados do censo de 1872, a população soteropolitana girava em torno de 

pouco mais de 129 mil pessoas, tendo chegado a quase 206 mil no ano de 1900115. O 

crescimento demográfico, segundo Kátia Mattoso, embora tenha sido lento, foi 

suficiente para agravar os problemas em Salvador, sobretudo no que diz respeito à sua 

estrutura urbana. De acordo com a historiadora, foi possível observar o melhoramento 

de determinadas ruas, a introdução de serviços básicos, asseio e limpeza, iluminação e 

distribuição de água. Mas nada muito significativo, ou que representaria uma mudança 

na estrutura da cidade116.   

No que diz respeito a sua estrutura econômica, a cidade de Salvador, durante a 

Primeira República, permaneceu praticamente agromercantil. Leite citando Santos, 

afirma que o mesmo indicava ter havido três momentos fundamentais na economia 

baiana, durante a Primeira República:  

 

O primeiro seria entre 1890 e 1897, onde o encilhamento, a alta nos preços 
dos produtos agrícolas, a solidificação do cacau como gênero de exportação e 
a exportação compensatória de novos produtos (como a borracha e os 
carbonados) teriam estimulado uma recuperação econômica. Em seguida, 
vem a depressão, em 1897 e 1905, motivada pela crise da economia européia, 
pela política que adotou o governo federal para sanear as finanças do país, 
pelas dificuldades em torno da produção e comercialização do açúcar, pela 
flutuação dos preços do cacau e pelas secas que atingiram inclusive o litoral. 
Por fim, entre 1906 e 1928, nova recuperação com o restabelecimento dos 
preços dos principais produtos agrícolas e a maior diversificação nas 
transações comerciais com a entrada de novos produtos de exportação.  
Cidade comercial – que atuava como centro intermediário entre os núcleos 
produtores e consumidores de gêneros agrícolas tropicais produzidos na 
Bahia, por um lado, e os núcleos produtores e consumidores dos artigos 
importados, por outro –, Salvador foi quem mais tirou os proveitos do 

                                                           
115As informações foram extraídas de volumes dos Anuários Estatístico do Brasil e das Estatísticas 
Históricas do Brasil - http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais  
116MATTOSO, Kátia. Bahia Século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. p. 439. 
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incremento desta atividade. E como efeito do crescimento comercial, o seu 
porto possuía um movimento dos mais intensos, encontrando-se entre os 

principais do país
117

.  

 

Um dos marcos do século XVIII no Brasil foi a transferência da capital para o 

Rio de Janeiro, o que colocou Salvador em plano secundário no processo econômico do 

país, sendo a Bahia superada pela industrialização rápida pela qual passou o centro-sul 

do Brasil. O mercado de trabalho em Salvador era restrito e o poder de consumo de sua 

população fraco. De acordo com Rios, os anos 60 do século XIX sofreram com o 

aumento dos preços de itens essenciais da dieta dos baianos, como a farinha de 

mandioca, deixando a população com problemas graves de alimentação. Nesse período, 

“comia-se mal e muito pouco”118. A tentativa de industrialização, através das fábricas de 

tecidos, não teve grande desenvolvimento e foi o cacau, a agroindústria e o comércio 

que deram certo equilíbrio econômico à Bahia e que permitiram um contato mercantil 

maior com a Europa. Apesar disso, foi um período em que o número de habitantes 

decresceu sensivelmente e Salvador foi perdendo o posto de segunda cidade brasileira 

para São Paulo119. 

Salvador teve uma queda na sua participação no cenário político e econômico 

nacional, no período em estudo. Por isso, não conseguia atrair investimentos como o 

Rio de Janeiro e São Paulo. Salvador, que fora a primeira capital colonial, o segundo 

maior centro urbano brasileiro durante o século XIX e, conforme se dizia, uma cidade 

que sempre estivera em plano destacado no cenário nacional, encontrava-se, então, em 

uma posição considerada de atraso em relação às demais principais cidades brasileiras. 

Os problemas, principalmente no que diz respeito a sua capacidade de absorver a mão-

de-obra disponível, derivavam da estrutura tradicional da economia pouco dinâmica que 

o estado apresentava. 

 

O lento dinamismo econômico e a permanência de uma estrutura social 
pautada na simbiose de cor e hierarquização social não permitiriam aos 

                                                           
117SANTOS, 1994, apud LEITE, 1996, Op. cit., p.7  
118RIOS, 2001, Op. cit., p.46 
119LEITE, 1996, Op. cit., p.108-109 
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negros ascenderem aos melhores postos de trabalho, permanecendo relegados 

ao exercício de atividades manuais e de caráter subalterno
120

.  

 

Salvador, no decorrer do século XX, passou por grandes reformas. Reformas que 

seguiram as mudanças ocorridas na cidade do Rio de Janeiro. O período em que 

Salvador mais se modificou foi entre os anos de 1912-1916, quando do primeiro 

governo de José Joaquim Seabra121. 

J. J. Seabra, Governador, entre 1912 e 1916, a partir das reformas higiênicas 

realizadas em seu governo, colocou-se como modernizador da cidade. O Governador 

alargou ruas e derrubou monumentos, tentando mudar a imagem insalubre da cidade. 

Seu governo procurava incutir na população o higienismo e a moralização dos 

costumes, combatendo hábitos considerados impróprios. Esse processo de 

modernização pelo qual Salvador passou nos anos iniciais do século XX ocorreu 

também em outras partes do país. Belém, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo e o Rio de 

Janeiro (que, como capital, serviu de modelo às demais), passaram por significativas 

mudanças. O governador e os profissionais urbanos – urbanistas, arquitetos, 

engenheiros, higienistas, sanitaristas, médicos – influenciaram nas novas imagens das 

maiores cidades brasileiras. Esses profissionais foram responsáveis pela abertura de 

grandes vias, a criação de áreas verdes, novas construções, dentre outros projetos de 

melhoramento urbanístico também na cidade de Salvador. 

 

E pragmaticamente falando, seria a intervenção na paisagem física e estética 
da cidade (a remodelação urbana), a higienização dos espaços, a introdução 
de tecnologias modernas, a regulamentação e organização da vida urbana, a 
moralização dos costumes, a aquisição de hábitos cultos, a prestação de 

assistência pública
122

. 

 

A cidade e seus cidadãos tornaram-se objetos de intervenção do Estado, sendo 

criado um novo ponto de vista acerca de hábitos e comportamentos a serem 
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CONCEIÇÃO, Antônio Carlos Lima da. A Bahia e a “civilização”: a cidade do Salvador no Brasil 
republicano. Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA. nº 01. Eunápolis, BA. www.revistapindorama.ifba.edu.br  
121José Joaquim Seabra fora partidário de Floriano Peixoto. Exilou-se na França. De retorno ao Brasil, foi 
eleito deputado e escolhido líder da maioria durante o governo Campos Sales. Pouco depois, foi Ministro 
da Justiça, no governo Rodrigues Alves e Ministro da Viação, no governo de Hermes da Fonseca. 
Participou também diretamente das reformas do Rio de Janeiro, promovida por Pereira Passos. Governou 
a Bahia entre 1912-1916 e uma segunda vez entre 1920-1924. LEITE, 1996, Op. cit., p.47 
122LEITE, 1996, Op. cit., p. 43 
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interiorizados pela população. Movido pelos ideais de progresso e civilização, o 

governo, visando a abrir espaços para maior salubridade da cidade, buscou substituir o 

velho (a cidade colonial) pelo novo (a cidade moderna). As mudanças, no entanto, não 

ocorreram rapidamente, apesar dos higienistas denunciarem, frequentemente, em 

insalubridade e saneamento123. 

Em 1912, a luta pelo poder entre as oligarquias baianas, resultou em um 

bombardeio da cidade124. O bombardeio, realizado pelo Exército, danificou, em grande 

parte, o centro de Salvador. Entre os lugares que foram arruinados, estavam a Igreja da 

Sé, o Palácio do Governo, a Intendência Municipal, o Teatro São João e a Biblioteca 

Pública. Os projetos de remodelação pelos quais a cidade passou após o bombardeio 

estavam circunscritos principalmente aos distritos da Sé, Conceição da Praia, Pilar, São 

Pedro e Vitória. A Avenida Sete, situada nos últimos dois distritos, foi considerada a 

principal obra do governo Seabra.  

Em seu primeiro governo, Seabra retomou as obras do porto, iniciadas há alguns 

anos antes (1906), com a ajuda do Governo Federal. No período foram alargadas as ruas 

da Cidade Baixa e inaugura a Avenida Sete de Setembro, a principal via da Cidade Alta, 

que ligava a praça da Sé ao Farol da Barra, entre outras avenidas. Os elementos que 

caracterizavam Salvador como uma a cidade atrasada, feia, e suja, deviam desaparecer e 

dar lugar a novas avenidas e ruas largas, arejadas, calçadas e arborizadas125. 

O projeto higienizador, marca do governo de J.J. Seabra em Salvador, foi 

direcionado para os problemas de estrutura e infraestrutura urbanas, a qualidade das 

habitações e, em parte, para os hábitos da população. A urbanização, higienização, 

normatização e moralização dos costumes, funcionaram como forma de controle social 

e regulamentação dos usos do espaço. O governo buscou, através dos seus projetos de 

urbanização, higienização e ideais civilizatórios, controlar o modo de vida, 

principalmente das classes populares. As camadas populares e o seu modo de vida eram 

vistos, pela elite e pelos agentes civilizadores, como antiquados e atrasados. O governo 

e seus agentes normatizavam os espaços e invadiam a vida familiar, pois as práticas 

                                                           
123PECHMAN, 1992, p. 34 e 35 
124Segundo Leite, uma razão prática para a remodelação de Salvador encontrava-se no bombardeio da 
cidade, ocorrido no dia 10 de janeiro de 1912, feito pelo Exército, que abriu fogo contra o centro de 
Salvador, postados nos fortes de São Marcelo e Barbalho. O bombardeio foi motivado pelas disputas 
internas da polícia baiana, entre situacionistas e oposicionistas (seabristas) pelo controle dos governos 
municipal e estadual. LEITE, 1996, Op. cit., p. 55. 
125LEITE, 1996, Op. cit., p.12 
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populares eram assinaladas, pela elite do período, como incivilizadas. Buscava-se 

configurar Salvador ao modelo urbano das principais cidades européias, em especial 

Paris. Posto que o modelo urbanístico e higienizador proposto no governo de Seabra era 

espelhado nas reformas empreendidas pelo Barão de Haussmann, quando este foi 

prefeito da cidade. De acordo com Leite: 

 

Identificadas com o passado colonial, e por isso criticadas, as cidades 
brasileiras passaram por análises severas que terminaram por conduzir às 
reformas, as quais, em muitas circunstâncias, desconsideraram todo o peso da 
sua história. Em nome dos ideais modernizadores, desprezou-se qualquer 
preocupação com a preservação do passado, negou-se o convívio entre o 
velho e o novo, empreendeu-se uma verdadeira reforma demolidora. Sempre 
que se mostrou necessário, os trechos mais antigos das cidades foram 
inteiramente destruídos e transformados, dando lugar às novas construções, 
então erguidas seguindo os preceitos idealizados pelas elites em perfeita 
consonância aos modernos estilos arquitetônicos. E, neste sentido, um bom 
exemplo é o caso de Salvador, onde os órgãos de imprensa, as lideranças 
políticas e administrativas e as elites foram os responsáveis pela divulgação 
da idéia de que era necessário destruir o velho, o passado, o sujo para se 

construir o novo, o moderno, o limpo
126

.  

 

Mesmo com o fim de grande parte das obras e reformas, não cessaram as 

reclamações sobre o estado da cidade. Embora tenham sido alargadas determinadas ruas 

e novos prédios construídos, o governo não cuidou dos serviços básicos de 

infraestrutura de que grande parcela da população reclamava, como saneamento básico, 

distribuição de água potável, iluminação, coleta de lixo127.  

As teses da FMBA, os artigos da GMBA e projetos de saneamento do primeiro 

Governo de Seabra descreviam como deveria ser realizado o saneamento da cidade, 

seguindo os processos ingleses e imitando o modelo carioca. Ainda assim, na década de 

1920, a cidade de Salvador não conseguira ser completamente saneada. Apesar de todos 

os esforços do governo, houve apenas resultados parciais no propósito de modificar o 

espaço urbano128. Na nota inicial escrita por J. V., da obra intitulada Casos e coisas da 

Bahia129 de Antônio Viana, diz que  

 

                                                           
126LEITE, 1996, Op. cit., p.13 
127Id., ibid., p.54 
128Id., ibid., p.45 
129VIANA, Antônio. Casos e coisas da Bahia. Bahia – Museu do Estado, 1950. Esta obra é uma 
publicação do Museu do Estado da Bahia de caráter "não cientifico". O museu esclarece que as crônicas 
reunidas no livro de Antônio Rodrigues Vianna (1868-1951) tem como intuito ser uma contribuição para 
se conhecer "uma alma genuína da terra" da Bahia nas duas primeiras décadas do século XX.  
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As ruas estreitas, tortuosas e sujas, suas procissões quase semanais, suas 
festas populares entusiasticamente vividas, suas danças familiares, balões e 
fogos de São João, presépios de Natal, ternos de Reis, devoções, trezenas, 
arraiais, pinhões, namoros de janela e de gargarejo, e escândalos sociais por 
falta de sofisticação, era a Bahia dos primeiros vinte e cinco anos do século 
corrente uma cidade consideravelmente diversa da organização urbana e do 
povo de hoje (1950). Muito se sacrificou da alma genuína da terra, em troca 
de um progresso cujas virtudes, evidentes noutros lugares, ainda não 

atingiram, entre nós, aquele grau de perfeição que as torna desejáveis 
130

. 

 

As dificuldades econômicas do estado não permitiram que os projetos de 

modernização urbana, propostos para a cidade de Salvador, fossem efetivados 

completamente, embora tenham contribuído na construção de avenidas, de prédios 

públicos, na demolição de velhos casarões da cidade e na implantação de serviços de 

iluminação pública, transporte coletivo e saneamento básico, que não alcançaram todos 

os cantos da cidade.  

Nem o governador José Joaquim Seabra em seus dois mandatos (1912-1916 e 

1920-1924), nem o seu sucessor, Francisco Marques de Góes Calmon (1924-1928), 

tiveram êxito nas reformas urbanas propostas para Salvador.  

As reformas urbanas, proposta pelos governadores e seus agentes, eram bem 

mais abrangentes. Eles almejavam realizações que se estenderiam a diversos aspectos da 

vida dos seus habitantes. Alguns trechos da cidade passaram por substanciais 

transformações, que modificaram a face da cidade, mas é bem verdade que os 

melhoramentos não alcançaram as proporções desejadas, mas ainda assim houve 

melhorias significativas131. 

 

2.3. As instituições de cura no Brasil  

 

 Nos primeiros séculos após a vinda dos portugueses para a América, não havia o 

que hoje chamamos de Medicina brasileira, devido, em parte, às condições econômicas 

e principalmente culturais da época. A Medicina praticada em nosso território seguia os 

conhecimentos científicos divulgados nos principais centros culturais europeus. Nesses 
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68 

 

primeiros séculos, a arte médico-cirúrgica, segundo Lycurgo Santos Filho, em História 

geral da medicina brasileira132, se encontrava cercada de aspectos religiosos.  

 Desde a chegada dos padres da Companhia de Jesus (em 1549), os jesuítas 

exerceram os mais diferentes ofícios, dentre eles a assistência médica à população133. 

Além dos jesuítas, entre os séculos XVI e início do XIX, os agentes de cura na América 

Portuguesa e, posteriormente, Império do Brasil, eram os físicos, cirurgiões, barbeiros e 

boticários. Embora a Universidade de Coimbra tenha recebido alguns brasileiros ao 

longo dos séculos, desde o descobrimento da América, para se diplomarem físicos (ou 

seja, médicos), esses preferiam se estabelecer em outras partes da Europa e os que 

regressavam para nossas terras ficavam nas grandes vilas. De acordo com Schwarcz, 

“em 1789, por exemplo, o vice-rei Luiz de Vasconcelos queixava-se à metrópole da 

existência de apenas quatro médicos em toda colônia”134. Jurandir Costa Freire relata 

que, em 1794, no Rio de Janeiro, existiam apenas nove físicos e 29 cirurgiões e a 

população recorria à medicina popular para se tratar135. Visando a sanar essa escassez de 

médicos na colônia, foi instalado, no início dos oitocentos, o primeiro estabelecimento 

de ensino superior na Bahia: a Escola de Cirurgia da Bahia (em 1808). Logo após, em 

novembro daquele mesmo ano, foi fundada, no Rio de Janeiro, a Escola Anatômica, 

Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro136. As cidades de Salvador e do Rio de Janeiro 

foram escolhidas para a implantação das Escolas de Cirurgia por serem os centros 

urbanos de maior expressão à época137. Um ponto importante considerado nesta 

dissertação é que, com a vinda da Família Real e da corte portuguesa para o Brasil em 

1808 e a criação das Faculdades de Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, emergiram 

maiores preocupações com a saúde, principalmente com a higiene familiar e a situação 

de higiene no Brasil. Todavia, neste período, os hospitais ainda funcionavam mais como 

“depósitos de doentes” do que como um ambiente de recuperação e cura.   

                                                           
132SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. História geral da medicina Brasileira. São Paulo: 
Hucitec/Editora da Universidade de São Paulo, 1991. 2v. 
133SANTOS FILHO, 1991, Op. Cit., p.119. Grifos do autor. 
134SCWARCZ, 1993, Op. Cit., p. 74. 
135COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. 3ª edição. Rio de Janeiro: Graal, 2004. p. 
74. 
136SILVA, Alberto. Raízes históricas da Universidade da Bahia. Salvador: Universidade da Bahia/ 
Livraria Progresso Ed., 1956. 
137Escola de Cirurgia da Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
1930). Capturado em 28 de novembro 2011. Online. Disponível na internet 
http://www.dichitoriasaude.coc.fiocruz.br.  
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 Segundo Lycurgo Santos Filho em História Geral da Medicina138, a Escola de 

Cirurgia da Bahia, instituição tomada como caso exemplar nesta pesquisa, foi criada a 

pedido de José Corrêa Picanço, pernambucano e membro da corte portuguesa que 

retornou ao Brasil em 1808. Neste mesmo ano, o Príncipe Regente D. João, atendendo 

ao referido pedido, fundou a Escola de Cirurgia da Bahia na cidade de Salvador, pela 

decisão régia de 18 de fevereiro de 1808. A escola, inicialmente, ficara sediada no 

Hospital Real Militar da Bahia, no Largo do Terreiro de Jesus. A FMBA contava apenas 

com duas cadeiras, sendo elas: a cadeira de cirurgia especulativa e a cadeira de 

anatomia e operações cirúrgicas. O ensino tinha como referência o padrão francês. Por 

se tratar de um curso bastante elementar, aqueles cujas famílias possuíam pretensões e 

condições financeiras, buscavam aperfeiçoamento em países europeus. A maioria dos 

estudantes que frequentava a FMBA provinha do norte e nordeste do Brasil e alguns da 

capital do império, os quais, reprovados na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

iam prestar exames na Bahia, por serem estes considerados menos rigorosos. 

Com a chegada da Família Real portuguesa em 1808, ocorreu no Rio de Janeiro 

um movimento de europeização, pois buscava-se reproduzir ali os hábitos e costumes da 

capital lusitana. A vinda da Família Real trouxe inúmeros benefícios para a população, 

inclusive melhores condições de saúde139. Com as transformações ocorridas em função 

da transferência da sede da coroa portuguesa para o Brasil e as mudanças pelas quais 

passava a sociedade no geral, houve a formação de médicos em território nacional e a 

criação de hospitais. Neste contexto histórico, a família começou a ganhar mais 

destaque nos textos médicos, principalmente em relação aos cuidados que se deveria 

dispensar para com os filhos.  

 

 

2.3.1. O ensino na Faculdade de Medicina da Bahia   

 

As escolas médicas da Bahia e do Rio de Janeiro, desde que foram criadas, 

passaram por inúmeras reformas, sendo que muitas das medidas propostas não foram 
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colocadas em execução. A primeira Reforma do Ensino Médico Baiano140 estabelecia a 

criação de um "curso completo de cirurgia". O curso e as aulas, anteriormente 

ministrados no Hospital Militar, foram depois transferidos para o hospital da Santa 

Casa. De acordo com a reforma, o curso foi ampliado para cinco anos, constituindo-se 

das seguintes disciplinas: 

 
1° ano: anatomia, química farmacêutica e matéria médica (essas noções 
deveriam ser dadas pelo boticário do Hospital); 
2° ano: anatomia (repetição) e fisiologia; 
3° ano: higiene, etiologia, patologia e terapêutica; 
4° ano: instruções cirúrgicas e operações, e lições e prática da arte obstétrica; 
5° ano: medicina prática e obstetrícia. 

 

 

Terminados os exames no final de cinco anos, o estudante recebia a carta de 

"aprovado em cirurgia". Para ter o título de "formado em cirurgia", deveria repetir o 4º e 

o 5º anos, com aprovação distinta. Para obter o grau de doutor, era necessário fazer 

todos os exames preparatórios, as conclusões magnas e a dissertações em latim. No 

entanto, mesmo com essas condições, o grau de doutor só poderia ser conseguido em 

Coimbra.  

Em 1832, as Faculdades de Medicina passaram por uma nova Reforma. A 

Reforma de 1832141 trazia, entre suas principais modificações, a organização idêntica 

dos dois estabelecimentos de ensino superior, que passaram a ter a mesma denominação 

– Escola ou Faculdade de Medicina. Ademais, a duração do curso mudou para seis anos, 

sendo constituído por 14 cadeiras. As matérias do curso foram distribuídas da forma 

seguinte: 

 
1º ano: física médica, botânica médica e princípios elementares de zoologia; 
2º ano: química médica e princípios elementares de mineralogia, e anatomia 
geral e descritiva; 
3º ano: anatomia geral e descritiva e fisiologia; 
4º ano: patologia externa, patologia interna, farmácia, matéria médica, 
especialmente a brasileira, terapêutica e arte de formular; 
5º ano: anatomia topográfica, medicina operatória e aparelhos, partos, 
moléstias de mulheres pejadas e paridas e de meninos recém-nascidos; 

                                                           
140Escola de Cirurgia da Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
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http://www.dichitoriasaude.coc.fiocruz.br. 
141Escola de Cirurgia da Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
1930). Capturado em 27 de janeiro 2014. Online. Disponível na internet 
http://www.dichitoriasaude.coc.fiocruz.br.  
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6º ano: higiene e história da medicina e medicina legal. 

 

De acordo com a Reforma de 1832, as faculdades de Medicina também seriam 

responsáveis pela emissão de títulos de farmacêutico e de parteiras.  

Novamente, em 1854, foi estabelecida uma reforma, a Reforma Bom Retiro142, 

que instituiu novos estatutos para as faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da 

Bahia e a formação seguia o modelo francês. Com carência de hospitais próprios para o 

ensino, as faculdades deveriam, de acordo com a lei, entrar em entendimento com as 

Santas Casas da Misericórdia das suas respectivas cidades para a utilização de suas 

enfermarias. Com essa reforma, o número de cadeiras aumentou para dezoito.  

A reforma de 1879-1884, também conhecida como Reforma Leôncio de 

Carvalho, estabeleceu modificações no ensino primário, secundário e superior do 

Império. Inspirada nas universidades alemãs, estabelecia a liberdade de frequência nas 

faculdades. Já a Reforma Benjamin Constant, de 1891143, a primeira do regime 

republicano, propunha a reorganização das instituições de ensino médico, denominadas 

no período de Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia e Faculdade de Medicina e 

Farmácia do Rio de Janeiro. O curso de Medicina passou a ser constituído por 29 

cadeiras e a frequência tornou-se novamente obrigatória. As disciplinas a serem 

cursadas eram: 

 
 
-ciências físicas e naturais: física médica, química inorgânica médica, 
química orgânica e biológica, química analítica e toxicológica, botânica e 
zoologia médicas, farmacologia e arte de formular; 
-ciências que entendem com a estática e a dinâmica do homem são: 
anatomia descritiva, anatomia médico-cirúrgica e comparada, fisiologia e 
histologia; 
-ciências que entendem com a estática e a dinâmica do homem doente: 
patologia cirúrgica, patologia médica, patologia geral e história da medicina, 
operações e aparelhos, anatomia e fisiologia patológicas, medicina legal, 
clínicas propedêutica, cirúrgica, médica, ginecológica, pediátrica, 
dermatológica e sifilográfica, oftalmológica, psiquiátrica e de moléstias 
nervosas; 
-ciências que entendem com a estática e a dinâmica do homem são e do 
homem doente: obstetrícia e clínica obstétrica, higiene e mesologia. 

 

                                                           
142Escola de Cirurgia da Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
1930). Capturado em 27 de janeiro 2014. Online. Disponível na internet 
http://www.dichitoriasaude.coc.fiocruz.br. 
143

BRASIL. Decreto nº 1270, de 10 de janeiro de 1891. Disponível em http://www.lexml.gov.br/. Acesso 
em 25 de janeiro de 2013. 
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 Em 1915 foi estabelecida a Reforma Rivadávia Corrêa144, ironicamente 

apelidada de "lei desorganizadora do ensino", que seguiu os moldes das universidades 

alemãs. Propunha a autonomia didática e administrativa das faculdades e os programas 

de ensino de outras escolas ou faculdades não tinham mais a obrigatoriedade de seguir 

os das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, desoficializando, com 

isso, o ensino. A exigência de documentos que comprovassem curso preparatório 

deixou de ser feita para o ingresso nas faculdades e a emissão de diplomas foi facilitada, 

substituindo-os pelo certificado.  

A última reforma ocorrida na Primeira República foi a Rocha Vaz145, que 

reorganizou o ensino secundário e o superior. Determinava que os cursos médicos da 

Faculdade de Medicina da Bahia e da Faculdade de Medicina da do Rio de Janeiro 

deviam ser realizados em seis anos, elevando suas cadeiras a trinta e seis: 

 
 
1º ano: física, química geral e mineral, biologia geral e parasitologia, e 
anatomia humana; 
2º ano: anatomia humana, química orgânica e biológica, histologia e 
fisiologia; 
3º ano: fisiologia, microbiologia, farmacologia e patologia geral; 
4º ano: clínica médica propedêutica, patologia médica e anatomia patológica; 
5º ano: clínica médica, patologia cirúrgica, clínica cirúrgica, higiene, 
medicina legal e terapêutica; 
6º ano: obstetrícia, clínica pediátrica médica e higiene infantil, clínica 
cirúrgica infantil e ortopédica, clínica obstétrica, clínica ginecológica, clínica 
neuriátrica, clínica psiquiátrica, clínica dermatológica e sifiligráfica, clínica 
otorrinolaringológica, clínica oftalmológica e medicina tropical. 

 

O antigo prédio da FMBA encontra-se no centro histórico de Salvador e 

localizado no Terreiro de Jesus o qual, assim como seu entorno, conta muito da história 

da cidade146. Para acolher a FMBA, o antigo prédio do convento dos Jesuítas de 

Salvador, que era utilizado como Hospital Militar, foi adaptado para a nova escola.  

          Em dois de março de 1905, devido a um incêndio, o prédio foi parcialmente 

destruído. Novamente, em outubro de 1951, outro incêndio destruiu o pavilhão da frente 

da FMBA.  Abandonada, a biblioteca do antigo prédio da FMBA viu seu telhado ruir, o 

mobiliário perder-se e também uma parte significativa dos livros. A partir de 2004, um 

                                                           
144

BRASIL. Decreto nº 11.530, de 18 de Março de 1915. Disponível em http://www.lexml.gov.br/. 
Acesso em 25 de janeiro de 2013. 
145BRASIL. Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Disponível em http://www.lexml.gov.br/. 
Acesso em 25 de janeiro de 2013. 
146 O curso de Medicina da FMBA, desde 1918, é ministrado no campus da UFBA localizado no Canela.  
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amplo projeto de restauração do prédio e de revitalização da escola foi iniciado. Em 

2009, a reforma da parte monumental do mesmo, correspondente ao prédio de 1903, foi 

inaugurada. Hoje, no antigo prédio da FMBA, funcionam o Memorial da Medicina, a 

Biblioteca Histórica, o Museu Afro Brasileiro, o Museu de Antropologia e Etnologia da 

UFBA. No subsolo escavado ficam, onde foi encontrado o antigo claustro do primitivo 

convento dos jesuítas, a Secretaria de Pós Graduação de Medicina da UFBA, alguns 

cursos de pós-graduação da área médica e, ainda, ambulatórios. O Memorial de 

Medicina guarda grande parte do acervo histórico do ensino ali ministrado. A biblioteca 

possui um acervo de teses, experimentos e pareceres científicos, publicações diversas, 

nacionais e estrangeiras, muita delas centenárias. O Museu Afro Brasileiro, além dos 

belíssimos painéis em madeira dos orixás do candomblé, exibe máscaras rituais, entre 

outros objetos de procedência africana. É neste prédio centenário com vestígios de 

arquitetura colonial que se localizam livros, teses médicas e manuais que são parte 

substancial da identidade da ciência no Brasil. Nas fotografias que se seguem, pode-se 

perceber que, mesmo que o entorno tenha sido modificado, a FMBA permanece 

imponente, com um imenso prédio (na cor rosa) que é hoje um templo da memória da 

Medicina e do saber médico do Brasil. As imagens 1, 2 e 3, a seguir, dão a ver a fachada 

do prédio em momentos históricos distintos:   

 

 
Imagem I – Faculdade de medicina da Bahia, anterior a 1914.  

Fonte – http://www.bahia-turismo.com/universidades.htm 
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Imagem II – Faculdade de medicina da Bahia, meados do século XX. 

Fonte – http://www.medicina.ufba.br/historiamed/histmed  

 Imagem III – Faculdade de medicina da Bahia, 2013. 
Fonte: Arquivo pessoal de Naiara Ferreira 

 

 

Nesse local/contexto, os doutores formados na FMBA buscavam ocupar os 

lugares de detentores dos saberes sobre a doença e a cura. Os médicos, mais que cuidar 

da saúde da população, assumiram o papel de educadores, ensinando aos indivíduos 

regras básicas de higiene. Ensinamentos que iam desde a higiene alimentar e doméstica 

a como se comportar em caso de doenças contagiosas. Esses princípios morais e 

pressupostos higiênicos eram disseminados pelos médicos, desejosos de que fossem 

seguidos pela população.  

Estado e Medicina passaram a trabalhar conjuntamente, buscando maior controle 

sobre a sociedade e, ainda, que os cuidados prestados aos indivíduos e as famílias 
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passassem aos espaços públicos. Dessa forma, a Medicina buscou atuar em diferentes 

áreas.  A cidade, a população, a instrução, as crianças, a geografia, tudo se tornara um 

possível paciente. Espaços públicos e privados passaram a ser descritos como insalubres 

ou doentes, demandando intervenção médica.  O campo da Medicina que buscava 

modificar a sociedade, afirmava que a resposta para todos os problemas da cidade era a 

Higiene. Assim, os saberes médicos e os detentores do seu conhecimento criaram 

representações e buscaram soluções para problemas sociais. 
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CAPITULO III 

GERAR E CUIDAR 

 

3.1. A gravidez 

 

 

Nos saberes médicos presentes nas teses defendidas na FMBA entre o final do 

século XIX e início do XX, pode-se observar que as inquietações em torno dos cuidados 

necessários à infância, segundo alguns doutores, deveriam ter início no período da 

gravidez. Os doutores das teses em análise indicam uma série de cuidados para os quais 

as mulheres deveriam estar atentas no período da gravidez. Assim, apontavam, em seus 

textos, hábitos e comportamentos que deveriam ser seguidos pelas mulheres. Alertavam 

sobre a necessidade de se ter uma alimentação equilibrada, que acabaria por beneficiar o 

nascimento de uma prole mais saudável, bem como reprovavam as mulheres que 

abusavam da moda, principalmente durante a gravidez, ao utilizarem roupas que não 

eram consideradas por eles apropriadas ao bom desenvolvimento das crianças no ventre.  

De acordo com o doutor Telles (1909), os cuidados com infância deveriam se 

fazer presentes desde a gravidez. Telles (1909) atribuía às mulheres papel central nos 

cuidados e na educação física e moral dos filhos, afirmando que “uma alimentação 

insufficiente, assim como más condições hygienicas e o uso do espartilho”147 poderiam 

não somente prejudicar a gestação, mas também causar um aborto. A boa alimentação 

das mulheres e o uso de roupas adequadas à gravidez gerariam, de acordo com esse 

doutor, crianças mais saudáveis.  

Com relação à alimentação, Telles (1909) recomendava que as mulheres 

grávidas não deveriam ingerir alimentos pesados, por serem difíceis de digerir, optando 

por alimentos mais leves. Para o doutor, o consumo de chá e café deveria ser realizado 

moderadamente. Os doutores Jatobá (1907) e Tanajura (1900) desaconselhavam o uso 

de bebidas alcoólicas no período de gestação. Segundo Jatobá, um indivíduo 

alcoolizado “não poderá certamente gerar filhos sadios e normaes”148 e o doutor 

Tanajura afirmava que “as bebidas alcoolicas ingeridas abusivamente são de péssimo 

                                                           
147

 TELLES, Januario Cyrillo da Silva. Regimen alimentar da primeira infancia. Bahia: Officinas da 
Empreza a Bahia, 1909. p.16. 
148JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.75 
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efeito para as crianças”149. Ambos sugeriam que, antes de dar à luz, as futuras mães 

deveriam abandonar seus caprichos, como festas e bailes e demais passatempos. 

Condenavam o comportamento das mulheres que insistiam nesses prazeres, mesmo 

estando grávidas.  

Os doutores das teses analisadas criticavam especialmente o uso do espartilho 

durante a gravidez, apetrecho utilizado principalmente para realçar a cintura da mulher. 

A figura 2 mostra um corset ou espartilho com busk aberto - sustentação frontal com 

forma arredondada e côncava na parte inferior – utilizado até 1890. Já na figura 3 é 

possível visualizar os modelos de corset comuns no começo do século XX. E, por 

último, na figura 4, os espartilhos utilizados por mulheres grávidas no século XIX e 

início do XX. A utilização do espartilho era condenada no período da gestação, 

principalmente, por prejudicar o desenvolvimento da criança no ventre.  

Figura 2 - Corset de 1860 - com busk aberto e recortes anatômicos. 

Fonte: Lara Corset. Disponível em: <http://laracorsets.com/Antique_corset_> Acesso em: 28 março 2014 

 

Figura 3 - Corset modelos de 1900150 

                                                           
149TANAJURA, 1900, Op. cit., p.60 
150

ALTHOFF, Simonni. A função social do corset - prática do tight lacing no século xix e xx. 2007. 93f. 
Monografia (Departemento de Moda) – Centro de Artes, Universidade do estado de santa catarina, 
Florianópolis, SC. 2007. 
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Figura 4 - Corset especial para gestantes do século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Body Art. Disponível em:<http://www.amonline.net.au/bodyart/shaping/corset.htm> Acesso em: 
28 março 2014. 

 

A moda era considerada, segundo os médicos, uma das principais inimigas das 

mulheres. Isto porquê a moda fazia com que as mulheres, mães, desviassem sua atenção 

da sua real função, qual seja: cuidar da sua família. Jurandir Freire Costa também 

apresenta críticas de médicos sobre o vestuário das famílias no século XIX, 

principalmente das mulheres. Segundo o autor, em seu livro, os médicos do período 

oitocentista consideravam a moda uma infecção moral151. No mesmo tom, a edição de 

maio de 1902 da GM, publicara um pequeno artigo intitulado Fragmentos hygiênicos152, 

em que o autor, Afrânio Peixoto153, criticava a moda, chamando-a de “entidade 

despotica e inconsequente”. Afirmava que escrevera o fragmento com o intuito de 

apontar o mal que a moda pode trazer, especialmente com relação ao vestuário 

                                                           
151COSTA, 2004, Op. cit., p.137 
152Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.33, p.35.1902  
153

O baiano Júlio Afrânio Peixoto nasceu em 17 de dezembro de 1876, na cidade de Lençóis, na Chapada 
Diamantina e faleceu no Rio de Janeiro, a 12 de janeiro de 1947. Aos nove anos de idade, sua família se 
mudou para Canavieiras e ali permaneceu até se transferir para Salvador, a fim de estudar Medicina. 
Mudou-se em 1902 para o Rio de Janeiro, onde foi inspetor de saúde pública (1902) e médico do Hospital 
Nacional de Alienados (1903). Após concurso, foi nomeado professor de medicina legal da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro (1907) e assumiu os cargos de professor extraordinário da Faculdade de 
Medicina (1911), diretor da Escola Normal do Rio De Janeiro (1915), diretor da instrução pública do 
Distrito Federal (1916), deputado federal pela Bahia (1924-1930), professor de história da educação do 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro e reitor da Universidade do Distrito. Foi historiador, 
memorialista, filólogo, estudioso do folclore, educador, sociólogo, moralista, higienista, psicólogo, 
psiquiatra, legista. O médico Afrânio Peixoto foi eleito, a 7 de maio de 1910, para a Academia Brasileira 
de Letras, foi também colaborador e redator da Gazeta Médica da Bahia entre os anos de 1901-1915, 
discípulo do lombrosiano Nina Rodrigues, divulgou o darwinismo social e a eugenia.  Disponível em 
http://medicosilustresdabahia.blogspot.com.br/2011/02/185-julio-afranio-peixoto-afranio.html acessado 
em 23 de janeiro de 2014.  
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feminino. Em seu artigo, recriminava algumas peças e recomenda outras. Com efeito, 

para Afrânio Peixoto: 

 
Nenhuma necessidade social, nenhuma exigência esthetica, nenhuma 
supplicação hygiencia influenciam de uma maneira geral a esse feitiço 
absurdo que todo o mundo adora apezar, de illogico, extravagante, 

incommmodo e por vezes ridículo, a Moda
154

. 
 

 

Para o autor, o pior era a moda feminina, com suas grandes saias que varriam o 

chão, tornando o vestuário das mulheres uma “fonte de um grande mal” e propagação 

de doenças. Afrânio Peixoto afirmava que, ao desfilar suas vestes pelas ruas, praças, 

salões de festas, jardins e outras casas onde as mulheres não eram tão asseadas, o 

vestuário feminino se tornava imundo e não deveria ser levado para dentro das casas. 

Dizia ser necessária a criação de vestes que não arrastassem pelo chão, para que as 

mesmas continuassem limpas após os passeios.  

O doutor Tanajura (1900) propunha que as futuras mães optassem por 

vestimentas mais largas. Além de defender o uso de roupas mais confortáveis, atentava 

para a inconveniência daqueles vestuários usados pelas mulheres para frequentar bailes 

e teatros, considerando também não ser apropriado para as crianças o uso de vestes 

apertadas.  

Já o doutor Telles (1909) recomendava que, durante a gravidez, a mulher deveria 

ter uma vida casta, pois era necessário fazer repouso. Os passeios, segundo o médico, 

deveriam ser moderados. Ao mesmo tempo, este médico condenava os fortes 

sentimentos, como a cólera e a raiva e desaconselha as fortes paixões, pois julgava que 

estes sentimentos poderiam prejudicar o desenvolvimento das crianças e, por vezes, 

provocar o aborto.  

Para muitos médicos, a função das mulheres poderia se restringir à reprodução e 

aos cuidados com seus filhos. Estabeleciam as mães como as principais responsáveis 

pelo desenvolvimento físico e pela formação moral dos futuros homens e mulheres da 

nação. Estas ideias não eram exclusivas dos médicos formados pela FMBA e tampouco 

do período tomado como referência para esta dissertação. Na tese intitulada Cultura 

                                                           
154Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.33, p.35.1902 
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impressa e educação da mulher155, Mônica Yumi Jinzenji investigou a produção, 

circulação e recepção do periódico O Mentor das Brasileiras, impresso em São João 

del-Rei (MG), no período de 1829 a 1832. A autora analisou o periódico, que tinha 

como intuito educar leitoras e leitores e compreender as propostas educativas voltadas 

para o público feminino. De acordo com Zinjenzi, no decorrer das várias matérias 

publicadas em O Mentor das Brasileiras, é comum a ideia de que, para educar as 

mulheres, deve-se ter em mente a dualidade do papel que elas exerciam na sociedade: a 

mulher esposa e a mulher mãe. Partindo do entendimento de família enquanto uma 

“célula do organismo social”, a mulher, esposa e mãe, possuía na sociedade um papel 

muito importante. Assim,  

 

nesse contexto, a mulher virtuosa, fosse como esposa ou como mãe, traria 
benefício público, pois se lhe atribuía o poder de exercer sua influência sobre 

o marido e os filhos, produzindo a “decência pública”
156

.  

 

A novidade trazida pelos doutores da FMBA na passagem do século XIX para o 

XX se refere aos preceitos higiênicos.  Os saberes médicos que circulavam no período 

anterior ao movimento higienista, no que concerne o papel da mulher dentro da família, 

segundo Jizenji, eram denominados “Educação física” ou “medicina doméstica” e 

tinham como características a preservação moral e física, com ênfase na primeira. A 

responsabilidade e importância que envolvia a maternidade eram insistentemente 

enfatizadas, posto que se acreditava que tanto as qualidades quanto os defeitos maternos 

eram transmitidos para sua prole. Por isso, a formação que as mulheres recebiam era de 

extrema importância, pois assim exerceriam o papel de mãe e esposa de acordo com o 

que era tido como ideal.  

O doutor Silva (1915), em sua tese, acreditava que os pais deveriam dar a seus 

filhos uma educação social e doméstica, com intuito de mostrar a sua prole as “vaidades 

do mundo”. Para o doutor, a felicidade de um lar se respaldava em três palavras e a 

educação dos filhos em quatro frases, quais sejam: 

 

                                                           
155

JINZENJI, Mônica Yumi Jinzenji. Cultura imprenssa e educação da mulher – Lições de política e 
moral no periódico mineiro O Mentor das Brasileiras (1829-1832). Belo Horizonte, 2008. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais.  
156JIZENJI, 2008, Op. cit., p.155 
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Em três palavras resume-se a felicidade do lar:- Amor, respeito e obediência; 
e em quatro phrases a bôa educação dos filhos: 

 Instruil-os com paciência; 
 Vigial-os com atenção; 
 Corrigil-os com prudência; 
 Dar-lhes bons exemplos

157
. 

 
 

Assim como Silva (1915) o doutor Loureiro (1906) acreditava que a forma como 

a criança era tratada dentro do lar era decisiva na sua formação:  

 

A educação do filho é o reflexo da educação parental. A irritabilidade ou a 
brandura de cada um é o resultado directo ou indireto de seus educadores. 
Elle faz o que se lhe ensina. Podemos comparar este jovem ser a um tenro 
vegetal, que o jardineiro cultiva da melhor maneira.  

 

 

 Em período anterior e em outro contexto geográfico, mas de maneira similar, 

Jinzenji afirma que, segundo os documentos que pesquisou, cabia à família dar bons 

exemplos, os quais deveriam ser imitados pelas crianças. A principal transmissora 

desses exemplos eram as mulheres, visto que eram tidas como as principais 

responsáveis pela educação moral e física dos filhos. Assim também nas teses médicas 

tomadas como documentos para esta dissertação, pode-se perceber que as mulheres 

eram tidas como responsáveis pela alimentação, pelo asseio, dentre outros cuidados que, 

de acordo com os doutores da FMBA, eram de suma importância para o 

desenvolvimento das crianças. Ser mãe era, principalmente, se dedicar ao aleitamento, à 

saúde, ao asseio e ao pleno desenvolvimento dos filhos. Caberia à mulher-mãe a 

produção de cidadãos saudáveis.  

 

3.2. Higiene do recém-nascido  

 

A fase após o parto, segundo os autores das teses da FMBA, é a fase que mais 

requer cuidados. A maioria das teses traz uma enorme preocupação com os cuidados 

ministrados à primeira infância. Os médicos sugeriam modos de proceder, como cortar 

o cordão umbilical e os cuidados com os recém-nascidos. O asseio com os recém-

                                                           
157

SILVA, Samuel Dutra da. O casamento e a prole. Typographia do Salvador, 1915.  
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nascidos após o parto também era uma questão levantada pelos médicos em suas teses, 

que consideravam o banho uma forma de cuidar da pele das crianças – extremamente 

delicada. Os doutores definiam desde a temperatura do banho até o tempo em que as 

crianças deveriam permanecer na água. Descreviam quais as vestimentas mais 

adequadas aos recém-nascidos. Essas medidas, segundo alguns doutores, ajudariam na 

propagação do asseio infantil, imprescindível para a criação de adultos higiênicos. 

Dentre eles, Albernaz (1898) afirmava que:  

 

A pessoa encarregada de asseiar o recem-nascido deve desembaraçal-o do 
inducto sebáceo (...) depois dá-se-lhe o primeiro banho, mergulhando-o numa 
banheira cuja a água morna deverá ser previamente filtrada (...) com a mão 
livre lava-se cuidadosamente o seu corpo usando sabonete (...) terminado o 
banho cuja duração nunca deve exceder de dez minutos enchuga-se com todo 
o esmero o corpo do recem-nascido em uma toalha seca e quente

158
. 

 

Ariès, em seu livro, como referido no capítulo I desta dissertação, reflete sobre a 

noção de infância no decorrer da história. De acordo Ariès, observou-se, no transcorrer 

dos séculos XIII ao XVII, uma maior preocupação no que diz respeito à saúde e à vida 

das crianças, principalmente com as práticas de higiene. No século XIX os cuidados 

relacionados à higiene das crianças se tornaram algo de bastante relevância no 

pensamento médico, englobando uma série de cuidados159.   

Entre os formandos da FMBA, o doutor Rocha (1907) acreditava que a fase do 

nascimento era a que requeria maiores precauções. Considerava o recém-nascido um 

“homem incompleto”, sendo o cuidado por parte das famílias importante para que os 

mesmos se tornassem perfeitos adultos, posto que não teriam como cuidar de si 

mesmos. De acordo com o doutor Carteado (1913), “as creanças que são habituadas ab 

inicio com boas ações, com as boas obras, quasi sempre ad futurum são de caracteres 

elevados, de nobre procedimento”160. O doutor Rocha (1907) ainda afirmava, em sua 

tese, que na primeira semana de vida havia as maiores taxas de mortalidade infantil 

sendo, por isso, os cuidados que apontava de extrema importância para o crescimento 

dos pequenos seres que apenas começaram a existir. O doutor Cerqueira (1903) 
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ponderava sobre a importância do carinho e da vigilância da criança após o seu 

nascimento:  

 

O abuso do autorictarismo dá homens de coração humilde, temerosos da 
maior responsabilidade; o seu oposto, a educação toda de ternura, de carinho, 
a permanência por muitos anos ao calor materno, aumenta o amor, a 
sympathia, entre paes e filhos

161
. 

 

 

O doutor Tanajura (1900) afirmava, em sua tese, que o desvelo que os médicos 

tinham com a primeira infância estava ligado ao que ele considerava a “felicidade e 

progresso do nosso paiz”, ou melhor, o futuro da pátria. Este médico, natural do estado 

da Bahia e cofundador do Instituto de Proteção e Assistência à Infância da Bahia162, 

julgava que as mães possuíam um papel fundamental no processo educativo dos filhos, 

sendo as principais responsáveis pelos cuidados com as crianças. No entanto, o doutor 

não descartava o envolvimento dos demais membros da família nesse processo.  

Em outras teses analisadas, alguns dos médicos responsabilizam os parteiros em 

prestar os primeiros cuidados às crianças após o nascimento. Sendo o primeiro cuidado 

do parteiro “fazê-la gritar, signal este de vida e de independência”163. A ideia de que 

caberia ao parteiro o ato de desenrolar o cordão umbilical do pescoço e de qualquer 

outra parte do corpo do recém-nascido e de retirar obstáculos que pudessem impedir a 

circulação pulmonar da criança, sendo necessário por vezes extrair com o dedo 

mucosidades que obstruíssem a boca e a impedisse de respirar, era indicada nas teses 

dos doutores Rocha (1907), Albernaz (1898) e Vidal (1902). 

Estas teses revelam também uma intensa preocupação com o cuidado destinado 

ao cordão umbilical. O doutor Rocha (1907) recomendava, “ao desenrolar e 

desprender”164 o cordão da criança e ao cortá-lo, cuidados redobrados para não ferir a 

                                                           
161CARTEADO, 1913, Op. cit., p.80 
162O Instituto de Proteção e Assistência à Infância da Bahia, o IPAI-BA, foi fundado em 1903 pelos 
médicos Alfredo de Magalhães e Joaquim Augusto Tanajura, com o apoio das mulheres da elite baiana. O 
IPAI-BA objetivava proteger as crianças pobres e moralmente abandonadas, incentivar o aleitamento 
natural e verificar a escolha das amas-de-leite quando este não pudesse ocorrer, assim como difundir 
princípios higiênicos entre as camadas populares. Este modelo de assistência foi baseado no IPAI do Rio 
de Janeiro, criado em 1899 pelo então pediatra e puericultor Arthur Moncorvo Filho, conforme SOUZA, 
Christiane Maria Cruz de & BARRETO, Maria Renilda Nery. História da saúde na Bahia: Instituições e 
patrimônio arquitetônico(1808-1958). Barueri: Minha Editora, 2011.  p. 75-78. 
163TANAJURA, 1900, Op. cit., p.92 
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ROCHA, Joaquim Gentil Ferreira. Hygiene da primeira Infancia. Bahia: Typographia do Salvador – 
Cathedral, 1907. p.17 
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mãe nem a criança. O doutor menciona a utilização de uma tesoura esterilizada 

antecipadamente. Procedendo a ligadura e o corte de três centímetros mais ou menos de 

sua inserção umbilical. Essa preocupação pode ser vista também na tese do doutor 

Albernaz (1898). Esse médico ensinava a cortar o cordão umbilical com uma tesoura ou 

um bisturi que não estivessem enferrujados. Não recomendava expressamente a 

esterilização de tais objetos, mas dizia ser essa escolha da responsabilidade dos pais. 

Definia também como deveria ser feito o curativo do cordão umbilical depois do asseio 

do recém-nascido. Recomendava a utilização de um pedaço de pano de linho para 

envolver o coto umbilical, mantendo sobre o curativo uma faixa de lã ou flanela ao 

redor da cintura da criança: 

 

Depois do asseio do recem-nascido que se pratica o curativo do cordão, 
procedendo-se do modo seguinte: toma-se um pequeno pedaço de pano de 
linho, de forma redonda ou quadrada, e no seu centro pratica-se um orificio 
por onde se faz passar o coto umbilical; levantam-se os seus bordos de modo 
que envolvam o coto, aplicando-o habitualmente contra o lado esquerdo com 
outra compressa por cima da primeira, sendo mantidas ambas por uma faixa 
larga de lã ou flanela que se faz passar em torno da cintura da creança e presa 

com alfinetes de segurança
165

. 

 

Albernaz (1898) afirmava, ainda, ser necessário trocar este curativo todos os 

dias, após o banho diário do recém-nascido.  

Outra reflexão que alguns médicos faziam em suas teses era sobre a validade ou 

não de se utilizar substâncias com fins curativos, para acelerar a cicatrização do cordão 

umbilical. Os doutores Cerqueira (1903) e Albernaz (1898) não acreditavam que essas 

práticas pudessem trazer benefícios para os recém-nascidos, assegurando que poderiam 

mesmo ser prejudiciais à saúde das crianças. Ainda alertavam sobre o perigo de se 

confiar em parteiras, que se utilizavam de práticas insensatas na hora do parto. Percebe-

se, através de algumas representações presentes nas teses em estudo que, com relação 

aos cuidados com a primeira fase da infância, os médicos propunham intervenções no 

que diz respeito a práticas e crendices populares do período, que pudessem sugerir 

formas de cuidados com o recém-nascido que não fossem proferidas por eles.  

Em 1902, o doutor Vidal também alertava para os cuidados necessários às 

crianças após o nascimento, propondo algumas medidas no momento do parto. Ao 

cortar o cordão umbilical e fazer o curativo, Vidal (1902) recomendava que o parteiro 
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untasse sua mão de manteiga ou óleo ou ainda desfizesse uma gema de ovo em água 

morna filtrada ou fervida e adicionada a uma solução boricada para retirar o 

revestimento sebáceo que permanecesse no recém-nascido. Era necessário, segundo o 

doutor, que se desse na criança um banho morno, com água filtrada e que a mesma fosse 

enxugada com panos aquecidos. Ainda de acordo com o referido doutor, o banho nunca 

deveria ultrapassar dez minutos. Nas teses médicas em tela, a preocupação com o banho 

das crianças e com o seu asseio, nos momentos após o seu nascimento, era algo bastante 

discutido. No que se refere ao primeiro banho, o doutor Rocha (1907) recomendava que 

fossem seguidas as seguintes etapas para limpar a criança na ocasião do parto:  

 

Uma vez que a ligadura foi feita e o cordão cortado o corpo da criança será 
desembaraçado das materias gordurosas, ceruminosas, do sangue e da agua 
que lhe cobrem a pelle, seja com a mão untada de manteiga, o oleo de oliva 
ou melhor ainda com a gemma de ovo que se mistura facilmente com a agua. 
Da-se então em seguida um banho tépido a 28 graus centigrados que permite 

limpar bem a sua pelle
166

. 

 

O doutor Medeiros (1903) também discorria sobre a necessidade de se limpar a 

criança do sangue e dos materiais gordurosos que ficavam em seu corpo após o parto. O 

doutor Albernaz (1898), por sua vez, recomendava apenas o uso do sabão e de água 

morna para retirar a camada de matéria gordurosa. O banho aparece, nas teses 

analisadas, como algo primordial no que se refere à higiene do corpo. Doutor Albernaz 

(1898) considerava que, nos primeiros dias de vida, faz-se necessário um cuidado 

especial com a pele das crianças, sendo o banho e a frequente troca do vestuário 

fundamentais para prevenir irritações na pele. Tais irritações poderiam ser causadas por 

sujeiras, excreções e urina.  

O doutor Albernaz (1898) considerava a limpeza diária do corpo do recém-

nascido de fundamental importância para se evitar odores. Recomendava a limpeza 

principalmente nas regiões das virilhas e nádegas, sobretudo nas dobras naturais do 

corpo e afirmava que muitas das infecções surgiam devido à negligência por parte dos 

pais no que diz respeito ao asseio da criança. Afirmava ser fundamental banhar todo o 

corpo da criança, em especial a cabeça, tomando-se especial cuidado com os olhos, que 

poderiam inflamar facilmente. Tal prática indicada pelos médicos não eram 

recomendadas, segundo os mesmos, pelas parteiras. Mary Del Priore, em O cotidiano 

                                                           
166ROCHA, 1907, Op. cit., p.6 



86 

 

da criança livre no Brasil entre a colônia e o império167 relata como eram os primeiros 

cuidados dos recém-nascidos. Segundo a historiadora, banhavam-se as crianças com 

vinho ou cachaça e limpavam-nas dos materiais sebáceos com manteiga ou alguma 

substancia oleaginosa. Os doutores Vidal (1902) e Rocha (1907) também aconselhavam 

o uso da manteiga, como um auxílio na hora do primeiro banho. No entanto, a autora 

afirma que o “enfaixamento”, nesse período, era ainda comum, prática condenada pelos 

doutores das teses da FMBA, que a viam como um mal ao recém-nascido. Os doutores 

recomendavam roupas largas para as crianças, o que auxiliaria no desenvolvimento dos 

seus membros168.   

No século XVIII, Rousseau, em seu tratado Emílio, condenava o uso de testeiras 

e de faixas, afirmando que o melhor vestuário para as crianças eram as fraldas soltas e 

as vestes largas, que permitiriam que os braços e as pernas permanecessem em 

liberdade. Qualquer vestuário que impedisse esses movimentos era censurado pelo 

filósofo169. Para Rousseau, as crianças deveriam se banhar com frequência e “uma vez 

estabelecido esse costume, ele não deve mais ser interrompido”170. 

Para o doutor Albernaz (1898), os objetos de uso da criança para higiene, tanto 

do corpo quanto da cabeça, deveriam ser próprios de cada uma, sendo de bom gosto, de 

acordo com ele, conservar crescidos os cabelos das crianças. Para o doutor Telles 

(1909), “a toiallete das creanças não é uma mera questão de luxo, de coquetteire, antes, 

é de primeira necessidade”171. Acreditava o mesmo que a falta de banho deixava a pele 

imunda, o que acaba por impedir a função respiratória da mesma, além de causar mau 

cheiro. Todas as teses de médicos da FMBA analisadas eram unânimes ao defender o 

banho diário das crianças recém-nascidas.   

Em relação à temperatura, à duração e à frequência dos banhos, apenas o doutor 

Albernaz (1898) recomendava banhos frios, dizendo serem os mesmos favoráveis ao 

fortalecimento do corpo e de suas funções, ou mesmo ao recomendar o banho frio a uma 

criança que se encontra em estado febril. Os demais recomendavam banhos mornos, 

como Rocha (1907), Tanajura (1900) e Cerqueira (1903). O doutor Rocha (1907), em 
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sua tese, recomendava a temperatura de 28 graus centígrados para o banho da criança. 

Mencionava que os banhos quentes também possuíam inconvenientes. Em resumo, a 

água não deveria ser nem muito quente, nem muito fria.  

Após o banho, dever-se-ia secar a criança com uma toalha macia e quente e 

polvilhar, segundo Albernaz (1898), o seu corpo com pó de arroz, para evitar irritações 

na pele. Em seguida a esses cuidados, era necessário vestir as crianças com roupas 

largas, que lhes permitissem os movimentos.    

 

Sob o ponto de vista hygienico o vestuario da criança merece certa 
importancia. Variam os modos de vestir conforme os climas e conforme os 
costumes e usos de cada povo. No entanto se recomenda ao vestir as crianças, 
vestes bastante folgadas para que ella possa exercer com plena liberdade 
todos os seus movimentos, condição favorável ao seu bom desenvolvimento 
e crescimento

172
. 

 

Como dito acima, os médicos que escreveram sobre o vestuário mais adequado 

aos recém-nascidos defendiam que as roupas deveriam ser largas e leves, de forma que 

não prejudicassem os movimentos e não causassem deformidades ou moléstias. Para o 

doutor Rocha (1907), ao se vestir uma criança, dever-se-ia “ter o cuidado de deixal-a 

com os braços e as pernas livres, de maneira que possa móvel-as, umas das condições 

mais importantes para o seu desenvolvimento”173. De acordo com o doutor em sua tese, 

faz-se importante também levar em conta os costumes, o clima e a idade na hora de se 

escolher as roupas das crianças. Os doutores Albernaz (1898) e Rocha (1907) 

recomendavam o uso de determinados tecidos em determinadas épocas do ano. Diziam 

ser preferível o uso da lã no inverno e do algodão nas épocas de temperaturas mais 

quentes. Albernaz (1898) indicava a lã e a flanela quando houvesse baixas temperaturas, 

afirmando que esses tipos de tecido não permitiam que a temperatura baixa perturbasse 

o bom funcionamento dos órgãos das crianças. Já na época de altas temperaturas, 

segundo o doutor, os tecidos leves deveriam ser mais utilizados, para que as crianças 

pudessem, dessa forma, suportar o calor. O uso de tecidos mais pesados em contato 

direto com a pele dos recém-nascidos poderia provocar assaduras. O médico criticava a 
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moda em voga na época, de vestir as crianças baianas como as crianças inglesas ou as 

norte-americanas: 

Variam os modos de vestir conforme os climas e conforme os usos e 
costumes de certos povos (...) na época actual o grande chic é vestil-as, á 
moda das creanças inglesas e das norte-americanas, a qual é um exaggero da 
precedente. 

 

Os cuidados higiênicos com acessórios e determinadas peças do vestuário 

também figuravam no interior de algumas das teses defendidas na FMBA, no contexto 

em questão. As teses dos doutores Tanajura (1900) e Medeiros (1903) demonstravam 

uma preocupação no que diz respeito ao uso de alfinetes nas roupas. A utilização desses 

objetos poderia vir a machucar as crianças. Sugeriam que as tocas, utilizadas pelos 

recém-nascidos, fossem feitas de materiais leves, para que não ocorresse excesso de 

calor ou irritações no couro cabeludo. Os médicos ainda advertiam para que, após os 

banhos, todas as peças do vestuário fossem trocadas, reafirmando que a pele em contato 

com excrementos e urina poderia ficar irritada. Acrescentavam a necessidade de secar 

as roupas dos recém-nascidos, antes de serem utilizadas, o que contribuiria para o asseio 

infantil.  

Sob o ponto de vista da Higiene, esses cuidados propostos pelos doutores das 

teses em estudo auxiliariam no bom desenvolvimento das funções motoras e intelectuais 

das crianças. No próximo tópico, serão abordadas questões como o sono e os aposentos 

dos recém-nascidos, que assim como demais cuidados gozavam, na visão dos doutores 

formados pela FMBA, de um papel importante, sendo mesmo considerados 

imprescindíveis. 

  

3.3. O sono e os aposentos 

 

Quando uma criança gosa de boa saúde e nutre se bem deve dormir quasi 
toda a noite, so acordando para mamar. Se somno é agitado, interrompido, 
deve-se supor algum máo estar, uma insufficiencia de aleitamento, máo 
desgostos, cólicas, etc. Outras vezes a insomnia é devido aos alimentos e 
bebidas excitantes ingeridas pela mulher que aleita. Outras vezes é porque a 
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creança esta mal aleitada ou apertada por suas vestes, molhada pelas 

dejecções, tem frio ou tem calor
174

. 

 

Percebe-se, pela citação e pela análise de outras teses, que o sono da criança 

recém-nascida era considerado de extrema importância, na concepção dos doutores, 

para o seu pleno desenvolvimento. Ao analisar as teses, observa-se também que os 

cuidados com o sono das crianças deveriam ser iniciados com a escolha do leito. No 

caso do local mais apropriado para a criança dormir, o doutor Jatobá (1907) sugeria que 

esta deveria permanecer deitada em um leito sozinha, sendo que o leito não deveria ser 

muito duro. Já o Doutor Albernaz (1898) indicava, ao se escolher um berço, que este 

fosse amplo e que possuísse um cortinado, evitando assim as picadas de insetos. Além 

disso, o berço deveria permitir a circulação do ar em seu interior.  Os doutores Jatobá 

(1907) e Albernaz (1898) desaconselhavam a utilização dos berços de balanço, pelo fato 

de poderem provocar acidentes e quedas. Para ambos, o melhor tipo de leito era aquele 

composto por uma cama de ferro ou madeira, que ficasse imóvel. O doutor Albernaz 

(1898) não aconselhava a utilização de colchões ou almofadas feitas de tecidos como de 

lã ou paina, porquê seriam macias e quentes demais, o que poderia, segundo o mesmo, 

contundir o corpo da criança ou causar assaduras. Há uma preocupação nas teses dos 

doutores no que diz respeito à escolha de materiais. Dependendo do material escolhido, 

o mesmo poderia causar algum tipo de irritação na pele exposta dos recém-nascidos: 

As peças que compõem o leito são diversas e as prescripções a seguir são que 
os tecidos não sejam incommodos e que o asseio da criança e do leito possa 
ser feito com todo o rigor e frequente vezes. Já para o cortinado do berço só 
deve ser usado um tecido de tulle muito leve, porque os outros sob pretexto 

de atenuarem a intensidade da luz impedem o renovamento do ar
175

. 

O doutor Albernaz (1898) recomendava, ao cobrir a criança, o uso do algodão 

em época de calor e da lã para o inverno. Condena outros hábitos comuns à época, como 

o fato de algumas mães ou amas de leite deixarem as crianças dormir com o peito na 

boca, posto que, com isso, poderiam engasgar. Condenavam, ainda, a prática de se 

colocar a criança para dormir no mesmo leito de um adulto:  

A criança nunca deve ser deitada no leito da sua mãe, ama ou a pessoa 
encarregada de sua creação; porque póde dar-se o facto dela ser sufocada 
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acidentalmente por uma dessas pessoas em seu somno comum. Registrando-

se nos obituários muito desses casos
176

. 
 

O doutor Jatobá (1907) afirmava que a criança deve ser deitada em seu berço, de 

lado, de forma que, após o aleitamento, caso a criança vomitasse, o leite não penetraria 

em suas “vias aereas”, evitando dessa forma a obstrução da garganta. O doutor advertia, 

ainda, que nos primeiros dias de vida, o sono do recém-nascido é fundamental. Por isso, 

desaconselhava acordar bruscamente a criança ou para aleitá-la à noite. 

No que diz respeito às condições higiênicas necessárias ao quarto e à habitação 

do recém-nascido, tanto o doutor Jatobá (1907) quanto o doutor Albernaz (1898), 

aconselham que o quarto fosse amplo, arejado, iluminado e, por fim, silencioso. De 

acordo com os doutores, dever-se-ia respeitar a necessidade de renovação do ar no 

quarto, pois, dessa forma, o ambiente ficaria salubre. Jatobá (1907) entendia que 

recintos fechados eram ambientes mais favoráveis à disseminação de moléstias 

contagiosas, recomendando a renovação do ar no ambiente pela manhã e à tarde. O 

doutor afirma ainda que: 

A falta de hygiene domiciliar, prejudica o organismo da creança, 
proporcionando-lhe ensejos de contrahir a maior parte das moléstias 
infectuosas. Acrescente-se a isto a respiração de um ar confinado e 
facilmente se julgarão os males que acarreta para a infancia a sua 
permanencia em casas insalubres. A cifra de mortalidade e morbilbidade nas 

casas anti-hygienicas é extremamente elevada em nosso estado
177

. 

 

Bahiense (1898) compreendia o ar puro como algo indispensável à boa saúde 

das crianças em geral, recomendando passeios em ambientes repletos de árvores, mas 

em clima favorável. Aconselhava as mães ou amas que evitassem passeios em tempos 

chuvosos. Assim como os doutores Albernaz (1898) e Jatobá (1907), a doutora 

Bahiense (1898) defendia a necessidade de renovação do ar não só no aposento do 

recém-nascido, mas em toda a casa. Era inconveniente, de acordo com a doutora,  

dormirem muitas pessoas no mesmo quarto. Tanto Albernaz (1898) quanto Jatobá 

(1907), em suas teses defendidas em décadas diferentes, advertiam sobre a imundície 

das habitações à qual os recém-nascidos estavam sujeitos. Em 1907, o doutor Jatobá 
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afirmava que “ha humidade, há falta de luz e de ar puro pode ser de consequencias 

funestas ao perfeito desenvolvimento da creança”178.  

A doutora Bahiense (1898) recomendava que o quarto do recém-nascido fosse 

iluminado, mas fracamente. Reprovava o uso das lâmpadas de querosene e a gás, por 

prejudicarem o sono da criança. Bahiense (1898) acredita que a iluminação artificial 

durante a noite não deveria ser utilizada, pois não estaria de acordo com o que concerne 

a “hygiene infantil”. Há ainda, em sua tese, uma preocupação com a temperatura do 

quarto.  Se o quarto do recém-nascido estivesse com a temperatura baixa, era necessário 

cobrir o seu berço com pedaços de linho ou algodão, e aquecê-los, protegendo dessa 

forma a criança do frio. Por fim, aconselhava que os pequenos fossem afastados de 

lugares barulhentos. 

 Tomando como referências estas recomendações, percebe-se que os hábitos e 

comportamentos que as mulheres deveriam seguir no decorrer da gravidez; os cuidados 

com o ambiente em que as crianças repousavam; o uso do vestuário correto, do ponto de 

vista médico, dentre outros cuidados considerados à época importantes e discutidos ao 

longo deste capítulo, figuravam entre as maiores preocupações dos médicos que 

tratavam a questão da higiene infantil e seus principais cuidados. No entanto, nem todas 

as famílias poderiam manter habitações de acordo com as condições indicadas pelos 

médicos. Há que se pensar, ainda, que tais prescrições se chocavam contra práticas 

comuns daquele contexto, como a de se deixar os recém-nascidos dormirem no mesmo 

leito que a mãe ou a ama.  

 Outra questão muito discutida pelos doutores em suas teses, era a prática do 

aleitamento materno. Principalmente o aleitamento mercenário e o artificial. Posto que 

eles acreditavam que era dever da mulher, enquanto mãe, aleitar o seu filho. No 

próximo capítulo, levando em consideração essa preocupação, será discutido o ponto de 

vista dos doutores a respeito dessa prática.    

 

 

 

 

 

                                                           
178Id., Ibid., p.60 
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CAPÍTULO IV 

NUTRIR – MÃES, AMAS E MAMADEIRAS 

 

 

4.1. A amamentação  

 

Em suas teses, os doutores em Medicina dividiam o aleitamento em quatro tipos: 

materno, artificial, mercenário e misto. O aleitamento materno seria, segundo os 

médicos, fruto do amor materno, "o impulso mais sublime e generoso que emana do 

instinto da reprodução"179. Os médicos afirmavam que deveriam abrir mão do 

aleitamento apenas as mães com algum problema físico ou com problemas de nervos. O 

aleitamento artificial consistia no aleitamento do bebê feito pelo leite de vaca, cabra, 

ovelha ou jumenta, em colher, copo ou mamadeira. Sendo que o leite deveria ser diluído 

em água e o cuidado com a conservação do mesmo deveria ser imprescindível. O 

terceiro tipo de aleitamento, chamado de mercenário, deveria acontecer quando não 

fosse possível o aleitamento materno e ocorria quando as mães confiavam a 

amamentação de seus filhos a amas, mediante pagamento pelo “trabalho” prestado. O 

quarto tipo era aquele em que a mãe, por questões físicas, por ter que trabalhar ou por 

considerar o seu leite pouco, mas não querendo deixar de aleitar o seu filho, dividia o 

aleitamento com uma ama ou com o aleitamento artificial, sendo por isso chamado de 

aleitamento “misto” pelos doutores.   
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No Brasil, na metade do século XIX, após as epidemias de febre amarela e 

cólera que se abateram sobre as cidades, aumentou, por parte dos médicos, a pressão 

para que os recém-nascidos passassem a ser aleitados por suas mães. Para esses 

médicos, as mães se encarregariam dos cuidados com seus filhos e seriam suas aliadas. 

Gondra considera que os médicos viam a família, a escola e a sociedade responsáveis 

pela formação das crianças, por isso, é visível, também nas teses defendidas na Corte, o 

estabelecimento de modelos de comportamento desejados e condenáveis pelos médicos 

para que regulassem a sociedade180. Dessa forma, os médicos estabeleceram, em seus 

escritos, um conjunto de representações, normas e comportamentos que as mães 

deveriam seguir, já que acreditavam que tanto o convívio, quanto o aleitamento, 

influenciaria a sua prole. Os médicos discutiam a prática do aleitamento principalmente 

pelo ponto de vista moral, uma vez que, para eles, não se podia ir contra algo imposto 

por Deus, sendo o aleitamento materno considerado um ato sagrado. O doutor Borba 

Júnior (1913) afirmava em sua tese que ser mãe se traduz “por três atos: no primeiro 

nutris vosso filho com vosso sangue, no segundo com vosso leite, no terceiro com 

vossos afetos"181. Borba Júnior aconselha: 

 

Oh mães! Criae vosso filho, e compenetrai-vos que Deus para vossa glória, 
foi quem vos deu as mamas prodigalizai ao pequenino ser humano o alimento 

divino o mais bem feito para sua existência physica e moral
182

. 

 

 

O aleitamento materno era tido nas teses médicas como um instinto natural e 

inato das mulheres. Através dos escritos dos doutores é possível perceber que o 

abandono da criança por sua mãe, no que consiste em aleitá-las, não era um ato bem 

aceito. Eles incentivavam o aleitamento materno como sinônimo de amor às crianças, 

contribuindo para a criação de representações que naturalizavam o amor materno como 

um instinto natural. Todavia, há que se pensar esta questão em termos de uma 

construção histórica. No livro Um amor conquistado183, Elisabeth Badinter defende que 

a ideia do amor materno como parte da “natureza feminina” seja um mito. Segundo a 

                                                           
180GONDRA, 2004, Op. cit., p.57 
181BORBA JUNIOR, Antonio de Azevedo. Aleitamento materno sob o ponto de vista medico social.  
Bahia: Typographia Enc. do Lyceu  de artes e ofícios. 1913.  p.36..36 
182BORBA JÚNIOR, 1913, Op. cit., p.33. 
183BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova 
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autora, o amor materno e o instinto das mulheres em se tornarem mães são sentimentos 

construídos historicamente e orientados tanto por fatores sociais quanto culturais. A 

partir de seu trabalho, é possível perceber que, em função de determinadas necessidades 

e dos valores que dominavam a sociedade e em certos períodos históricos é que se 

definiam os papéis de cada um no seio familiar: do pai, da mãe e do filho. De acordo 

com a autora: 

 
 
É em função das necessidades e dos valores dominantes de uma dada 
sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da mãe e do filho. 
Quando o farol ideológico ilumina apenas o homem-pai e lhe dá todos os 
poderes, a mãe passa à sombra e sua condição se assemelha à da criança. 
Inversamente, quando a sociedade se interessa pela criança, por sua 
sobrevivência e educação, o foco é apontado para a mãe, que se torna a 
personagem essencial, em detrimento do pai. Em um ou outro caso, seu 
comportamento se modifica em relação ao filho e ao esposo. Segundo a 
sociedade valorize ou deprecie a maternidade, a mulher será, em maior ou 

menor medida, uma boa mãe
184

.  

 

 

Ainda com relação às cobranças sociais e os papéis atribuídos historicamente às 

mulheres, Badinter argumenta que:  

 

Os valores de uma sociedade são por vezes tão imperiosos que têm um peso 
incalculável sobre os nossos desejos... a diferença entre a fêmea e a mulher 
reside exatamente nesse 'mais ou menos' de sujeição aos determinismos. Essa 
originalidade é própria do ser humano e a natureza não sofre tal 
contingência... o amor, a moral, os valores morais e religiosos condicionam a 

mulher a cumprir o papel de mãe
185

.  

 

 

Algumas mulheres, como é possível ver a partir das recriminações feitas pelos 

autores das teses em análise no Capítulo III, percebiam a maternidade como um 

empecilho aos “seus prazeres mundanos”. Os homens tentaram reconduzir as mulheres 

ao papel de mãe e, em consequência, recuperar suas esposas186.  

A maternidade deixou de ser um dever para se tornar uma atividade nobre e 

invejável. E, com isso, o aleitamento passou a ser uma atividade extremamente 

valorizada. As mulheres passaram a ser consideradas as principais responsáveis pelo 
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futuro da nação e o aleitamento a ser visto como um ato moral, de amor aos filhos. A 

falta de amor materno passou a ser considerada um crime imperdoável, segundo 

Badinter. E, embora a propaganda a favor desse tipo de amor maternal não tenha 

convencido todas as mulheres, responsabilidades e culpa por não assumirem os seus 

deveres apareceram187. 

As mães, de acordo com os doutores da FMBA, só deveriam abrir mão de aleitar 

em casos de “moléstias contagiosas” e deveriam sacrificar seus divertimentos para 

cumprir a missão que a natureza as confiou, qual seja: cuidar dos seus filhos. 

Consideravam os doutores ser dever de qualquer mãe aleitar ela mesma o seu filho. 

Telles (1909) dizia ser o leite materno “o único que oferece vantagens reaes e completas 

na criação da primeira infancia” e Oliveira (1907) afirmava que o “aleitamento é 

importante tanto para a mãe quanto para a criança”188. Alguns dos médicos citados 

nesse estudo chegavam mesmo a condenar as mães que não cumprissem esta tarefa dada 

pela natureza. O doutor Reis Júnior considerava a recusa de algumas mulheres em 

aleitar sua prole “um dos muitos crimes abjectos que poluem a civilisação moderna”189. 

Não se trata aqui de questionar os benefícios advindos da amamentação, tanto para a 

prole quanto para as mães. Sabe-se, atualmente, que o melhor alimento para os recém-

nascidos é o leite materno. O que chama a atenção nos documentos analisados e que se 

enfatiza na presente dissertação é o peso moral que desde o século XIX recaía sobre os 

ombros das mulheres quando o assunto é a nutrição das crianças, ou seja: a criação de 

representações sobre o aleitamento materno carregadas de valores morais. 

Jurandir Freire Costa discorre, em seu livro, sobre o indispensável papel que, 

historicamente, as mães passaram a exercer na vida de seus filhos, segundo suas 

análises com base nos escritos de médicos do Brasil oitocentista. Para o autor, naquele 

período, a mãe era considerada como uma mediadora entre os filhos e o Estado, 

afirmando que “a mãe devotada e a criança bem amada vão ser o adubo e a semente do 

adolescente, futuro adulto patriótico”190. Algumas das afirmações feitas por Costa, sobre 

as práticas médico-higiênicas que vigoraram no Brasil no transcorrer do século XIX, 

puderam ser observadas na maioria das teses defendidas na FMBA às quais esse estudo 
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se dedica, ainda que se trate de períodos distintos. Constata-se, nas teses trabalhadas, 

que todos os doutores refletiam acerca do aleitamento, defendiam a importância de 

qualquer mãe em amamentar seus filhos, versavam sobre a qualidade do leite materno 

em nutri-los. E disseminavam representações de comportamentos morais que, segundo 

eles, seriam aceitáveis e benéficos para o futuro das crianças e da nação.  

As teses desses médicos traziam verdadeiros conjuntos de normas para as mães, 

com o intuito de alcançar não somente elas, mas todas as famílias. O doutor Borba 

Júnior (1913) é um exemplo de médico que defendia a amamentação realizada pela 

própria mãe. Condenava as mães que, por questões de vaidade ou por se entregarem aos 

“prazeres da vida”, delegavam às amas de leite a tarefa de aleitar seus filhos. Acreditava 

que as crianças, amamentadas pelo leite materno, tanto pelo convívio, quanto pelo leite, 

receberiam atributos morais de suas mães. Observa-se, assim, que o intuito desses 

doutores, ao ditar certos tipos de comportamento e normas de criação das futuras 

gerações, era criar indivíduos moralmente fortes para a nação. O doutor Borba Júnior 

(1913), ao iniciar sua tese, afirmava almejar com seus escritos: 

 

Despertar do somno do indiferentismo as mães que, por ignorância, por 
negligencia, por mera vaidade ou por qualquer outro motivo, a mor parte das 
vezes injustificavel, incubem a outrem o sagrado dever que lhes é imposto 
pela natureza. Que façam consistir a sua maior glória em das ao pequenino 
ser, ao fructo do seu acrysolado amor, o alimento de que tanto necessita – o 
seu próprio leite – e que jamais suportem que uma mulher extranha lhes 
usurpe este direito outorgado pela natureza, são os meus mais ardentes 

votos
191

. 

 

Os doutores Goulart (1900) e Bahiense (1898) condenavam o costume praticado 

por determinadas mães de não aleitarem os seus filhos recém-nascidos nos primeiros 

dias do parto. Goulart (1900) enfatiza que essa prática era bastante prejudicial não só à 

criança, que ficaria sem o colostro, como também à mãe, que nesse processo reteria o 

leite. O doutor Tanajura (1900) menciona que as mulheres deveriam amamentar no 

período após o parto, não recomendando dar ao recém-nascido nenhum alimento exceto 

o leite, condenando a prática costumeira de se oferecer água com açúcar, após o 

nascimento.   

Para os doutores Rocha (1907), Bahiense (1898), Oliveira (1907), Reis Júnior 

(1902), Oliveira (1907), Borba Júnior (1913) e Cerqueira (1903) somente no caso em 

                                                           
191BORBA JÚNIOR, 1913, Op. cit., p.37. 



97 

 

que a mãe possuísse algo que a impedisse de amamentar é que a tarefa deveria ser 

transferida a uma ama-de-leite. Assim, naquele contexto,  

 
 
casos há que contra-indicam o aleitamento materno, por parte da mulher, 
podem ser de ordem social ou de ordem physica. As de ordem physica 
constitui da delicadeza, de temperamento lymphatico exagerado, ou sofrer 
qualquer moléstia, contagiosa ou hereditária, nesse caso o aleitamento 
materno deve ser severamente prohibido em beneficio da mãe e do filho As 
causas de ordem social referem-se as operarias que passando o dia inteiro nas 

fabricas, não podem interromper o trabalho para aleitarem seus filhos.
192

. 

 

O trabalho feminino tem sido uma constante no decorrer da história, por isso não 

é o trabalho em si que vai fazer com que a prática do aleitamento diminua, mas sim as 

condições sociais em que este se realiza. O trabalho fora do lar, a falta de creches e o 

fato de não haver intervalos para amamentar, tornaram-se, historicamente, grandes 

empecilhos à pratica do aleitamento por parte das mulheres trabalhadoras. A falta de 

condições para o aleitamento durante a jornada de trabalho e a falta de creches 

tornaram-se fatores importantes no incentivo às práticas de aleitamento por outrem ou 

no desmame precoce das crianças. As mulheres das camadas populares, mães citadas 

pelos doutores em suas teses no que se refere ao trabalho, precisam trabalhar para 

sobreviver. No entanto, o trabalho passou a impedir que as mulheres-mães pudessem 

dedicar cuidados integrais aos seus filhos, incluindo aqui a prática do aleitamento.  

Segundo Badinter, a mãe que trabalha passou a ser vista como egoísta: "o 

destino da criança, a felicidade da família dependem muito mais de sua presença 

constante do que do ganho produzido por seu trabalho fora de casa”193. Os empregos 

que as mulheres conseguiam tendiam a ser, ao longo da história, incompatíveis com o 

aleitamento materno exclusivo.  

Também os doutores Vidal (1902) e Vasconcelos (1906) reconheciam, em suas 

teses, certas condições que poderiam impedir as mães de amamentar os seus filhos. As 

condições principais que ambos os doutores trazem em suas teses eram: a falta de 

nutrientes que determinados tipos de leite materno apresentam; os seios, não podendo 

estes ser nem muito grandes ou muito pequenos; a fraca constituição física que algumas 

mulheres apresentam; o fato de serem muito novas e apresentar um desenvolvimento 
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incompleto. Assim como os demais médicos supracitados, esses doutores expunham 

preocupações com algumas moléstias contagiosas ou até mesmo hereditárias, que 

poderiam impedir as mães de aleitar. Manifestavam ainda preocupações no que 

concerne a determinados comportamentos morais e sentimentos, como a raiva, ou a 

paixão violenta por parte das mulheres. De acordo com eles, esses sentimentos e 

comportamentos poderiam influenciar na produção do leite materno. 

 

A mulher deve ter uma vida calma e regular, evitando emoções e desgostos e 
abalos que traumatizem de certo modo o systema nervoso, visto exercerem os 
traumatismos morais influencia manifesta na lactação

194
. 

 

Alguns dos médicos formados na FMBA advertiam sobre as consequências 

“funestas” no desenvolvimento das crianças caso as mulheres não exercessem o papel 

de mãe: 

 

O aleitamento materno, portanto, se impõem como dever natural, hygienico. 
Toda mulher de bóa saude, forte e portadora de seios bem conformados, na 
grande maioria dos casos possui leite suficiente para amamentar seu filho, e 
por conseguinte deverá fazel-o, afim de, garantido-lhe uma constituição forte 
e robusta, evitar expôl-o  ao grande número de molestias que lhe podem ser 
transmitidas pela nutriz, aos perigos que podem sobrevir do aleitamento 
artificial dirigido e fiscalizado, finalmente as dificuldades que não raro 

surgem do aleitamento mixto
195

. 

 

O doutor Goulart (1900) advertia que, quando uma mãe, gozando de boa saúde, 

ainda assim optava por não amamentar seu filho, entregando-o a uma mulher estranha, 

com intuito de preservar sua beleza, acaba por envelhecer precocemente. Para o doutor, 

ao se tornarem mães, as mulheres deveriam sacrificar as diversões mundanas, para 

cumprir a sua principal e mais importante missão, que é cuidar dos seus filhos. Em suas 

palavras:  

 

Aquella que se esquiva do sagrado dever de amamentar, entregando o fructo 
de suas entranhas aos cuidados de outra mulher não póde guardar so para si o 
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santo nome de mãe uma vez que somente o gerou sem o ter aleitado e 
acariciado. Ser mãe não é somente dar a luz mas ensinar o caminho da honra 

e do dever e educar
196

.  

 

Observou-se, nas teses dos médicos do período em estudo, como estes, além de 

reprovarem as mães que optavam por não aleitar seus filhos, condenavam também a 

moda, justificando os males que dela poderiam advir, causando problemas no bom 

desenvolvimento físico e até mesmo na moral das crianças. Assinalavam ainda que 

muitas mulheres, por vaidade, se submetiam a apertados espartilhos, prejudicando de 

certa forma o aleitamento. Esses doutores viam a moda como inimiga das mulheres. A 

dedicação das mulheres a esse aspecto da vida social as faria desviar de suas verdadeiras 

obrigações, que deveriam ser cuidar de sua família e principalmente de seus filhos. 

Pôde-se ver tais representações, exemplarmente, em Cerqueira (1903), o qual sustetava 

em sua tese que:  

 

Infelizmente, nem todas as mulheres interpretam os deveres do santo nome 
de mãe e, já por se não furtarem as exigencias da moda, já por evitarem as 
fadigas inherentes ao aleitamento, já finalmente por se não furtadas dos 
prazeres da vida, dos bailes, dos theatros, dos passeios, em que ostenta 
pomposas vestes, expostas a uma velhice precoce, entregam aos cuidados de 
outra mulher estes serezinhos por quem deviam sacrificar tudo para 

assegurar-lhes o futuro
197

. 

 

Oliveira (1907) advertia sobre casos em que a mãe, por ignorância, procurava 

aleitar seus filhos em excesso, o que também poderia causar danos às crianças. 

Abordava também os casos em que as mães demonstram extremosamente o seu amor 

maternal. Para o doutor Oliveira (1907), as demonstrações de afeto por parte das 

mulheres deveriam ser moderadas, não podendo haver excesso de zelo nem tão pouco a 

falta de carinho, visto que este último era considerado de suma importância para o 

desenvolvimento dos recém-nascidos. Por isso, para o referido doutor, era 

responsabilidade dos médicos estabelecerem normas de comportamento e cuidados para 

as mães educarem seus filhos. Para muitos desses doutores, a maneira como cada 

indivíduo tinha sido tratado no período da sua infância se tornava fator determinante 

para o desenvolvimento de suas qualidades morais quando se tornasse adulto. Era, pois, 
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no aleitamento, primeiro contato que se estabelece entre a mãe e seu filho, que ocorria a 

ligação afetiva, iniciando, dessa forma, a primeira aprendizagem da criança, segundo os 

autores das teses aqui em estudo.  

Os médicos que se formaram na FMBA afirmavam que, nos primeiros meses de 

vida, a alimentação das crianças deveria ser constituída unicamente do leite, se possível 

do leite materno, sendo que, depois desse período – tempo que variava de acordo com 

cada médico – progressivamente incrementar-se-ia a dieta da criança com outros tipos 

de alimentos. Notou-se, também, que o estabelecimento de horários específicos para 

cada refeição das crianças era uma preocupação constante nas teses. Os doutores 

Albernaz (1898), Rocha (1907) e Cerqueira (1903) descreviam o leite como sendo a 

única alimentação das crianças até o quinto ou o sexto mês de vida, podendo-se, após 

esse período de tempo, acrescentar determinados alimentos, como sopas, mingau ou 

caldos, mas nada que pesasse muito no intestino das crianças. 

Reis Júnior (1902) defendia o regramento das refeições da criança desde o 

nascimento. Apontava como um dos motivos para essa conduta o fato de que algumas 

crianças sofrem de indigestões, diarreia e o amolecimento da mucosa gastrointestinal 

por não conseguirem colocar para fora o excesso de leite que ingeriam.  

Borba Júnior (1913) recomenda que, no decorrer do dia, a criança fosse aleitada 

de duas em duas horas e, à noite, apenas três vezes. Oliveira (1907) afirmava que a mãe 

deveria habituar a criança a mamar e a dormir em horários determinados por ela, 

reconhecendo a dificuldade de se regular o número de refeições e o intervalo de uma 

refeição para a outra. No entanto, para o referido doutor, os intervalos não deveriam ser 

menores que uma hora ou maiores que duas horas. Oliveira advertia, ainda, que, a não 

ser que o sono ocorresse em excesso, que não se deveria acordar a criança para aleitá-la. 

 No que se refere ao período ideal para desmamar, Vidal (1902) afirmava que, 

quando a criança completasse um ano e meio, ou pouco mais, ou menos, a mulher 

deveria parar de amamentar. Ideia semelhante possuía doutor Telles (1909), que 

determina a desmama entre os doze e os dezoito meses da criança. No entanto, 

Vasconcelos (1906) entendia que a alimentação, no que se refere a alimentos distintos 

do leite, deveria aguardar alguns meses, sendo preferível que ocorresse a ingestão de 

outros alimentos após o nascimento dos dentes da criança. O doutor Cerqueira (1903) 

era bem menos específico, afirmando que a desmama não deveria ser realizada nem 

muito cedo, nem muito tarde: 
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Portanto, repetindo ainda mais uma vez para que permaneça o nosso conselho 
bem patente, exhortamos as mães a não praticarem a desmama prematura, 

nem prolongada até que a criança diga querida mãe estou satisfeita
198

. 
 

 

O doutor Cerqueira afirmava, ainda em relação à desmama: 

 
Deve servir de critério para julgar-se da oportunidade da desmama o estado 
da dentição, o gráo de desenvolvimento da criança, as suas condições de 
saude e as de sua mãe o valor nutritivo do leite que ingere, indicado pela 

balança e o momento de erupção dentaria
199

. 
 

 

A partir dessas orientações e recomendações, percebe-se que, de acordo com as 

teses em estudo, o aleitamento materno deveria ser estimulado, sendo considerado um 

aliado ao bem estar infantil. Sob o ponto de vista desses doutores, para uma sociedade 

ser bem sucedida, em termos culturais e econômicos, era necessário que as crianças 

fossem sadias, para que pudessem se tornar adultos fortes e produtivos, contribuindo, 

através do trabalho, para a riqueza da nação.  

 

4.2. Aleitamentos artificiais 

 

 

Outras preocupações médicas do período são relacionadas aos aleitamentos 

artificiais. O aleitamento artificial, para alguns doutores das teses em estudo, era 

considerado o último recurso ao qual a família deveria recorrer para a alimentação da 

criança em seus primeiros meses de vida, comprovando, dessa forma e mais uma vez, a 

defesa dos médicos no que concerne a ser a mãe considerada como principal nutriz do 

seu filho. Tal representação pode ser lida na citação que se segue:  

 

 

                                                           
198CERQUEIRA, 1903, Op. cit., p.101. 
199Id., ibid., p.102 
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O aleitamento materno sempre que for possível e, na falta d’este, o 
mercenário feito por uma boa ama e sob a immediata e assídua vigilância dos 
paes, são em nossa opinião os meios mais convenientes para assegurar a boa 
nutrição e a prosperidade orgânica dos frágeis seres que terão de substituir-
nos na vida. Na impossibilidade de utilizar algum d’estes meios e só n’esse 
caso, aconselharemos o aleitamento artificial que, dirigido com a intelligente 
e assíduadedicação e auxiliado pelas outras condições de boa hygiene dá 
ainda bonsresultados, sobretudo para as crianças robustas ou depois de algum 

tempo de aleitamento natural
200

. 
 

 

Constata-se, nas teses, que os médicos buscavam não só instruir a sociedade de 

cuidados necessários à preservação da saúde, no caso a saúde da infância, mas também 

tentavam, a partir de determinados preceitos higiênicos, moralizá-la. Algumas outras 

preocupações médicas do período eram levantadas no que diz respeito aos aleitamentos 

artificiais, confirmando, dessa forma, a recorrente defesa desses médicos de que as mães 

deveriam ser as principais nutrizes de seus filhos: 

 

Aos médicos competem um papel valiosíssimo neste desideratum, visto 
como, é a elles que mais frequentemente se hão de deparar ocasiões 
oportunas para aconselharem as mães a amamentarem os filhos, evitando 

desta sorte as complicações funestas da alimentação
201

 

 

 

Albernaz (1898) afirmava que eram muitos os inconvenientes higiênicos 

existentes no aleitamento artificial, sendo necessário, nesse método, regular o leite. 

Segundo ele, a mortalidade de crianças na primeira infância era muito maior dentre 

aquelas alimentadas artificialmente do que dentre as que foram aleitadas pelas mães ou 

por suas amas. O doutor asseverava que o aleitamento artificial poderia provocar o 

raquitismo e até mesmo o amolecimento das mucosas intestinais, dentre outros 

problemas. Os doutores Oliveira (1907) e Rocha (1907) também advertiam sobre os 

perigos de se utilizar o aleitamento artificial, considerando que este poderia provocar 

irritações e distúrbios intestinais, ou ainda a morte das crianças, quando não realizado 

conforme indicações higiênicas. O doutor Oliveira destacava as péssimas condições 

higiênicas em que alguns dos animais viviam, fato este que também preocupava os 

doutores Goulart (1900), Bahiense (1898) e Reis Júnior (1882). Estes, por sua vez, 

julgavam ser necessário lavar com água morna as tetas dos animais antes de se retirar o 

                                                           
200GOULART, 1900, Op. cit., p.27. 
201JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.40. 
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leite. Todos os doutores eram veementes ao não recomendar o aleitamento artificial 

direto, quando a criança era amamentada em contato direto com a teta do animal. 

Primeiramente por haver perigo de o animal machucar a criança e, em segundo lugar, 

por considerarem essa prática pouco higiênica.  

Os médicos da FMBA também demonstravam preocupações com os recipientes 

utilizados para o aleitamento artificial, assim como com a conservação do leite. 

Bahiense (1898) e Borba Júnior (1913) defendiam que, antes amamentar as crianças, 

dever-se-ia aquecer a mamadeira em banho-maria e, após cada uso, lavá-la. Cerqueira 

(1903), por sua vez, não aprovava o uso de mamadeiras de longo tubo. Segundo o 

doutor, a mamadeira longa era um vasilhame difícil de limpar, podendo, dessa forma, 

ocasionar a criação de algum tipo de parasita no interior do recipiente. Esse médico 

também aconselhava lavagens frequentes das mamadeiras, principalmente após sua 

utilização, advertindo para que nunca se guardasse o leite nelas. Albernaz (1898) 

atentava também para prevenção de germes nas mamadeiras e recomendava que as 

mesmas fossem bem lavadas com água e sabão. Vidal (1902) recomendava, como todos 

os demais médicos citados, o asseio do vaso ou recipiente no qual se armazenava o leite, 

orientando para uma atenção especial com o leite, sempre verificar se não estava 

fermentado, posto que azede facilmente pelo contato com o ar. De acordo com ele, a 

fermentação poderia propiciar o aparecimento de organismos vivos, como bactérias que 

poderiam ser prejudicais e provocar muitas moléstias nas crianças.  

Os doutores da FMBA, como referido acima, ao lidarem com a recusa ou a 

impossibilidade do aleitamento pelas mães, ofereciam substitutos aceitáveis de acordo 

com os preceitos higiênicos nos quais se apoiavam. Antônio Augusto Silva, em seu 

texto intitulado Amamentação: fardo ou desejo?202, aponta relatos arqueológicos sobre a 

alimentação com mamadeira. Objetos que remetem à Antiguidade, as mamadeiras eram 

feitas de barro e, de acordo com o autor, foram encontradas em túmulos de crianças 

romanas. Alguns destes recipientes datam dos séculos I a V a.C.. Citando Wickes, Silva 

afirma que o autor mostra desenhos de recipientes usados na alimentação das crianças, 

sendo esses recipientes os precursores das mamadeiras modernas203. Em artigo, Marina 

Ferreira cita que foram encontrados sinais no ano de 888 a.c. de mães segurando 

                                                           
202SILVA, Antônio Augusto. Amamentação: Fardo ou Desejo? Estudo histórico-social dos saberes e 
práticas sobre o aleitamento na sociedade brasileira. Ribeirão Preto – São Paulo, 1990. Dissertação 
(Mestrado em Medicina) – Universidade de São Paulo. 
203SILVA, 1990, Op. cit., p.60. 
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mamadeiras em desenhos em ruínas no Egito. Embora não se tenha certeza do conteúdo 

dessas mamadeiras. Afirma que as mamadeiras de vidro apareceram no século XIX e 

que, em 1845, Pratt patenteou nos Estados Unidos o bico de borracha204. No caso das 

teses em estudo, o aleitamento artificial só deveria ser empregado, segundo os doutores, 

em casos de extrema necessidade, quando não pudesse ocorrer o aleitamento natural ou 

quando não se pudesse dispor de amas. Segundo alguns dos doutores formados em 

Salvador, entre as classes pobres o aleitamento artificial era utilizado frequentemente, 

pois seus recursos por vezes não permitiam a contratação de amas.  

Quanto ao tipo de leite, muitos doutores davam preferência ao leite de vaca. 

Todavia, Goulart (1900), Bahiense (1898), Albernaz (1898) e Vidal (1902) também 

recomendam o leite de jumenta, pois o julgavam como o leite que mais próximo ao da 

mulher, no que diz respeito a propriedades nutritivas.  

Pode-se, assim, perceber que, nas teses, os doutores buscavam disseminar não só 

orientações à sociedade sobre os cuidados necessários à preservação da saúde, mas 

também moralizar alguns hábitos presentes no cotidiano da população do período. Ao 

mesmo tempo, suas teses revelam práticas muito provavelmente comuns à população 

oitocentista e que, todavia, eram consideradas pelos médicos como prejudiciais, 

principalmente às crianças, que acabavam não sendo criadas nos preceitos higiênicos, 

considerados ideais pelos doutores.  

 

4.3. Amas-de-leite: um mal necessário  

 

 

Nas teses médicas nas quais se baseia este estudo, observa-se que os doutores 

julgavam ser imoral o fato de as mães exporem seus filhos a práticas que eles 

consideravam impróprias para o aleitamento, principalmente no que se refere ao 

aleitamento mercenário. Destacavam que o melhor aleitamento é o materno, devendo 

este ser preferido a qualquer outro, mas somente possível para aquelas mães fortes, de 

boa saúde. Nota-se críticas que os médicos faziam principalmente às mães:  

primeiramente pelo fato de elas não alimentarem os seus filhos, destacando tal prática 

como um dever delegado a elas pela natureza. Em segundo lugar, pelo fato de nem se 
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FERREIRA, Marina. Substitutos do leite materno: passado e presente. Revista de Saúde Pública. 1990; 
24(3): p. 241-9. 
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preocuparem ao escolher uma ama para seus filhos. Jurandir Freire Costa supõe que o 

aleitamento mercenário se deve em parte às ideias que circulavam no Brasil e em países 

europeus de que as relações sexuais alteravam o leite materno. Ou ainda e o mais 

provável, segundo o autor, que as mães desconheciam que o aleitamento era de grande 

importância para o desenvolvimento dos recém-nascidos. Costa demonstra, ainda, que 

os médicos consideravam dever das mulheres amamentar as crianças e que as mães 

deviam agir com mais amor, cumprindo, assim, os seus deveres maternais205.  

O tema aleitamento mercenário tem sido discutido desde períodos anteriores ao 

recorte cronológico estabelecido para esta pesquisa. Já no século XVIII, Rousseau, em 

Emílio (publicado em 1762), afirmava, no prefácio de seu livro, que o mesmo foi escrito 

para uma mãe que saiba pensar, dizendo que a primeira educação e a mais importante 

cabe às mulheres e, se o “autor da natureza” quisesse o contrário, teria dado leite aos 

homens para que amamentassem seus filhos. No século XVIII, segundo o filósofo 

citado, época assinalada como de mudanças, não havia mulher de família com algumas 

posses que amamentasse seus filhos206. Rousseau descreve a importância do contato 

entre a mãe e seus filhos, pelo fato de ser neste primeiro momento, a fase do 

aleitamento, que se estabelece a primeira educação. Condenava a amamentação 

mercenária, deixava claro que os cuidados de um filho são tidos como a primeira 

obrigação de qualquer mãe. Para o filósofo, o que explicava o aleitamento mercenário 

era o desprezo das mulheres a sua condição de mãe. Realçando o fato de que era 

indiferente para as mães, no caso do século XVIII, que seus filhos fossem aleitados por 

outra mulher207.  

As ideias setecentistas divulgadas por Rousseau foram defendidas, de maneira 

integral, nas teses defendidas na FMBA. O aleitamento natural deveria ser realizado 

pela própria mãe da criança. Os médicos consideravam a possibilidade de outros tipos 

de aleitamento somente quando a mulher não pudesse aleitar seu filho, quer por 

questões físicas ou morais. Reis Júnior (1902), Rocha (1907), Vidal (1902), Albernaz 

(1898), Goulart (1900) e Bahiense (1898) afirmavam que a mãe é a principal e única 

responsável pela amamentação de sua prole. Mediante a impossibilidade de cumprir 

esse papel, os médicos descreviam, em suas teses, uma série de normas para a escolha 

                                                           
205COSTA, 2004, Op. cit., p.87-88.   
206ROUSSEAU, 2004, Op. cit., p.4. 
207ROUSSEAU, 2004, Op. cit.,  p.18 
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da ama-de-leite. Normas estas que diziam respeito tanto aos atributos físicos quanto aos 

atributos morais das amas, uma vez que: 

 

Prejuízos surgiram quanto ao ponto de vista moral, pois as mulheres que se 
dedicam a esta profissão, geralmente mal educadas e pervertidas pelo meio 
em cujo seio vivem, irão inocular no amoldável espirito da creança, todo o 
acervo de vícios e de costumes mãos que possuem e sabem todos, como 
perduram no espirito do individuo as ideias que lhe foram transmitidas no 

berço
208

. 
 
 

 Cerqueira (1903) asseverava que, sendo necessária a escolha de uma ama, 

competia ao médico esta tarefa. Segundo Cerqueira, ao escolher uma ama, dever-se-ia 

avaliar sua constituição, temperamento, estatura, pele, hálito da boca, volume dos seios 

e a quantidade de filhos. E, quando possível, observar o estado de saúde das suas partes 

sexuais e o estado da saúde de seus filhos. Além disso, o médico pontuava que a ama 

deveria ser simpática. Em suas próprias palavras:  

 

A mulher a quem se confia tão melindroso cargo não sera qualquer que se 
nos depare a esmo. A escolha de uma nutriz é um dos mais importantes 
problemas da vida domestica e da família; releva por consequente proceder a 
uma observância rigorosa, a um exame medico atento e completo da nutriz 
do seu filho e até do próprio marido, se for esta casada. Quando o médico 
afirmar que a mulher possui as qualidades estipuladas será ela então 
contratada. Mas antes do exame physico da nutriz a contractar, devemos e é 
de máxima importância observar-lhe cuidadosamente e estudar-lhe a moral. 
A nutriz sera sympathica, ou de um caracter brando e paciente, de trato 
ameno e delicado activa, cumpridora dos seus deveres e inteligente para que 

se compenetre bem da responsabilidade que vai assumir
209

.  

 

 Assim como Cerqueira, o doutor Vidal (1902) estabelecia alguns requisitos ao se 

escolher uma ama-de-leite, para quem: 

 

São condições que distinguem uma boa nutriz, ser dotada de caracter brando 
e affavel, para que possa cuidar com zelo e carinho o entesinho que lhe for 
confiado, possuir uma constituição forte e par de boa saude e não apresentar 
estigma algum de affecçoes specificas adquiridas ou hereditárias. Porquanto 
uma boa nutriz é extremamente rara, e os perigos a que são expostas as 
crianças no aleitamento mercenário, são múltiplos e muitas vezes 
erreparaveis

210
.   
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210VIDAL, 1902, Op. cit.,  p.34. 
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Elisabeth Badinter relata que era costume das francesas deixar que seus filhos 

fossem criados por amas, sendo que a autora privilegia, em seus estudos, os séculos 

XVII e XVIII. Badinter afirma que esse hábito inicialmente partiu das mulheres mais 

ricas e que, no entanto, com decorrer do tempo, tornou-se um hábito comum às demais 

camadas da sociedade211. No Brasil, ao que tudo indica, segundo Antônio Augusto 

Silva, o costume do aleitamento realizado por uma escrava negra foi importado da 

Europa e, para que a escrava se transformasse em ama da criança branca, foi-lhe 

revogado o direito de ser mãe de seu filho212.  

Com a vinda da família real para o Brasil acelerou-se a urbanização do Rio de 

Janeiro, o que, de acordo com Silva, estimulou as solicitações de amas-de-leite. Entre 

nós não ocorreu de a mãe mandar os seus filhos para serem aleitados no campo, fato 

comum na França entre as camadas populares213. No Brasil, o hábito era contratar amas 

a domicílio, mulheres livres ou escravas, estas normalmente alugadas pelos seus 

senhores. O aluguel de uma nutriz escrava negra era tido como uma nova forma de fonte 

renda pelos senhores. O preço de aluguel de uma ama escrava sem filhos, para que a 

criança branca não tivesse que dividir o seu leite com o filho da escrava, era alto. Por 

isso, esse hábito de se contratar amas-de-leite ficou quase sempre restrito às classes 

mais abastadas da sociedade brasileira nos oitocentos. As mães pobres quase sempre 

optavam pelo aleitamento artificial em caso de não poderem aleitar214.  

No século XVIII, Rousseau afirmava, em Emílio, preferir deixar as crianças 

serem aleitadas por uma ama de leite saudável e que fosse dotada de bom caráter, 

mesmo lamentando esse fato, do que por mulheres que se entregavam à imoralidade, 

mesmo sendo esta a própria mãe. Uma vez que grande parte das mulheres, segundo o 

filósofo, trocava o aleitamento pela vida mundana. De acordo com Rousseau, assim que 

“uma criança nasce, tomai conta dela e não a deixeis até que seja adulta; jamais tereis 

êxito de outra maneira. Assim como a verdadeira ama de leite é a mãe o verdadeiro 

preceptor é o pai”215. Rousseau realçava, ainda, a importância da família na formação e 
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no desenvolvimento de qualquer criança, a partir dos laços criados entre mãe e filho, 

considerados um ato educativo familiar. 

De volta às teses da FMBA, Bahiense (1898) afirmava haver três meios de se 

substituir o aleitamento materno: o aleitamento artificial, o mercenário e o misto. 

Menciona, assim como os demais médicos analisados, que as amas não devem ser muito 

novas ou muito velhas, não tendo idade superior ou inferior à faixa etária de 18 a 35 

anos. Como visto, a idade era, para os médicos, um dos requisitos mais importantes para 

a seleção das amas-de-leite. No entanto, há divergências ao tentarem estipular uma faixa 

etária ideal.  Por exemplo, enquanto Reis Júnior (1902) recomenda que a ama deveria 

ter entre 20 a 25 anos, Cerqueira (1903) aconselhava de 25 a 30 e Oliveira (1907) 

indicava a faixa etária de 18 a 35 anos de idade.  

Para alguns doutores como Goulart (1900), era necessário que a ama tivesse 

dado à luz na mesma ocasião da mãe que se encontra impossibilitada de aleitar o seu 

filho. Goulart (1900) defendia que a criança deveria ser alimentada na casa dos pais. 

Vidal (1902) julgava ser necessário um exame rigoroso dos antecedentes 

individuais e hereditários das amas, para que se pudesse identificar alguma doença, 

motivos físicos e/ou morais que as impedisse de exercer essa função primordial. Para 

Vidal, na escolha das amas, era preciso estar atento à saúde de uma forma geral; à 

qualidade do leite e o estado dos seios; à idade – sendo consenso entre os doutores que 

as amas não poderiam ser novas, nem velhas demais; assim como algumas habilidades 

de proteger a criança de qualquer mal.  

À ama caberia, segundo Oliveira (1907), controlar os intervalos das mamadas, 

para que pudesse descansar, pois, caso contrário, o volume de seu leite poderia 

diminuir. Havia também o medo, por parte do doutor, de que a ama dormisse ao 

amamentar a criança, sufocando-a com o peso de seu corpo. Tal preocupação se fazia 

presente também nas teses dos doutores Albernaz (1898) e Rocha (1907), pois não era 

raro, no período, recém-nascidos morrerem sufocados sob o peso do corpo da ama ou 

até mesmo da mãe, haja visto a prática comum à população de deixar os recém-nascidos 

dormirem no mesmo leito que a mãe ou a ama, como referido em linhas anteriores deste 

capítulo. Goulart recomendava a exigência de um bom asseio das amas, acreditando 

que, pelo leite, seriam transmitidas à criança as características morais da nutriz.  
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A cólera, o susto, as emoções fortes, os exercícios muito violentos, são tantas 
condições que alteram a constituição do leite e que portanto devem ser 

evitadas pela mulher que amamenta
216

. 

 

 

Os médicos das teses analisadas alegavam que as amas poderiam transmitir 

determinadas doenças através do seu leite, como febre amarela, cólera, varíola, 

tuberculose e, principalmente, a sífilis, doença mais citada nas teses da FMBA. Com 

relação à sífilis, o doutor Vasconcelos, afirmava ser esta uma doença que atingiria 

qualquer camada social. Sendo que uma ama contaminada poderia transmitir a doença 

ao recém-nascido ou mesmo este poderia já ter sido infectado pela própria mãe e passar 

a doença para sua nutriz. Nesses casos, se os pais da criança não alertassem o médico 

sobre a doença, ou não fossem de conhecimento deles, o médico poderia atestar 

falsamente a saúde do recém-nascido.  

Ademais, algumas práticas consideradas como negligência para lidar com as 

crianças eram abordadas. Borba Júnior (1913), em sua tese, comentava também sobre o 

risco de sufocar a criança ao aleitá-la. E, também, acusava as amas de apertar as vestes 

das crianças; de não dar importância aos primeiros sinais de doenças; de introduzir 

alimentos antes da hora na dieta das crianças, por vezes inadequados a sua idade, 

mesmo quando proibido pelos médicos.  

Segundo Mary Del Priore, em O cotidiano da criança livre no Brasil entre a 

Colônia e o Império, os médicos vigiavam os hábitos alimentares, principalmente da 

primeira infância. O leite era tido como o principal alimento. No entanto, além do leite, 

era comum alimentá-los com “alimentos engrossados com farinha”, o que era 

desencorajado pelos médicos, devido a problemas que acarretariam ao aparelho 

digestivo. Del Priore traz, em seu texto, o relato de um viajante que se dizia chocado 

pelo fato de uma escrava alimentar uma criança branca com mingau de tapioca: 

 

De acordo com a economia caseira, o bebê recebia papa de farinha de 
mandioca, leite de gado com açúcar, papa de goma, araruta, banana 
machucada, creme de arroz e fubá de milho empurrado a dedo, o indicador 
em anzol na boquinha faminta. Dava-se mesmo leite de coco, destemperado 

na água com açúcar
217

. 
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 Havia diferentes práticas e formas populares, julgadas como adequadas, no que 

diz respeito à alimentação das crianças na primeira infância. A natureza dotou a mulher 

do leite humano para satisfazer esta necessidade e a sociedade encontrou novas formas 

de alimentar os pequeninos: através do leite de vaca ou de outros alimentos. No entanto, 

as formas consideradas corretas de se alimentar as crianças modificam-se conforme o 

transcorrer do tempo, sendo este assunto bastante controverso ao longo da história. 

Com relação às amas, segundo o doutor Borba Júnior, algumas deixavam suas 

“crianças” chorar ou deixavam-nas muito tempo com as fraldas sujas. Atos estes 

duramente recriminados pelo doutor. Telles (1909) afirmava que algumas dessas amas 

castigavam as crianças com beliscões. Mas não deixava de reconhecer que existiam 

amas que realmente apreciavam seu trabalho, esquecendo-se dos seus próprios filhos e 

apegando-se aos filhos de suas patroas.  Vasconcelos (1906) advertia sobre a 

necessidade de se vigiar as mulheres contratadas como amas que, segundo ele, 

poderiam, em muitos casos, ocultar doenças para serem aceitas.  

A contínua prática das famílias de contratar amas-de-leite para a alimentação dos 

recém-nascidos produziu, entre os médicos, um entendimento no que diz respeito à 

criação de espaços que regulamentariam e que poderiam atestar a saúde dessas 

mulheres. A realização dos exames realizados nestes espaços objetivaria verificar não só 

a qualidade do leite produzido pelas amas, mas também a possível presença de 

moléstias. Cerqueira (1903), em sua tese, dissertava sobre casas especiais que existiam 

em Paris e que, sob a fiscalização do governo, examinavam as mulheres antes de as 

mesmas se tornarem amas. Afirmava que, felizmente, no Brasil encontravam-se ótimos 

resultados através do Instituto de Proteção e Assistência a Infância do Rio de janeiro218, 

o serviço de inspeção de nutrizes. Vidal (1902) também escrevera sobre o IPAI-RJ, 

dizendo que a regulamentação de nutrizes se tornara realidade “no nosso meio” através 

de sua fundação. Afirmava, ainda, ser a seção destinada ao exame das amas-de-leite a 

mais importante de todo o instituto. Em 1903 foi criada a filial do Instituto de Proteção 

e Assistência à Infância em Salvador, o IPAI-BA. Assim como IPAI-RJ, além de 

incentivar o aleitamento materno natural, regulamentava o aleitamento mercenário.  

                                                           
218

De acordo com Kuhlmann o IPAI-RJ foi fundado em 24 de março de 1899, pelo médico Arthur 
Moncorvo Filho. O surgimento do Instituto se deu a partir de uma preocupação médica com a saúde e o 
bem-estar da criança. Tendo como objetivos a proteção das crianças pobres, doentes e moralmente 
abandonadas e difundir noções de higiene infantil às famílias pobres. Em 1909, o IPAI-RJ foi 

reconhecido de utilidade pública e em 1929 já possuía 22 filiais no Brasil. KUHLMANN JR, 2004, 
Op. cit., p. 17. 
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Os Institutos de Proteção e Assistência à Infância, tanto do Rio de Janeiro 

quanto da Bahia, embora fundados em períodos e por médicos distintos, tinham em 

suma os mesmos objetivos, qual sejam: prestar assistência à infância doente, 

abandonada e miserável; salvar a primeira infância, levando às mães noções e preceitos 

higiênicos, o que, na visão dos doutores daquele período, melhoraria a criação de seus 

filhos; combater doenças que atingiam a infância etc.. Os Institutos de Proteção e 

Assistência à Infância trabalharam visando a realizar atendimento médico e hospitalar, 

filantropia, regulamentação das amas de leites e parteiras, além de oferecer orientações 

sobre higiene. Esses institutos visavam o bem estar das crianças e defendiam a educação 

das mães nos cuidados necessários à criação dos seus filhos. Em suma, tais institutos 

pretenderam estabelecer hábitos nos cuidados com a infância, através, principalmente, 

da assistência e da educação de determinados membros da sociedade219. 

Considerada na década de vinte do século XX “um mal necessário”, ocorria, 

ainda, nesse período, a prática da contratação de amas-de-leite. O Departamento 

Nacional de Saúde editou, em 1923, normas sobre o aleitamento artificial, com destaque 

para um capítulo que tratava com exclusividade sobre as amas de leite, mesmo não 

reconhecendo essa prática no próprio regulamento. No capítulo IX do regulamento da 

Inspetoria de Higiene Infantil foram apontadas as seguintes exigências no que diz 

respeito às amas-de-leite:  

 

CAPITULO IX 
AMAS DE LEITE 

Art. 361. O Estado não reconhece a industria de amas de leite; e, 
tolerando-a, estabelece as exigencias que se seguem: 

a) não poderá empregar-se como nutriz a mulher, cujo filho conte 
menos de quatro mezes de idade; 

b) a mulher, cujo filho haja fallecido, e que deseje exercer o emprego 
de nutriz mercenária, apresentará a registro especial na Inspectoria de 
Hygiene Infantil a certidão de obito da criança; 

c) responderá então a questionario escripto relativo ás condições 
physiologicas e economicas da prole. 

Art. 362. A Inspectoria de Hygiene Infantil em seus dispensarios 
fornecerá conselhos o indicações relativos a amas de leite. 

Art. 363. E' prohibida no Districto Federal a industria da criação 
assalariada em domicilio. 

Art. 364. As pessoas, que tenham a seu cargo lactantes de outras 
familias, deverão communical-o á Inspectoria de Hygiene Infantil do 
Departamento Nacional de Saude Publica, sob pena de incorrerem na multa 
de 200$000. 

                                                           
219SOUZA & BARRETO, 201,  Op. cit., p.75-76. 
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Art. 365. Recebida a communicação, a Inspectoria de Hygiene Infantil 
velará, por meio de visitas semanaes, pela saude e desenvolvimento dos 
lactantes. 

Art. 366. As pessoas que recolherem gratuitamente lactantes de mães 
empregadas em serviços domesticos, ficarão sob a protecção do 
Departamento Nacional de Saude Publica (Inspectoria de Hygiene Infantil), 
desde que cumpram as disposições relativas ás créches e observem tudo 
quanto se refere a condições hygienicas. 

Art. 367. Merecerão igualmente a protecção do Departamento 
Nacional de Saude Publica as instituições que disponham de cantinas 
maternaes, de abrigo da mulher-mãe, segundo o typo de Rocquart de Turtot, 
e, as que organizem preventorios contra a tuberculose. 

 

Nota-se que o propósito dos doutores era disseminar representações, através dos 

seus textos, carregadas de críticas às mulheres que relegavam a segundo plano seu dever 

de mãe e, ao mesmo tempo, convertê-las em modelos de mães amorosas que 

alimentavam os seus filhos. A questão da culpa por não cuidarem de seus filhos e o 

medo das mães com a mortalidade infantil se encontrava disseminada nas teses, as 

quais, ao mesmo tempo em que traziam denúncias, buscavam disseminar modelos a 

partir de representações sobre o ser mulher e a maternidade. Esperava-se que as mães 

seguissem os preceitos higiênicos e os comportamentos ditados pelos médicos do 

período. Para esses doutores, o desenvolvimento maior do afeto das mães por seus 

filhos, principalmente os recém-nascidos, garantiria a eles condições melhores de 

sobreviver à infância, época em que havia um grande índice de mortalidade na 

sociedade soteropolitana. Esse novo modelo de mãe idealizado e divulgado a partir das 

representações dos médicos tornar-se-ia, segundo os mesmos, responsável pela boa 

saúde dos seus filhos. Sendo assim, é visível nas teses em questão o estabelecimento de 

modelos e comportamentos desejados e condenáveis, principalmente para as mães, no 

que se refere à criação e aos cuidados dispensados à primeira infância.  

É possível perceber, nas teses, que os valores morais, o futuro dos filhos e o tipo 

de educação destinado a eles eram uma constante preocupação nos textos dos médicos 

em análise neste estudo. Pôde-se notar, nas teses, um meticuloso cuidado com relação 

ao aleitamento, no que diz respeito principalmente à higiene, defendendo-se que a 

própria mãe assumisse a amamentação dos seus filhos, a ponto de os médicos exporem 

normas de comportamento, tanto no que consiste a aspectos morais quanto a aspectos 

emocionais das mulheres, ditando como elas deveriam agir. Os autores das teses eram 

unânimes em determinar a mãe como a única responsável pelo aleitamento de sua prole. 
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Se não houvesse a possibilidade de cumprir esse papel, os médicos então se preocupam 

e estabelecem instruções para a escolha de uma substitua, estando envolvidas questões 

morais e físicas nessas escolhas, mas sempre a partir da atestação de um médico.  

CAPITULO V 

NATALIDADE E MORTALIDADE INFANTIS – PRINCIPAIS CAUSAS 

 

5.1. Panorama da natalidade e mortalidade infantil no Brasil 

 

 

Conforme visto no capítulo I, um dos primeiros historiadores a fazer uma 

investigação mais detida sobre a infância foi Philippe Ariès. Em sua obra História 

Social da Criança e da Família, o pesquisador aponta o período em que analisa a 

infância, como marcado por altos índices de mortalidade infantil, assim como de 

práticas de infanticídio. As crianças eram descartadas e substituídas por outras e, 

segundo Ariès, a família se caracterizava como social e não sentimental: 

 

 

Uma vizinha, mulher de um relator, tranquiliza, assim, uma mulher inquieta, 
mãe de cinco pestes e que acabara de dar à luz. Antes que eles te possam 

causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe todos
220

.  

 

 

Como visto, a mortalidade infantil era aceita como algo “natural”. As mudanças 

culturais, influenciadas por transformações sociais, políticas e econômicas que a 

sociedade sofreu no transcorrer do tempo modificaram as relações no interior da 

família. Dessa forma, surgiram medidas para salvar as crianças. As condições de 

higiene foram melhoradas e a saúde das crianças começou a vigorar entre as 

preocupações dos pais, que já não aceitavam perdê-las com naturalidade. Surgiram, 

assim, medidas para garantir a sobrevivência das crianças e emergiram cuidados 

pautados na higiene que a família deveria ter.  

                                                           
220ARIÈS, 1981, Op. cit., p. 56. 
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Para Rousseau, quase toda a primeira infância, a fase em que as crianças mais 

precisam de seus pais, é doença e perigo, pois grande parte das crianças do século XVIII 

morria antes dos oito anos de idade, afirmando que “com a vida começam as 

necessidades...”221. Segundo ele, todas as crianças, ao nascerem, necessitam de um 

cuidado indispensável e urgente, pois ainda não possuem consciência de si mesmas. 

Assim, as mães têm esse dever em primeiro lugar, o dever de cuidar dos seus filhos.  

De acordo com artigos publicados na GMBA sobre mortalidade infantil e em 

algumas teses em análise nessa dissertação, em Salvador, algumas das causas mais 

recorrentes para a letalidade na infância derivavam dos erros “dietéticos” e dos 

problemas higiênicos das habitações soteropolitanas. 

Um artigo publicado na GMBA, em janeiro de 1919222, sem autoria, trazia 

alguns cuidados que se deveria ter com as crianças. No artigo, Mortalidade infantil o 

autor223 afirmava que, no que diz respeito à criança, principalmente na primeira 

infância, tanto o corpo médico quando a imprensa vinham tentando convencer os 

poderes públicos de que fazia-se necessário tomar providências.  

 

Justo é assignalar que de certo tempo pra cá não se têm, os que governam, 
alheia do inteiramente do assumpto, embora, por causas varias, não tenham 
conseguido melhorar sensivelmente a situação. Agora, entretanto, num 
começo de Governo que se mostra apercebido dos problemas que nos 
oprimem, e cônscio de suas inúmeras responsabilidades é bem a 

oportunidade de pedir-lhe que volte a sua vistas para o caso
224

. 

 

 

A fase da infância era, de acordo com o artigo de 1919, constantemente 

prejudicada por vários males que o homem poderia vencer. No texto fica claro que as 

principais causas de falecimento na primeira infância eram a má qualidade da 

alimentação e a falta de certos cuidados, inerentes a essa fase da vida e que, segundo seu 

autor, não eram prestados pelos pais das crianças.  Afirma que deveria ser feito um 

esforço educativo por parte dos poderes públicos, pois somente assim a sociedade 

conseguiria sanar esse mal. Defendia, ainda, que se certos preceitos e normas higiênicas 
                                                           
221ROUSSEAU, Op. cit., 2004, p.38 
222Mortalidade infantil – as causas diretamente responsáveis. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.37, 
p.40-45. 1919. 
223O nome do autor não consta no artigo.  
224Mortalidade infantil – as causas diretamente responsáveis. Gazeta Medica da Bahia, Salvador, v.37, 
p.40-45. 1919. 
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fossem ensinados à população desde a escola primária. Assim, os problemas referentes à 

mortalidade infantil, não se fariam presentes na sociedade: 

 

 
Quando tais ensinamentos de resguardo da saúde individual e da sanidade da 
habitação se tiverem introduzido nos nossos hábitos, teremos certamente em 

cada casa um continuo e desvelado trabalho de defesa da criança
225

.  

 

5.1.1 Alimentação  

 

 Apontada no artigo pela GMB publicado em 1919 como principal responsável 

pelo alto índice de mortalidade infantil, a má alimentação podia ter como causa a 

negligência por partes de algumas famílias. Ou, ainda segundo o artigo, estar ligado a 

outro “problema da vida nacional” no período que é a “carestia” de alguns alimentos, no 

caso, o leite. O artigo salienta que a falta de consumo de um alimento rico em nutrição, 

com certeza prejudicaria o desenvolvimento das crianças. Mas o consumo do “máo 

leite” também era prejudicial à saúde. De acordo com o artigo, o “máo leite” era o 

grande culpado pela morte das crianças entre 0 a 2 anos, sendo diretamente responsável 

pelo aumento do índice de mortalidade infantil. Assim, temos que:  

 

Para cada criança que morre três ou quatro “subsistem” para passarem uma 
vida de precária saúde, de quase imprestabilidade econômica e fazendo-se 
candidata a todas as infecções e sobretudo, a tuberculose

226
.  

 

 

Outro artigo, presente na GMBA, publicado em agosto de 1920 pelo Professor 

Dias de Almeida, trazia, assim como o artigo anterior, noções de higiene infantil. O 

Professor Dias de Almeida afirmava estar impressionado com a enorme quantidade de 

crianças que faleciam por causa de um “regime defeituoso”. Para o professor, era 

imprescindível que se aconselhasse as famílias, seja por propagandas, livros ou 
                                                           
225GAZETA MÉDICA, 1919, Op, cit,. p. 42 
226Id., Ibid., p. 42 
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exemplos, em relação a esse mal que afetava as crianças de Salvador. O professor 

aconselhava às jovens mães a cuidar e criar os seus filhos, não bastando somente dar-

lhes a luz. Segundo o mesmo,  

 

a verdadeira mãe é a que, depois de o alimentar com o seu sangue, durante 
todo o tempo de gestação completa este ato com a amamentação ao seio, 
dando-lhe o alimento que está mais em relação com as necessidades que 

adquiriu durante esse período
227

. 

 

Para Dias de Almeida, desde os primeiros dias da gravidez, a futura mãe deveria 

incorporar os principais hábitos e noções de higiene. Noções e hábitos estes que 

garantissem à mãe saúde durante o período em que estivesse grávida e que a ajudasse 

com as normas e comportamentos que deveria seguir para criar seus filhos, garantindo-

lhes “uma saúde robusta e uma vida duradoura”. 

Nos séculos XVII e XVIII, a sociedade brasileira admitia como fato corriqueiro 

a morte de crianças de primeira idade. Nesta época, 20% a 30% delas morriam antes de 

completar o primeiro ano de vida. A morte era considerada, como já discutido no 

capítulo I desta dissertação, a partir da crença na transformação da criança em anjo. 

Esse fator simbólico contribuía para que as famílias suportassem a dor da perda e, 

enfim, encarassem a circunstância como uma benção do céu228.  

O quadro assustador de mortes infantis, principalmente na primeira infância, 

estava relacionado a graves fatores sociais vividos no período, como a miséria, a má 

alimentação e, ainda aos cuidados insuficientes destinados a essa parcela da população. 

Relacionado a essa crescente mortalidade, verificava-se a negação das mulheres, no 

período, de acordo com os médicos, em assumir suas funções enquanto mães. Porém, 

com a implantação das faculdades no início do século XIX e as instituições de higiene 

voltadas para a infância, como o IPAI-RJ e, posteriormente, o IPAI-BA, além da 

fundação da Maternidade Climério de Oliveira229, surgiram vários projetos destinados a 

combater essas altas taxas de mortalidade infantil.  

                                                           
227GAZETA MÉDICA, 1919, Op, cit,. p. 30. 
228

Pode ser visto em DEL PRIORE, 2004, Op. cit., p.86 e em ARIÈS, 1981, Op. cit., p.51 
229

A Maternidade Climério de Oliveira começou a virar realidade em 1879, com a Reforma Leôncio de 
Carvalho que criou a cadeira de Clínica Obstétrica e Ginecológica. Em 1892, pela falta de um espaço para 
a realização de partos e as condições de material e higiene da enfermaria da Santa Casa o médico 
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De acordo com doutor Tanajura (1900), a mortalidade de crianças, em todos os 

tempos, ocupou a atenção dos grandes estudiosos. Apontava em sua tese que os médicos 

vinham chamando a atenção dos poderes públicos e da população para a questão da 

mortalidade infantil. Procurando as principais causas e possíveis soluções, pois as 

crianças, de acordo com os dados da época colhidos pelo doutor Tanajura (1900), 

apresentam um grande contingente nos obituários da cidade. Segundo o médico,  

 

é penosa a partida dos pequeninos seres, que deixam muitas vezes o lar 
banhados pelas lagrimas amargas das pobres mães, que podiam evital-as, 
cercando dos cuidados necessários o fructo de suas entranhas; é vergonhoso 
saber-se que os poderes públicos descuidem do traço assignalado pela 
população pela perda constante dos seres que concorriam para o seu 
augmento, deixando que a ferida sangrante não se cicatrise com as 
prescripções que deviam ministrar para salvaguardar a patria do espectaculo 

deprimente e compromettedor
230

.  

 

 O doutor Jatobá (1907), no que diz respeito à criança, a considera o homem do 

futuro e cuidar de sua vida e sua educação, eram, pois, dever tanto dos governantes 

quanto da sociedade. No prólogo de sua tese, o doutor dizia que:  

 

Tristíssimo é o espectaculo que as nossas vistas constantemente se depara, de 
centenas de creanças, que anualmente nascem nesta cidade, apenas para 
contemplarem as belezas incomparáveis do nosso sol tropical e 
desaparecerem em seguida nos sorvedouros do tumulo

231
. 

 

  

                                                                                                                                                                          
Climério de Oliveira percebe a necessidade da construção de uma maternidade pública. A maternidade 
serviria além de espaço para se realizar os partos, também como uma maternidade-escola. Em 1894, surge 
verba para a construção da maternidade pública e em 1903, o diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, 
estabelece a construção dos pavilhões necessários para o seu funcionamento. Mesmo com a ajuda dada 
pelo governo, as obras só ficaram prontas cinco anos depois. É então inaugurada, em 30 de outubro de 
1910. Logo após a inauguração, a Maternidade, passou a fazer parte da Faculdade de Medicina da Bahia. 
A Maternidade Climério de Oliveira tornou-se assim, o primeiro espaço reservado para o atendimento 
obstétrico-ginecológico no Brasil, que tinha a finalidade específica de Maternidade/Escola. Ali, as 
mulheres da capital baiana, eram devidamente amparadas.  Com a agenda higienista e a civilização “da 
arte de parir”, a maternidade, auxiliava na configuração de novos dados estatístico à mortalidade infantil 
do país, porém dados positivos.< http://www.mco.ufba.br/apresentacao/historico> acessado em fevereiro 
de 2014. 
230TANAJURA, 1900, Op. cit., p.27. 
231JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.7.  
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O doutor Jatobá (1907) afirmava haver, anualmente, centenas de mortes de 

crianças em Salvador. Dizia serem desafortunadas estas crianças que, por motivos 

diversos, sucumbiam à morte, mas tão pouco considerava com sorte as crianças que 

sobreviviam às “agruras da vida”. De acordo com o médico, por vezes, por não terem 

quem as guiasse “pelas incertezas da vida” estas crianças consideradas o futuro 

poderiam povoar as prisões do país.  Para o doutor, era imperioso sanar qualquer mal 

que pudesse causar a mortalidade infantil, pois é através das crianças que se alcançaria 

“o grao de progresso a que a natureza nos fadou”. O doutor Tanajura (1900) dizia ser 

enorme os prejuízos causados pela perda de tantas vítimas no início de seu 

desenvolvimento e que essas perdas repercutiam sobre o progresso de qualquer país. 

Assim como o doutor Jatobá (1907), o doutor Tanajura (1900) acreditava que “o futuro 

de um paiz e a grandeza de um povo repouza nas crianças”232. 

 Para entender as causas da mortalidade infantil, o doutor Jatobá (1907) reunira 

os números de natalidade da cidade de Salvador, salientando a importância das 

estatísticas demográficas para os médicos, higienistas e administradores, no que 

concerne ao controle da mortalidade. Embora reforçasse a importância dessa 

ferramenta, o doutor considerava os dados produzidos incompletos233. Também tendo 

dificuldade com os dados de sua época, o doutor Tanajura (1900) deixou claro que as 

lacunas existentes por causa da falta de registro dos nascimentos em Salvador deveriam 

ser preenchidas por cálculos prováveis.  

Se uma estatística demográfica sanitária com irregularidades em seus cálculos já 

demonstra um alto índice de mortalidade infantil no período, imaginemos quanto os 

números não variariam se esta estatística fosse mais rigorosa e assertiva. De acordo com 

o doutor Tanajura (1900), se não houvesse medidas que amenizem a crescente 

mortalidade na infância, esta sempre tenderia a crescer. Segundo doutor, a fase da vida 

que mais vítimas fazia é a de 0 a 5 anos, principalmente no primeiro ano de vida, 

ultrapassando todas as outras, mesmo o período de 20 a 30 anos, fase em que a vida 

“expõem os indivíduos as maiores intempéries”234. No Quadro 2 em anexo é possível 

visualizar, através do levantamento sobre estáticas demográfica na GMBA, o número de 

                                                           
232TANAJURA, 1900, Op. cit., p.20. 
233 No período em análise, o levantamento demográfico era feito através dos registros civis. Não havia 
uma lei neste período que obrigasse as famílias a registrar os seus filhos, impedindo com isso o 
conhecimento exato dos nascimentos. Também não havia no período o recenseamento da população. 
Visto em JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.27. 
234TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 32.   
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óbitos em Salvador por faixa etária entre os anos de 1897 a 1912. Número esse que no 

primeiro ano de vida chega a 12.965 óbitos. 

No intuito de mostrar dados sobre a natalidade da época, o doutor Jatobá (1907)  

organizou um quadro sobre o movimento de natalidade entre os anos de 1897 e 1906, 

tendo o ano de 1902 o maior número de nascimentos, com 2.329 crianças. No decênio 

especificado em sua tese, o doutor afirmava ter havido uma média de 1.753 nascimentos 

nesse período - Salvador possuía uma população em torno de 240.000 habitantes235. 

 O doutor Tanajura (1900) também publicara, em seu trabalho sobre a 

mortalidade infantil, dados baseados em estudos demográficos do período, dizendo 

serem tais cifras importantes para se entender a “vida social” de um país. O doutor ainda 

afirmava a relevância do levantamento estatístico demográfico e da sua relação com as 

ciências médicas, principalmente com a Higiene.   

 A natalidade, segundo o doutor Jatobá (1907), levando em conta as estatísticas 

do período, é bem pequena, mas deixa claro que os números oferecidos pelas revistas 

demográficas não demonstravam uma verdade absoluta e que, possivelmente, os 

números apresentados por ele eram bem superiores.  

 Outro fator que, no entender do doutor Jatobá (1907) afetava a natalidade eram 

as reduzidas taxas de nupcialidade em Salvador. O doutor Tanajura (1900) também 

afirmava em sua tese que o decrescimento da natalidade estava ligado à baixa 

nupcialidade. Afirmando que a primeira condição para a reprodução da espécie e 

mesmo para o crescimento da população, conforme o doutor é o casamento. O doutor 

Tanajura (1900) apontava como causas do reduzido número de casamentos o: 

 

Atraso intellectual do povo, que não póde assim compreender os benefícios 
que para sua saúde moral e physica lhe adivirão do casamento. Além disto, a 
perversão crescente dos costumes, acarretando o alcoolismo e a prostituição, 
etc., também coopera no mesmo sentido, prejudicando o desenvolvimento da 

patria, pela falta de crescimento da sua população
236

. 

     

                                                           
235 De acordo com dados da Diretoria Geral de Estatística, no ano de 1900, a cidade de Salvador contava 
com uma população de 205.813 habitantes, com uma previsão calculada para 1910 em torno de 318.931 
habitantes. As informações foram extraídas de volumes dos Anuários Estatístico do Brasil e das 
Estatísticas Históricas do Brasil - http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais 
acessado em dezembro de 2013 
236TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 19.  
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O doutor Jatobá (1907), além de dados sobre a natalidade, trazia também em sua 

tese dados sobre a morti-natalidade. O doutor afirmava que o número de casos de morti-

natalidade em 1897 teve um aumento considerável e indicava como principais causas 

desse aumento as moléstias contagiosas e o trabalho excessivo por parte das mulheres 

durante a gravidez. Outra causa, considerada importante para o elevado número de 

natimortos, era o fato de que a maioria das mulheres se casava antes dos vinte anos. 

Conforme o doutor, nesse período da vida, as mulheres não estavam aptas à “delicada 

funcção da maternidade”. A assistência precária às mulheres grávidas também 

preocupava o doutor, segundo o qual: 

 

A falta de assitencia medica ás mulheres gravidas e as parturientes e todas 
essas circunstancias que resultam da falta de hygiene, quer individual, quer 
social, são tantas outras condições de que depende a grande morti-natalidade 

da nossa capital
237

. 

  

Tanto o reduzido número no índice de natalidade quanto o excessivo número de 

morti-natalidade preocupavam o doutor Jatobá (1907). Outro indicador que o 

preocupava, mas também a governadores e cientistas de todos os “paizes adiantados”, 

era o alto índice de mortalidade das crianças. Afirmava não haver em Salvador uma só 

instituição de caráter oficial que se destinasse a socorrer a infância desvalida. No 

entender do doutor, “velar pela vida da creança é contribuir valiosamente para o 

engrandecimento da patria”238. Em outras palavras, o doutor Jatobá (1907), asseverava:  

 

Uma criança que morre antes de ter sido útil, é não somente motivo de 
afflicção para a família, mas uma perda real. Considerada sob o ponto de 
vista do crescimento de uma nação, a mortalidade excessiva da infância é 
uma causa permanente de empobrecimento. Quantos milhões a riqueza 
nacional de seu paiz ajuntaria aquelle que a combatesse e desta sorte quantas 

lágrimas enchuguaria!
239

 

  

 

Verifica-se que a faixa etária mais atingida pela mortalidade, de acordo com o 

levantamento feito pelo doutor Jatobá (1907), era durante o primeiro ano de vida. 

                                                           
237JATOBÁ, 1907, Op. cit., p.28. 
238Id., Ibid., p.34. 
239Id., Ibid., p.29. 
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Segundo os dados que o médico coligiu, entre os anos de 1897-1906, houve uma média 

de 1.000 mortes na faixa de 0 a 1 ano e de 348 mortes na faixa de 1 a 5 anos. 

Comparando esses números com outras cidades do Brasil, o doutor observava que, em 

termos absolutos, em São Paulo e em Belo Horizonte havia maior indicativo de 

mortalidade infantil. E concluía que, embora as duas cidades citadas apresentassem 

maior indicativo de mortalidade do que Salvador, ambas as cidades possuíam um alto 

índice de natalidade. Isto fazia com que, na capital baiana, o número de mortalidade 

infantil, tendo em vista seu baixo número de natalidade, se tornasse excessivo quando 

observado em termos comparativos. De acordo com o doutor Jatobá (1907), fazia-se 

necessário reduzir o número de mortalidade infantil na sociedade soteropolitana, 

buscando sanar suas principais causas. 

 Em Salvador, as principais causas que levavam à mortalidade infantil, conforme 

o doutor Jatobá (1907), eram: a alimentação; as habitações; o alcoolismo e a sífilis. 

Afirmava ser a “alimentação defeituosa” a principal causa da mortalidade infantil. Bem 

como o supracitado doutor Tanajura (1900), que também considerava diversas causas 

como principais responsáveis pela alta taxa de mortalidade na infância. A tuberculose, a 

alimentação deficiente das mães, o alcoolismo, a falta de cuidados e higiene na prenhez, 

segundo o médico, se encontravam dentre os vários motivos que poderiam influenciar 

no crescimento dos índices de mortalidade na infância. Assim:  

 

A mortalidade de crianças que se nota entre nós prova quão descurada é essa 
ephoca da vida, despresada dos cuidados os mais severos por parte dos que 
assumem a responsabilidade seria no lar da família, que, em vez de ser o 
sublime ambiente onde o pequenino ser vae receber o influxo poderoso para 
sua vitalidade, é desgraçadamente o tenebroso antro de carregada atmosfhera 
asphyxiante, que o acceita como depositário por ligeiros dias, para ensinar-

lhe o caminho do tumulo
240

. 

  

 

Para o doutor Jatobá (1907), alimentar qualquer criança, em seus primeiros anos 

de vida com algo diferente do leite materno era ir contra a natureza “e não se luta contra 

as leis da natureza”241. Qualquer desvio do regime alimentar adequado à criança poderia 

ocasionar prejuízos a sua saúde.  

                                                           
240TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 43.  
241Id., Ibid., p.32. 
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 Ambos os doutores, Tanajura (1900) e Jatobá (1907), concordavam que a 

primeira e principal questão, no que diz respeito à higiene infantil, era a alimentação. E 

conforme o seu estudo, o doutor Tanajura (1900) declarava que só resultados “funestos” 

poderiam advir da má alimentação. Afirmava, assim como o doutor Jatobá (1907), que 

as moléstias do aparelho digestivo eram as que mais “dizimam” a população infantil na 

cidade de Salvador à época. O doutor Tanajura (1900) apontava que, socialmente, a 

alimentação deveria merecer mais atenção e fiscalização por parte dos poderes públicos 

responsáveis. E que os médicos deveriam atuar no que diz respeito ao aconselhamento 

às famílias do que seria melhor para as crianças, tanto no que diz aos cuidados com o 

asseio quanto à alimentação. Este doutor julgava que o “os factos principais da 

produção da letalidade infantil é a alimentação prescripta tão desastrosamente”242. 

 O doutor Jatobá (1907) atestava, conforme estatísticas demográficas do período, 

que entre as moléstias que mais vitimavam as crianças na primeira infância, estavam as 

doenças do aparelho digestivo. Principalmente no que diz respeito às regras de higiene 

alimentar, que, segundo o médico, usualmente não eram respeitadas por seus familiares. 

Essas mortes por problemas na alimentação, para o doutor Jatobá (1907), eram 

ocasionadas devido à má educação higiênica de algumas mães, que não viam as 

vantagens do aleitamento natural. A principal forma de se combater a mortalidade 

infantil, para o doutor, seria difundir ideais higiênicos a todas as camadas da população. 

Assim, deixava claro que cabia aos médicos aconselhar e orientar as mães a aleitarem os 

seus filhos, evitando “complicações funestas” com a alimentação inadequada. O 

aleitamento materno, sob o ponto de vista do doutor Tanajura (1900), seria o único 

alimento capaz de fornecer todas as vantagens à criança em seu desenvolvimento. 

Sendo assim, o leite materno era visto como essencial à vida na primeira infância. Por 

isso, de acordo com o doutor, o aleitamento deveria ser bem aplicado para que a criança 

conservasse a sua vida e a sua saúde. O doutor Tanajura (1900) afirmava que o não 

cumprimento de certos preceitos higiênicos no que diz respeito aos cuidados e à 

alimentação na infância só gerariam “túmulos que se abrem para guardar uma esperança 

da pátria”243.  Em conformidade com esta citação:  

 

                                                           
242TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 46.  
243Id., Ibid., p. 17. 
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A sociedade, ferida em seu seio pela corrupção e perda de um elemento que 
poderia engrandecel-a sente-se atingida pelo golpe que ceifa a tantos seres, 

victimas inocentes imoladas pela crueldade
244

. 

 

Em sua tese, o doutor Jatobá (1907) declarava ser o aleitamento materno, sob 

qualquer ponto de vista, o ideal para a alimentação infantil, afirmando que o leite de 

cada mulher convém mais ao seu próprio filho. 

 A partir de estudos demográficos do período, o doutor Jatobá (1907) atestava 

que o coeficiente de mortalidade de crianças alimentadas no seio pelas mães era menor 

do que aquelas que aleitadas por amas ou por métodos artificiais. Segundo o doutor, o 

aleitamento era uma prática à qual a mulher não poderia se furtar:  

 

No Brasil, onde felizmente não é muito comum as mães se afastarem do 
cumprimento deste dever essencial a vida da creança, dois são os motivos 
principaes que as levam a deixarem de amamentar os seus filhos e este se 
observam justamente, nos extremos da escala social:- as pobres que na lucta 
constante pela vida, são obrigadas muita vez a se ausentarem do seio da 
família, sem que tenham tempo até para cuidar da parte da sua alma,  filho, e 
as ricas, que, por um falso prestexto de vaidade, julgando que perderão a 
bellesa das formas, amamentando os filhos, entregam-n’os a uma ama que 
certamente não lhes prodigalisará os incessantes cuidados de que tanto são 
carentes as sua débeis organizações e a morte, é muitas vezes o resultado da 
vaidade materna

245
.  

 

 

No começo do século XX, os médicos buscavam redefinir o papel da mulher na 

sociedade. Protagonistas do rompimento com os tempos coloniais e buscando 

disseminar comportamentos aceitáveis, baseados no novo modelo urbano, os médicos 

tomavam as "senhoras de família" como aliadas, principalmente os médicos pediatras, 

que ditavam, naquele contexto, hábitos e normas a serem seguidas pela sociedade em 

favor da infância e de sua saúde. As mulheres pobres (quase sempre negras) 

encarnavam as "chagas do passado colonial" de Salvador. Como construir uma 

sociedade em moldes civilizados numa terra onde as mulheres não seguiam 

determinadas normas ou comportamentos tidos como mais aceitáveis?246. As mulheres 

                                                           
244Id., Ibid., p. 77.   
245JATOBÁ, 1907, Op. cit., p. 43. 
246

FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. “Quem pariu Matheu que balance”. Revista Sitientibus – Feira 
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pobres e trabalhadoras eram provas vivas das contradições dos projetos de se europeizar 

e higienizar o país. Eram, em sua maioria, viúvas com muitos filhos ou mães 

“solteiras”, que não tendo outra saída para sustentar seus filhos, buscavam nas ruas, 

através do comércio ambulante, uma forma de sustento. Como trabalhadoras, elas eram 

depreciadas por habitarem o mundo da rua e não se dedicarem exclusivamente ao 

“dever” de ser mãe.  

 

5.1.2. Habitações 

 

Outro fator importante que contribuía para o aumento da mortalidade infantil, de 

acordo com doutor Jatobá (1907), era a “absoluta” falta de higiene nas habitações de 

Salvador. O doutor apontava a topografia acidentada da cidade, o “atraso intelectual” de 

seus habitantes e o descaso de seus dirigentes como as principais causas da falta de 

higiene presente em Salvador. Mas dentre todas as causas citadas, o doutor Jatobá 

(1907) julgava como principal o descaso do governo. Segundo o mesmo, em vez de 

investir na construção de habitações baratas e mais higiênicas, os governantes se 

preocupavam com “causas de pouca monta”. 

 

Ah! Envolve-me o coração em tristesa, o descaso dos que nos dirige e que, 
não obstante deverem comprehender, o quanto inflúe para o desenvolvimento 
da nossa patria querida, o precaverem os seus habitantes contra a acção 
deletéria das moletias e contra os motivos, mil vezes peores, de sua 
decadência moral, deixam que se aglomerem em cortiços infectos, centenas e 
centenas de famílias, que, ao envez de produzirem filhos uteis a nação, 
concorrem, ao contrário, para fornecer indivíduos a ella prejudiciais

247
.  

  

 

O doutor Tanajura (1900) declarava, assim como o doutor Jatobá (1907), que 

uma das principais causas da mortalidade infantil era na má-alimentação a que as 

crianças, no período em análise, eram submetidas. E ambos relatavam como outra causa 

que figurava como produtora da letalidade na infância o triste quadro que apresentavam 

as habitações da cidade de Salvador no período. As más condições de asseio, os 

                                                                                                                                                                          
  
247Id., Ibid., p. 60-61. 
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cortiços, em sua grande maioria sem ar ou luz suficiente, vitimavam os pequenos seres, 

que eram expostos a habitações viciadas pelos “parcos recursos” dos seus progenitores.  

 De acordo com o doutor Jatobá (1907), a falta de higiene domiciliar acabava por 

prejudicar o organismo da criança, principalmente do recém-nascido. O doutor afirmava 

ser alta “a cifra de mortalidade nas casas anti-hygienicas”248, primeiramente porque as 

crianças podem vir a contrair “moléstias infectuosas” e, em segundo lugar, o ambiente 

insalubre as enfraquecia. Para os autores das teses em análise, entre todas as doenças 

que poderiam ser propagadas em uma habitação insalubre, a que trazia mais danos à 

infância era a tuberculose. Doença esta presente, de acordo com os doutores, em casas 

encostadas, localizadas em “ruas sombrias”, sem ventilação e pouca luz. O doutor 

Jatobá (1907) apontava que essas características próprias de casas insalubres não 

estavam presentes somente em “domicílios da pobreza”, sendo características 

observadas também nas “casas da gente rica”. Dessa forma,   

 

a habitação anti-hygienica, é um local onde a creança esta exposta 
constantemente, a contrahir qualquer moléstia infectuosa e a qual, 

dificulmente resiste o seu organismo
249

.  

  

Os males que a permanência em casas insalubre acarretam para a infância são 

males que refletem não somente nelas, mas também nos adultos – advertia o doutor 

Jatobá (1907). Para o doutor Tanajura (1900), os poderes públicos deveriam obrigar os 

proprietários a reformar suas casas, respeitando os preceitos higiênicos, investindo em 

construções higiênicas e baratas. O doutor aconselha que as habitações recebessem 

“profusões de luz” no transcorrer do dia. O doutor Tanajura (1900) aconselha:  

 

Como o povo civilizado que também somos, não retrogrademos. Que haja 
pois, fiscalisação por parte da hygiene desta cidade, relativamente as novas 
construcções a serem feitas e grandes serão os benefícios advindos para a 

saude moral e physica dos seus habitantes
250

.  

  

Em conformidade, o doutor Jatobá (1907) advertia ser necessário que: 

                                                           
248JATOBÁ, 1907, Op. cit., p. 58. 
249Id., Ibid., p. 65. 
250TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 70. 
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Em bem da esthetica, da sua hygiene e do desenvolvimento fhysico e moral 
de seus habitantes, a Bahia siga o exemplo das cidades adiantadas. É 

necessário, que como estas, ella se transforme e progrida e se eleve
251

. 

 

Para o doutor Jatobá (1907), era preciso a união entre os governos e as 

associações particulares, para que ambos proporcionassem à população “habitações que 

concorram para fortalecer o amôr da família e consequentemente o amôr da patria”252. O 

doutor defendia, ainda, o combate às principais causas da mortalidade na infância, com 

o apoio dos poderes públicos e todas as camadas da população. A inclusão de todas as 

camadas da população no combate à mortalidade tinha como intuito tornar os 

indivíduos aptos “procriadores e defensores” da infância, evitando, assim, a mortalidade 

que pairava sobre essa parcela da sociedade. 

No entanto, assim como Salvador, demais cidades brasileiras, passavam pelos 

mesmos problemas. Em maior ou menor parcela. A mortalidade infantil, os problemas 

com habitações, a insalubridade das ruas não eram características únicas da cidade de 

Salvador. Por isso, no início do século XX empreenderam-se pelo país reformas urbanas 

com intuito de reverter o quadro de insalubridade e falta de saneamento nas suas 

principais cidades. Várias cidades brasileiras, principalmente aquelas que sofreram com 

os surtos epidêmicos, experimentaram mudanças estéticas e higiênico-sanitárias, que 

foram introduzidas pelas reformas urbanas pela qual o país vinha passando. 

O Rio de Janeiro, nesse período, enfrentava graves problemas de ordem social.  

Parte desses problemas era decorrente do crescimento desordenado, pelo qual a cidade 

passou. O grande foco do problema era ainda – a Cidade Velha e seu entorno –, lugares 

estes onde as habitações coletivas, os cortiços, aumentavam e com esse aumento os 

surtos de febre amarela e varíola. Não por acaso, os higienistas foram os primeiros a 

propor intervenções para tornar a cidade salubre. A reforma urbana pela qual o Rio de 

Janeiro passou sustentou-se, principalmente, no saneamento e embelezamento. Sob o 

ponto de vista desses higienistas era preciso sanear a cidade. Dessa forma, as ruas 

deveriam ser alargadas, o que proporcionaria às construções maior arejamento, 

ventilação e melhor incidência de luz. Estes médicos, arquitetos e engenheiros, 

principais idealizadores das reformas urbano-sanitaristas, conceberam a maior parte das 
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grandes intervenções, no transcorrer do século XX, sem consultar as classes menos 

favorecidas. E, devido à derrubada dos cortiços da região central, foram a parcela da 

sociedade mais afetada pelos embelezamentos pelo quais a cidade passou253.  

 A reorganização do espaço urbano do Rio de Janeiro não concebia a presença 

de pobres na área central. Dessa forma, a população pobre se viu forçada a morar, a 

pagar aluguéis altos, ir para os subúrbios ou os morros do centro, até então poucos 

habitados. Assentadas nos princípios de beleza, disciplina e higiene europeia, as 

reformas urbanas se difundiram pelo Brasil.  

No Rio de Janeiro, assim como em Salvador, essas reformas tinham como 

intuito trazer benefícios à população, mesmo tendo atingindo significativamente a 

camada mais pobre da sociedade, romper com o passado. Objetivava-se deixar para trás 

a "cidade colonial". O Rio de Janeiro se caracterizou principalmente como uma cidade 

de contrastes, onde o novo se misturava com o velho. 

Com suas reformas urbanísticas, o Rio de Janeiro passou a inspirar melhorias 

sanitárias por todo o país. Assim como a Capital Federal, Minas Gerais buscava romper 

com o passado e abandonar as características coloniais que repousavam nas suas 

cidades. Nessa busca por deixar o passado para trás e adentrar no modelo republicano, 

Belo Horizonte nasceu. Ao transferir a capital, os republicanos mineiros buscavam 

inaugurar novos tempos. Belo Horizonte, com suas ruas largas, avenidas arborizadas e 

espaços públicos, abria a rua para o convívio e a interação social. Aspectos pelos quais 

as demais Capitais Estaduais, com suas reformas urbanas, almejavam. Sua construção, 

pautada nos preceitos higiênicos que a nova ordem buscava implantar, era a 

materialização de uma política e uma nova forma de sociabilidade que se difundia pelo 

país254.  

Mas assim como nas demais localidades do país, em Salvador esse ideal 

republicano de progresso e civilização, nunca foi democrático. E assim como no Rio de 

Janeiro, o principal traço que marcou as construções e reconstruções pelo país foi a 

exclusão.  

 

                                                           
253SANTOS, Angela Moulin S. enalva & MOTTA, Marly Silva da. “Bota-abaixo” revisitado: o Executivo 
municipal e as reformas urbanas no Rio de Janeiro (1903-2003). Revista Rio de Janeiro, n. 10 , maio-ago. 
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5.1.3. Alcoolismo 

 

 

Para além das já indicadas, outra causa que os doutores Jatobá (1907) e Tanajura 

(1900) trazem em suas teses como responsáveis pelas altas taxas de mortalidade infantil 

no período é o alcoolismo, um hábito muito prejudicial à infância. De acordo com o 

doutor Jatobá (1907), um indivíduo que se submete aos males do álcool, não tem 

condições de cuidar ou gerar filhos sadios ou normais:  

 

O alcoolismo, além dos males incomparáveis que acarreta para o indivíduo, 
tem ainda uma influência funesta aos seus descendentes que ele volta quase 

sempre à morte
255

. 

 

Um filho gerado por um alcoolista era, segundo o doutor, um indivíduo de 

desenvolvimento fraco e que não resistiria “aos duros embates da lucta pela vida”256, 

sendo mais suscetível às moléstias contagiosas. Outro mal proveniente do álcool, 

conforme relata o doutor Tanajura (1900), era o seu preço excessivo e os gastos que um 

alcoolista tem com o seu consumo. Os gastos em bebida, para o doutor, acarretavam 

para a família uma alimentação insuficiente. Ambos os doutores citados advertiam para 

os males funestos que provém do álcool, dizendo ser este um dos principais “vilões” ao 

desenvolvimento físico e moral de um país.  

Segundo os autores das teses em análise, o uso abusivo do álcool traria 

problemas de saúde e consequências para seus descendentes. Os doutores propunham 

ideais de comportamento a serem seguidos. A imagem de pai e provedor era difundida 

no período, com intuito de afastar os homens das bebidas alcoólicas. Segundo os 

médicos, os filhos de pais alcoolistas já nascem degenerados e representam um fardo 

para a sociedade. A perda do emprego é outro fator apontado por estes doutores como 

uma das consequências do alcoolismo.  

Assim, é evidente a idéia que o progresso do país está atrelado aos 

comportamentos tidos como saudáveis e que o ato de beber faria com que os cidadãos 
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não cumprissem seus deveres. Sendo assim, na luta contra o vício, estes argumentos 

foram amplamente utilizados nas campanhas contra o álcool.  

 De acordo com o doutor Tanajura (1900), para apagar o quadro triste que a 

mortalidade infantil representava, era preciso a união de todos os setores da sociedade. 

Na visão do doutor, tanto o governo, quanto as iniciativas privadas, deveriam cumprir 

os seus papeis e voltar suas vistas para as altas taxas de mortalidade infantil, impedindo 

dessa forma a “abertura de tantos túmulos para inocentes corpos”257. E para que esse 

mal fosse minorado fazia-se necessário o cumprimento dos conselhos ministrados pela 

ciência, evitando, dessa forma, os altos índices de mortalidade infantil que assolavam o 

país no período, principalmente sobre a parcela mais pobre da sociedade.  

A idéia de que a classe pobre representava um perigo para a sociedade ganhou 

muita força no campo político brasileiro naquele período. A noção de que os pobres 

possuíam hábitos condenados e ociosos e viviam em condições precárias de higiene 

criou a representação de que eles representavam um risco não só para si, mas para a 

família e para a sociedade em geral258.  

 

 

5.2. Aborto e Infanticídio nas teses médicas da FMBA 

 

 

Além de verificar as condições em que respira a criança e simultaneamente os 

cuidados de alimentação que lhes deveriam proporcionados, era papel do médico, 

segundo o doutor Medeiros, organizar uma assistência médica voltada para os recém-

nascidos como meio de diminuir os casos de mortalidade infantil. Além da má-

alimentação e das habitações impróprias, as práticas de aborto criminoso e infanticídio 

eram vistas pelos doutores Motta (1891), Couto (1900), Medeiros (1903), Tourinho 

(1907) e Roesler (1921) como causas das altas taxas de mortalidade que figuravam na 

Bahia no final do século XIX e início do XX. De acordo com o doutor Medeiros: 

 

                                                           
257TANAJURA, 1900, Op. cit., p. 45. 
258

CHALHOUB, 1996, Op. cit., p.80 
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Entre os crimes que mais de perto vão despertar os sentimentos de 
humanidade, pela hediondez de que, mais das vezes se reveste, a sua prática, 

ocupa incontestavelmente logar bem saliente o infanticídio
259

. 

 

Aborto260 e infanticídio261, como especificado pelos doutores Motta (1891), 

Couto (1900), Medeiros (1903), Tourinho (1907) e Roesler (1921), têm sido aprovados 

em determinados lugares e também consideradas práticas criminosas em outros, 

recebendo, de acordo com o lugar e as diversas culturas, tratamento diferenciado. Posto 

que, em alguns países, nem sempre foram considerados crimes sujeitos a punição. O 

aborto e o infanticídio eram mencionados pelos doutores e discutidos com direito a 

comparações com outros países, além de avaliações morais em relação a essas práticas, 

principalmente de quem as cometia. 

Todos os doutores supracitados denunciavam, em suas teses, práticas de aborto e 

de infanticídio, em diversos lugares do globo e em diferentes períodos. O doutor 

Tourinho (1907) afirmava que os povos europeus conheciam inúmeros extratos de 

plantas com propriedades abortíferas. Relatava que, na Índia, o aborto era praticado com 

a inserção de um graveto no colo do útero e afirmava ser na Europa, durante a Idade 

Média, o infanticídio uma prática corrente. No Brasil, de acordo com os doutores 

Roesler (1921) e Tourinho (1907), também era muito comum o uso de chás abortivos. 

No entanto, o doutor Tourinho afirmava que as mulheres também recorriam a métodos 

mecânicos, como aplicação de golpes no ventre ou a utilização de “objetos delgados e 

resistentes”, como agulhas de fazer meias, sondas, penas de pato, fios de ferro, dentre 

outros. 

                                                           
259

MEDEIROS, Alfredo Cordeiro Fonseca. Do infanicidio. Bahia: Imprensa moderna de Prudencio de 
Carvalho, 1903. p. 6. 
260

Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a parte do ovo (até 
três semanas de gestação), embrião (de três semanas a três meses) ou feto (após três meses), não 
implicando necessariamente sua expulsão. O produto da concepção pode ser dissolvido, reabsorvido pelo 
organismo da mulher ou até mumificado, ou pode a gestante morrer antes de sua expulsão. Não deixará 
de haver, no caso, o aborto. O aborto pode ser espontâneo ou natural (problemas de saúde da gestante), 
acidental (queda, atropelamento etc.) ou provocado (aborto criminoso). As causas da prática do aborto 
criminoso podem ser de natureza econômica (mulher que trabalha, falta de condições para sustentar mais 
um filho etc.), moral (gravidez extra-matrimônio, estupro etc.) ou individual (vaidade, egoísmo, horror à 
responsabilidade etc.). Distingue-se o infanticídio de aborto porque este somente pode ocorrer antes do 
início do parto. MIRABETE, Julio Fabrinni. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2002. p. 93. 
261

O infanticídio seria, na realidade, um homicídio privilegiado, cometido pela mãe contra o filho em 
condições especiais. O infanticídio é definido, no Código vigente, nos seguintes termos: “Matar, sob a 
influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após... O infanticídio é um crime 
próprio, praticado pela mãe da vítima, já que o dispositivo se refere ao “próprio filho” e ao estado 
puerperal. MIRABETE, Julio Fabrinni. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2002. p. 88.  
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Das teses em análise, aquelas que se referem às práticas de aborto e infanticídio, 

trazem no corpo do seu texto a legislação sobre o assunto. Com a aprovação do Codigo 

Penal dos Estados Unidos do Brazil em 1890, foi introduzida, na legislação, a 

criminalização da mulher que cometesse o aborto. Além de penas previstas e 

aumentadas para as práticas de aborto provocadas por terceiros e para a prática do 

infanticídio. A legislação punia tanto o aborto provocado por terceiros quanto a mãe que 

o cometesse ou o consentisse.  

 Em 1890, no Código Penal da República, ocorreu o aumento da pena prevista 

para o aborto e para o crime de infanticídio. De acordo com o artigo 298 do Código 

Penal da República, o infanticídio era tratado da seguinte forma: 

 

CAPITULO II  
DO INFANTICIDIO  
Art. 298. Matar recemnascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias de seu 
nascimento, quer empregando meios directos e activos, quer recusando a 
victima os cuidados necessarios á manutenção da vida e a impedir sua morte:  
Pena – de prisão cellular por seis a vinte e quatro annos.  
Paragrapho unico. Si o crime for perpetrado pela mãe para occultar a 
deshonra propria:  

Pena – de prisão cellular por tres a nove annos
262

. 

 

O infanticídio, segundo Heywood em seu livro Uma história da infância, 

pareceu, devido aos poucos casos que chegaram aos tribunais, raro entre o período 

medieval e moderno. Segundo o autor, no período em que tomou como estudo, a 

sociedade tratava o infanticídio mais como um pecado do que como um crime suscetível 

a pena. Heywood ainda levanta uma questão sobre os motivos de os pais realizarem tal 

ato, sendo a explicação mais possível para este autor a pobreza263.  

No início do século XVI, o infanticídio era tido como uma forma de as mulheres 

se livrarem de seus filhos ilegítimos. Na Inglaterra, em período posterior, era comum o 

infanticida ser perdoado por seu crime, ao declarar insanidade. Na legislação brasileira, 

o artigo 298 do Código Penal da República, suaviza a pena se o motivo do crime fosse 

a desonra.   

                                                           
262Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. Disponível em 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. Acesso em 27 de setembro 
de 2013 
263HEYWOOD 2004, Op. cit., p. 99-101. 
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Outra mudança que ocorreu no Código Penal da República foi a definição exata 

para infanticídio. Definição que não havia no Código Imperial. O Código Penal da 

República define especificamente o que considerava como recém-nascido: “infante nos 

sete primeiros dias de seu nascimento”. A partir dessa normatização, definia-se onde 

acabava o infanticídio e começava o homicídio, cuja pena é bem maior. Já no que se 

refere ao aborto, o Código Penal da República, tratava do tema do seguinte modo:  

 

CAPITULO IV  
DO ABÔRTO  
Art. 300. Provocar abôrto, haja ou não a expulsão do fructo da concepção:  
No primeiro caso: – pena de prisão cellular por dous a seis annos.  
No segundo caso: – pena de prisão cellular por seis mezes a um anno.  
§ 1º Si em consequencia do abôrto, ou dos meios empregados para provocal-
o, seguir-se a morte da mulher:  
Pena – de prisão cellular de seis a vinte e quatro annos.  
§ 2º Si o abôrto for provocado por medico, ou parteira legalmente habilitada 
para o exercicio da medicina:  
Pena – a mesma precedentemente estabelecida, e a de privação do exercicio 
da profissão por tempo igual ao da condemnação.  
Art. 301. Provocar abôrto com annuencia e accordo da gestante:  
Pena – de prissão cellular por um a cinco annos.  
Paragrapho unico. Em igual pena incorrerá a gestante que conseguir abortar 
voluntariamente, empregado para esse fim os meios; e com reducção da terça 
parte, si o crime for commettido para occultar a deshonra propria.  
Art. 302. Si o medico, ou parteira, praticando o abôrto legal, ou abôrto 
necessario, para salvar a gestante de morte inevitavel, occasionar-lhe a morte 
por impericia ou negligencia:  
Pena – de prisão cellular por dous mezes a dous annos, e privação do 

exercicio da profisão por igual tempo ao da condemnação
264

.  

 

 Os artigos referentes ao crime de aborto, no código anterior ao Código Penal da 

República, não puniam a mulher que cometesse aborto, sendo este tido como crime 

apenas se envolvesse terceiros. Na legislação republicana, além de se punir o aborto 

provocado por terceiros, punia-se também a mãe que o cometesse. E assim como no 

caso de infanticídio, se o aborto criminoso fosse realizado com o intuito de esconder a 

desonra, a pena da mulher poderia ser abrandada.  

Essas mudanças entre o Código Penal da República e a legislação anterior e as 

definições que surgiram certamente influenciaram no número de acusações desses 

crimes. No caso dos artigos referentes ao aborto e ao infanticídio, o número de pessoas 

                                                           
264Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. Disponível em 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. Acesso em 27 de setembro 
de 2013.   
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acusadas dessas práticas aumentou e, com isso, as penas. No entanto, os doutores Motta 

(1891), Couto (1900), Medeiros (1903) e Tourinho (1907) afirmam, em suas teses, que 

o Código Penal de 1890 se mostrava indulgente quanto às práticas de aborto e 

infanticídio, quando estas ocorriam para ocultar a desonra da mulher. Segundo o doutor 

Medeiros: 

 

Duas são quase sempre as causas productoras deste crime. Ou é a 
necessidade de, aos olhos do mundo ocultar a mulher a sua deshonra, ou a 
miséria com todos os seus horrores que obriga a mulher a mãe, pondo de 
parte todos os sentimentos bons que devem invaldil-a ao ouvir o primeiro 
vagido d’aquelle que é uma divisão do seu eu, levar a morte ao pequenino ser 

de quem deveria constituir-se ella a sua mais heroica defensora
265

. 

 

 

Tanto para o doutor Medeiros (1903) quanto para o doutor Roesler (1900), a 

miséria e a honra influenciavam na perpetração de práticas como o abortamento e o 

infanticídio, situação de vulnerabilidade vivida por grande parte da população de 

Salvador no período.  

O doutor Motta (1891) considerava necessário que tanto os médicos das 

pequenas vilas quanto os médicos das grandes cidades fossem esclarecidos sobre o 

infanticídio, para que assim pudessem “guiar a justiça tão pobre de meios na pesquisa 

de uma crime tão comum”266. O doutor declarava, ainda, considerar o infanticídio como 

algo abominável, pois, para ele, a criança não possuía meios para se defender. 

O doutor Motta (1891), assim como o doutor Medeiros, criticava o serviço de 

justiça por não haver realizado um levantamento dos casos de infanticídio no país, 

embora o doutor tenha encontrado um levantamento dos recém-nascidos mortos 

encontrados nas ruas e nas praias da capital, o Rio de Janeiro. O autor afirmava em sua 

tese que, entre os anos de 1873 e 1886, foram encontrados 2.218 cadáveres e 222 fetos 

nas ruas cariocas. Sendo que, naqueles 13 anos, três corpos foram encontrados em 

quintais, sete em corredores, 11 em portas de igreja, 62 nas ruas, 17 nas praias e 16 em 

jardins. No entanto, o doutor Motta declarava não poder julgar se houve ou não a prática 

do infanticídio, apesar de afirmar que essa prática possa ter contribuído para as mortes. 

                                                           
265MEDEIROS, 1903, Op. Cit,. p.10. 
266

MOTTA, Amancio M. Do Infantecidio. Bahia: Imprensa economica,1891.  p. 14. 
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Para uma morte se caracterizar como infanticídio, dizia o doutor Couto (1900), 

em sua tese, ser necessária a prova da condição de recém-nascido, de vida extra-uterina 

e o diagnóstico da morte da criança. O doutor afirmava, ainda, que a maioria dos casos 

de infanticídio e aborto estava relacionada a mulheres que não desejavam a gravidez. 

Por vezes, tais mulheres mantinham uma gravidez clandestina, ocultando seu estado dos 

familiares até o parto. Afirmava o doutor que, no período, o infanticídio era muito mais 

comum do que todos imaginavam. A ideia de uma mãe matar o próprio filho recém-

nascido ou de interromper sua gravidez com métodos abortivos, de rejeitar sua “vocação 

natural”, segundo o doutor Motta (1891), era considerada inconcebível para muitos dos 

autores das teses em análise nesse estudo.  

Para os doutores Motta (1891), Couto (1900), Medeiros (1903), Tourinho (1907) 

e Roesler (1921), a única justificativa possível, mas não aceitável, para uma mulher 

decidir abortar ou matar seu próprio filho, era no caso de “occultar a deshonra propria” 

nos dizeres do doutor Medeiros. De acordo com o doutor Couto: 

 

A primeira vista era de crer que exactamente para a mãe a lei ser implacável 
porque parece que só uma perversidade sem nome, poderia dar força e 
coragem a um ente ordinariamente tímido para, esquecendo toda a piedade e 
amor materno, fazer desaparecer por um processo cruel o fructo de seus 

amores, violando friamente as leis mais sagradas da natureza
267

. 

 

O doutor Medeiros (1907) afirmava que, em todo caso de infanticídio, a defesa 

do infanticida argumenta que houve uma loucura momentânea. No entanto, o doutor não 

acreditava nessa “perturbação passageira” que, segundo os advogados, acometia as 

mães ou na “impulsão irresistível que a impele a matar o seu filho”, na qual alguns  

acreditam.   

De acordo com Elisabeth Badinter, em Um amor conquistado268, a autora analisa 

o caso francês e, para muitos daquela sociedade, não amar um filho era crime 

inexplicável, pois a maternidade e o amor que devia acompanhá-la estariam 

inerentemente ligados à mulher. Assim, a mulher que se negava a gravidez ou não pôde 

ser mãe e que praticou um aborto era considerada uma anormal269. Mesmo para os 

médicos, a maternidade estava ligada à religião, era tida pelos doutores como algo 

                                                           
267COUTO, Antonio Ribeiro de. Infanticidio. Bahia: Typographia Oriente, 1900. p.20. 
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BADINTER 1985, Op. cit., p.26.16-17. 
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Id., ibid., p.15. 
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sagrado e um dever divino. O desinteresse pelo filho era altamente condenado nas teses 

em análise. Para Badinter, nem todas as mulheres almejavam a gravidez ou sentiam as 

mesmas emoções na possibilidade de se tornarem mães. De acordo com a autora, amar 

ou aceitar um filho não é algo próprio a todas as mulheres, apesar de haver, ao longo da 

história, a criação dessa expectativa270
.  

A autora Georgiane Vázquez, em artigo intitulado Ludibriando a natureza271, 

destaca o significado que o dicionário francês Larousse (edição de 1971) fornece para a 

expressão instinto materno, definindo-a como “uma tendência primordial que cria em 

toda mulher normal um desejo de maternidade e que, uma vez satisfeito este desejo, 

incita a mulher a zelar pela proteção física e moral dos filhos”272. Vázquez deixa claro, 

ainda, que:  

 
Não ser mãe, ou, mais grave ainda, cometer o aborto ou o infanticídio, 
tiravam da mulher a sua naturalidade, sua normalidade. Desse modo, 
compreendemos que os médicos brasileiros, que muitas vezes bebiam dos 
conhecimentos franceses, elaborassem discursos e representações tão 

vinculadas ao dever da mulher em ser mãe e assumir seu filho
273

. 

 

É necessário deixar claro que as teses médicas aqui estudadas tratam, 

principalmente, de dois tipos aborto: o natural e o criminoso. Dessa maneira, os 

doutores Tourinho (1907) e Roesler (1921) condenavam os médicos, parteiras ou até 

mesmo familiares que praticavam ou auxiliavam na prática do aborto. Os doutores 

propunham práticas e preceitos higiênicos para as mulheres, principalmente durante a 

gestação e acreditavam ser a principal função do sexo feminino gerar e cuidar dos 

filhos. Essa preocupação com a maternidade teria como fim evitar os casos de aborto e 

de infanticídio.  

A maternidade era considerada, pelos doutores Motta (1891), Couto (1900) e 

Medeiros (1903), como um dever natural das mulheres. Estabeleciam em suas teses, que 

a principal função das mulheres era gerar e criar crianças produtivas para o país. O 

doutor Medeiros afirmava ser necessário que as mulheres tivessem filhos e que 

pautassem seus cuidados em preceitos higiênicos. Na opinião dos doutores Motta e 

                                                           
270Id., ibid., p. 9-25 
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VÁZQUEZ, Georgiane Garabely. Ludibriando a natureza : mulheres, aborto e medicina. Revista 
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Couto, fazer um aborto ou cometer o infanticídio parecia contrariar a vocação que a 

natureza delegou às mulheres, qual seja: a maternidade.  

Os doutores Motta (1891), Couto (1900) e Medeiros (1903) apresentaram em 

seus textos, diferentes gêneros de morte das quais as mães lançam mão para cometer o 

infanticídio. Segundo o doutor Motta, a morte violenta de uma criança era chamada por 

alguns autores por ele citados de commissão, sendo as formas mais comuns: a projeção 

em latrinas; estrangulamento; submersão; sufocamento; combustão; envenenamento; 

ferimentos; fratura no crânio; omissão de cuidados.  

Assim como o doutor Motta, o doutor Couto afirmava que a forma mais 

frequente utilizada para tirar a vida de um recém-nascido era a asfixia ou sufocamento. 

Segundo o doutor Couto, “a mãe sufoca o filho cujo nascimento não quer divulgar”274. 

 

Esmagar a semente quando apenas desponta sob a acção benéfica dos raios 
do astro do dia, sufocando assim uma vida no seu alvorecer e esse ditado 
simplesmente pela perversidade de sentimentos sem par, oferece sem duvida 
uma prova mais do que clarividente de misérias accumuladas e sedimentadas 
de há muito e que explodem visto não mais poder contal-as a capacidade de 

um coração mal repremido
275

.  

 

 O doutor Medeiros (1903) também apontava o sufocamento como o método 

mais utilizado pelos “infaticidas”, conforme suas palavras, na pressa que tem a mulher 

de abafar o primeiro choro da criança, ela acaba por sufocá-lo. Segundo o doutor Motta 

(1891), havia quatro formas usuais para cometer o infanticídio por sufocamento:  

 

1. Oclusão direta das vias respiratórias. 
2. Compressão do peito e do ventre. 
3. Enterramento do corpo vivo na terra. 
4. Demora forçada em espaço privado de renovação do ar, como uma mala 

ou gaveta
276

.  
 

 

                                                           
274COUTO, 1900, Op. Cit,. p.53. 
275COUTO, 1900, Op. Cit,. p.11. 
276Id., ibid.,  p. 38. 
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A exposição ao frio era outra forma à qual os infanticidas recorriam. O doutor 

Couto (1907), afirmava não ser raro encontrar enjeitados pelas ruas da cidade, nas 

estradas, nas portas das igrejas, hospícios ou no limiar das casas, muitas crianças mortas 

pelas baixas temperaturas.  

 

O criminoso com o fim de desnortear a justiça expõe a criancinha a um frio 
intenso que traz como resultado bronchites, pneumonias etc., outras é a 
própria mãe que tremendo em levantar a mão infanticida para o pequenino 
ser, lhe nega os primeiros cuidados e alimentação indispensáveis, votando-o 

ao abandono e conseguitemente a morte
277

. 

  

Não era raro, também, segundo o doutor Medeiros, as “mães delinquentes” 

usarem o fogo como forma de ocultar o cadáver da criança:     

 

Mães miseráveis que, depois de terem tirado a vida de seu filho procuram 
destruir os traços de sua existência, consumindo pelo fogo o pequenino 
cadáver. Quando descobertas alegam terem nascidos mortos os recém-

nascidos
278

. 

 

 Esses doutores buscavam, através da sua posição na sociedade, intervir no 

modelo de família, estipulando, através de algumas normas, o que julgavam ser o 

melhor para a nação, que, a seu ver, era criar indivíduos saudáveis, tanto sob o aspecto 

físico quanto moral. O papel desses médicos era guiar as mães nos caminhos do cuidado 

e da educação dos pequenos, tornando-os assim futuros cidadãos, respeitáveis e 

produtivos. Dessa forma, as representações presentes nas teses continham normas de 

comportamentos que dialogavam com práticas do período e determinavam o papel da 

mulher na criação de uma infância saudável, voltada para o engrandecimento da nação. 

Ditavam regras disciplinares, morais e higiênicas visando à conformação do indivíduo 

conforme modelos ideais à formação da nação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação, tributária da tradição inaugurada pela História Cultural, se 

insere no campo da História da Educação e toma como objeto de estudo, mais 

precisamente, a infância.  

O objetivo principal deste estudo foi tentar compreender as representações de 

infância presentes nas teses médicas da FMBA, no período de 1891 a 1922, buscando 

dar visibilidade às normas e comportamentos tidos como aceitáveis pelos autores das 

teses, documentos estes produzidos em diálogo com o seu contexto, qual seja: Salvador 

e as reformas pelas quais a capital baiana passava naquele período histórico – assim 

como muitas das maiores cidades brasileiras.  

Ao realizar a revisão bibliográfica sobre a História da Infância, foi possível 

perceber que há poucos trabalhos no campo que relacionam infância e saber médico, 

sendo o período histórico escolhido para esta dissertação também pouco estudado. Foi 

possível perceber, ainda, que a FMBA e o seu rico acervo tem pouco destaque no 

campo historiográfico que toma a infância como personagem principal, posto que a 

maioria dos trabalhos publicados se dedica à escolarização da infância. Assim, 

considerando a produção no campo da História da Educação, esse estudo inova, ao 

tomar a educação da infância de uma maneira mais ampla, fora da escola, em relação 

com o contexto de mudanças da cidade de Salvador e a intervenção da Medicina na 

sociedade.  

As teses médicas, nesta dissertação, foram tomadas como um espaço de 

produção de representações sobre a infância, revelando-se como importantes 

documentos para a compreensão da História da Infância e, ao mesmo tempo, da 

sociedade soteropolitana que se encontrava em processo de importantes modificações na 

passagem do século XIX para o XX. Pode-se perceber, ao se construir um diálogo com 

outros documentos, dentre eles a GMB, que tendo em vista a saúde precária da 

população e a insalubridade da cidade de Salvador, a partir da Higiene, estes médicos 

tentavam impor suas representações e práticas às famílias soteropolitanas. Assim, os 

saberes médicos e os detentores do seu conhecimento criaram representações e 

buscaram soluções para problemas sociais, principalmente aqueles relacionados à 

higiene.  
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Nos saberes médicos presentes nas teses estudadas, pode-se observar que as 

inquietações em torno dos cuidados necessários à infância deveriam ter início no 

período da gravidez. Sob o ponto de vista dos doutores, a mãe ou a futura mãe deveria 

incorporar hábitos e noções de higiene que garantissem saúde durante gravidez e que 

ajudassem nos cuidados que deveriam ser seguidos para criar seus filhos. Os doutores 

das teses analisadas apontavam, em seus textos, hábitos e comportamentos que 

deveriam ser seguidos pelas mulheres. Percebe-se que os hábitos das mulheres no 

decorrer da gravidez, os cuidados com o ambiente em que as crianças repousavam, o 

uso do vestuário correto, dentre outros cuidados considerados importantes, assim como 

a prática do aleitamento materno, figuravam entre as maiores preocupações dos médicos 

que tratavam a questão da higiene infantil. Dessa forma, os autores das teses estudadas 

estabeleceram, em seus escritos, um conjunto de representações, normas e 

comportamentos que as mães deveriam seguir, já que acreditavam que o convívio e o 

aleitamento, influenciariam no bom desenvolvimento das crianças no período da 

primeira infância. A partir dessas recomendações, percebe-se que o aleitamento materno 

deveria ser estimulado e considerado um aliado do bem estar infantil.  

Pode-se perceber que, em suas teses, os doutores buscavam não só orientar a 

sociedade sobre hábitos necessários à preservação da saúde, mas também moralizar 

determinados costumes presentes no cotidiano da época. O propósito dos doutores era 

disseminar representações, através dos seus textos, carregadas de críticas às mulheres 

que relegavam a segundo plano o que os médicos consideravam o dever de mãe e, ao 

mesmo tempo, convertê-las em modelo de mães amorosas que alimentavam os seus 

filhos. A questão da moralidade, da culpa por não cuidar de seus filhos e o temor da 

mortalidade infantil se encontravam disseminados nas teses, as quais, ao mesmo tempo 

em que traziam denúncias que dialogavam com o cotidiano da cidade, buscavam 

disseminar modelos de bom comportamento.  

 Para esses doutores, o desenvolvimento do afeto das mães por seus filhos 

garantiria a eles condições melhores de sobreviver à infância, época em que havia um 

grande índice de mortalidade não só na sociedade soteropolitana, mas em todo o país. A 

maternidade, vivida como dedicação plena à criança, era considerada, pelos doutores, 

como um dever natural das mulheres. Os doutores determinavam com unanimidade a 

mãe como a principal responsável pelo aleitamento de sua prole. Se não houvesse a 
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possibilidade de cumprir esse papel, os médicos então se preocupavam em estabelecer 

instruções para a escolha da melhor forma de aleitar a criança.  

 Figura nas teses a denúncia de que, entre as principais causas de falecimento na 

primeira infância estava a má qualidade da alimentação. Além da má-alimentação e das 

habitações impróprias, as práticas de aborto criminoso e infanticídio eram vistas como 

causas das altas taxas de mortalidade que figuravam na capital da Bahia no final do 

século XIX e início do XX.    

Através da análise das teses produzidas pela FMBA, foi possível compreender as 

representações que se pretendiam legitimar na instituição e os procedimentos que os 

médicos recomendavam nos cuidados com a infância. Sob o ponto de vista desses 

doutores, para uma sociedade ser bem sucedida, em termos culturais e econômicos, era 

necessário que as crianças fossem sadias, para que, dessa forma, pudessem se tornar 

adultos fortes e produtivos.  

Parte dos doutores definia a infância como os homens do futuro, afirmando 

residir na infância o futuro da nação. Sendo assim, era papel do Estado, da família e da 

Medicina zelar por sua educação e, principalmente, por sua vida. Ao penetrar na 

intimidade familiar, estabelecendo normas e comportamentos condizentes com os 

hábitos que vigoravam na época, a Higiene se apresentava como um meio de conduzir a 

moral e temperar o caráter segundo seus preceitos. A família, especialmente as mães, de 

acordo com esses doutores, deveria assegurar à infância um saudável desenvolvimento 

físico, moral e intelectual. Vê‐se, portanto, que os preceitos higiênicos difundidos pelos 

doutores das teses analisadas projetavam o futuro. Eles representavam a infância, por 

meio das suas normas, como o futuro, como um fator de engrandecimento da nação. 

Quanto mais cedo fossem interiorizados os hábitos higiênicos, menores seriam os 

prejuízos sociais e morais à nação.  

 Os médicos formados pela FMBA viam no olhar dócil e promissor da infância 

brasileira o futuro da nação e no seu caráter moldável uma forma de os preceitos 

higiênicos, transmitidos por eles, serem postos em prática e disseminados para toda a 

sociedade. Os valores morais, o futuro da infância e o tipo de educação destinada às 



141 

 

crianças eram preocupações constantes nos textos médicos analisados nesta pesquisa. 

Estabeleciam em suas teses que a principal função das mulheres era gerar e criar 

crianças produtivas para o país. Crianças que futuramente contribuiriam, através do 

trabalho, para a riqueza e o engrandecimento da nação. O papel desses médicos era 

guiar as mães nos caminhos do cuidado e da educação dos pequenos, tornando-os assim 

futuros cidadãos, respeitáveis e produtivos. Esses doutores buscavam, através da sua 

posição na sociedade, intervir no modelo de família, estipulando, através de algumas 

normas, o que julgavam ser o melhor para a nação, que, a seu ver, era criar indivíduos 

saudáveis, tanto sob o aspecto físico quanto moral. 
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ANEXOS 
 

Lista nominal das teses médicas sobre Questões Sociais defendidas na FMBA (1841-
1928) 

 

ANO TÍTULO AUTOR 
1841 Proposições sobre diversos ramos da sciencia medica. Felippe Martins de Sá Vieira 
1844 Algumas proposições sobre feridas de armas de fogo. Pedro de Athaide Lobo Moscoso 
1845 As proposições sobre a influencia da musica na medicina. Polycarpo Cesario de Barros 
1846 Algumas considerações sobre o homem specialmente suas 

relações entre o fhysico e moral. 
José Rodrigues Nunes Filho 

1847 Proposições sobre diversos ramos das sciencias. Ludgero Rodrigues Ferreira 
1849 Medico philophicas. Rosendo Aprigio Pereira Guimarães 
1850 A febre amarela ou epidemia reinante em 1849 e 1850. Francisco José da Costa e Abreo 
1850 A epidemia que reinou de 1949 a 1850 na cidade da Bahia. Henrique Alvares dos Santos 
1850 Reflexões sobre o medico. Ignacio Firmo 
1851 Algumas considerações psycho-physiologicas à cerca do 

homem. 
Francisco Tavares da Cunha Melo 

1851 Breves considerações acerca do celibato professorado pelas 
mulheres. 

João Pinheiro de Lemos 

1851 Da medicina e do cristianismo e suas relações entre si. José Muniz Cordeiro Gitahy 
1852 Breves considerações sobre o eclectismo em medicina. Americo Brazilio de Souza 
1852 Ensaio de estatística medica da cidade de S.Salvador. Aprigio Ramos Proença 
1852 Algumas molestias mais frequentes na provincia do Pará. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas 
1852 As vantagens que das viagens marítimas pode tirar a medicina. Manoel Alvares Moreira Villaboin 
1852 Breves considerações acerca da policia medica na cidade da 

Bahia. 
Manoel José de Freitas 

1852 As vantagens que das viagens maritimas pode tirar a medicina 
no curativo de algumas molestias e principalmente na 
phthisica pulmonar. 

Pedro Manoel Alvares Moreira 
Villaboim 

1852 Algumas cosiderações acerca dos hospitaes. Thomé Affonso Paraiso de Moura 
1853 Proposições acerca do infanticídio. Antonio Agripino Xavier de Britto 
1853 Algumas proposições sobre temperamentos. Antonio Dias Coelho 
1853 Breves reflexões sobre o empirismo.  
1853 These sobre a missão que presentemente cabe aos médicos na 

provincia da Bahia. 
Augusto José Ferrari 

1853 Algumas proposições sobre os alimentos. Que deverão ser 
sustentadas. 

Constantino Teixeira Machado 

1853 Proposições sobre a influencia no estado social na producção 
das molestias. 

José Antonio de Freitas Junior 

1853 Breves conciderações consernentes à lei da pranxa, - ou da 
chibata perante a medicina. 

Manoel Bernardino Bolívar 

1853 Breves reflexões sobre a philosophia moral do medico. Manoel Martins Alves 
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1853 A libertinagem e seos perigos relativamente ao physico e 
moral do homem. 

Marinonio de Freitas Britto 

1853 Breves descripção do estado actual dos principaes hospitaes 
d`esta cidade. 

Polycarpo Antonio Araponga do 
Amaral 

1853 Algumas proposições acerca da febre amarela. Sinfronio Olympio Alvares Coelho 
1853 Breves considerações acerca do onanismo ou masturbação. Sulpicio Geminiano Barroso 
1853 Proposições sobre a medicina em geral. Symphonio Olympio Alvares 

Coelho 
1855 Sciencias medicas. Ignacio Alcibiades Velloso 
1855 Breves considerações sobre o Aleitamento Joaquim Telesphoro Ferreira Lopes 

Vianna 
1856 O que se deve entender por aborto em nosso direito criminal? Francisco Bernardino Fiúza 
1856 Qual a causa da frequencia de ascites na Bahia? Francisco da Silva Moraes 
1856 Que socorro presta physica à medicina? Galdino de Carvalho e Andrade 
1857 A influencia da civilisação sobre o desenvolvimento das 

affecções nervosas. 
Emiliano de Olinda Cardozo 

1857 Acção dos effluvios pantanosos. José Ignácio de Barros Pimentel 
1857 Herança. José Joaquim Gonçalves 
1857 Sciencias medicas-Convalescença. Manoel João do Reis 
1857 Hygiene dentaria. Socrates de Carvalho Moreira 

Guimarães 
1858 Sciencias medicas – bebidas aromaticas. Aristides Cezar Spínola Zamas 
1860 Aborto. Queimaduras. Herança. José Ribeiro do Val 
1862 Contribuições chinica dos saes – anesthesicos - funções 

intellectuaes. 
Pedro Ribeiro da Trindade 

1868 As raças humanas provieram d'uma só origem? Claudemiro Augusto de Moraes 
Caldas 

1868 Hygiene da mulher em estado de gravidez. Elpidio Joaquim Baraúna 
1868 Influencia do celibato sobre a saude do homem. Francisco Borges de Barros 
1868 Queimaduras. Joaquim Manoel D'Almeida 
1868 Feridas por armas de fogo. Raymundo Caetano da Cunha 
1869 Acção phisiologica e therapeutica do café e do chá. Arsenio de Souza Marques 
1869 As raças humanas descedem de uma só origem? Eugenio Guimarães Rebello 
1869 Hygiene dos collegios. Fruchuoso Pinto da Silva 
1869 Causas da febre typhica e sua natureza. Gaspar Carvalho da Cunha 
1869 Feridas por armas de fogo. Luiz Ferencio de Carvalhal 
1869 Queimaduras. Paulino Pires da Costa Chastinet 
1870 Hygiene da mulher no estado da gravidez. Alvaro Bruno Cavelcanti de Britto 
1870 Hygiene da mulher no estado da gravidez. Antonio Pedro da Silva Castro 
1870 Qual o melhor tratamento da febre amarella? Elpídio Rodrigues Seixas 
1870 Natureza e causa da febre typhica. Ernesto Melchiades da Silva Pinto 
1870 Accidentes produzidos pelo raio. Francisco Borges da Silva 
1870 Hygiene da mulher em estado de gravidez. Frederico Augusto da Silva Lisboa 
1870 Febre. Isidoro Antonio Nery 
1870 Queimaduras. João Telles de Menezes 
1870 Influencia do celibato sobre a saude do homem. Ladislau José de Carvalho e Araújo 
1870 Influencia do celibato sobre a saude do homem. Saulo Theotonio Marques 
1870 Qual é o melhor tratamento da febre amarela? Tibério Lopes de Almeida 
1870 Feridas envenenadas. Tito de Lima Valverde 
1870 Hygiene militar em campanha. Virgilio Pires de Carvalho 

Albuquerque 
1871 Febre amarela Antonio Monteiro Alves 
1871 Queimaduras. Casimiro Francisco Borges 
1871 Qual o melhor tratamento da febre amarela. Clementina Ribeiro de Novaes 
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1871 Febre Amarella. Eutyhio Soledade 
1871 Queimaduras. Francisco Gomes de Andrade 
1871 Febre Amarela Francisco Gomes de Andrade Lima 
1871 Feridas por armas de fogo. Plinio de Sousa Ribeiro 
1873 Feridas por armas de fogo. Estanisláo Emilio de Britto 
1873 Queimaduras. Jose Antonio Ribeiro de Araújo 
1873 Feridas por armas de fogo. José Lopes da Silva Junior 
1873 Queimaduras. José Maria Velho da Silva Junior 
1873 Febre remitente das regiões tropicaes. Julio Cesar de Castro Jesus 
1873 Em que consistem os temperamentos? É possível modifical-os, 

transformal-os e destruil-os? Quaes os meios hygienicos? 
Manoel Ludgero d`Oliveira Campos 

1873 Febre remittente das regiões tropicaes. Raymundo de Arêa leão 
1874 Febre remittente das regiões tropicaes. Alexandre de Abreu Fialho 
1874 Febre remittente das regiões tropicaes. Arthur Carvalho da Costa 
1874 A influencia dos climas sobre a intellingencia humana. João Carlos Balthasar da Silveira 
1874 Breves considerações sobre as febres perniciosas. Laurentino Argio Azambuja 
1875 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Joaquim da Silva Gomes 
1875 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Pedro Julio Barbuda 
1876 Accidentes nervosos do Alcholismo. Antonio Gonçalves Ramos 
1876 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Diógenes José Teixeira 
1877 Do melhor tratamento da febre amarela. João Gualberto de Souza Gouvêa 
1877 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Pedro Albunense dos Navegantes 
1878 Queimaduras. Antonio Calmon de Oliveira 

Mendes 
1878 Da alimentação em suas relações com a physiologia. João Evangelista de Castro 

Cerqueira 
1878 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Joaquim Ignacio de Siqueira Bulcão 
1878 Queimaduras. Laurindo Pereira de Almeida Franco 
1881 Do regimen lácteo. Antonio Salustino Vianna 
1881 Qual o melhor tratamento da Febre Amarella? Manoel Francisco do Rego Barros 
1883 Febre amarela e seu tratamento. Antonio Henrique Alvares dos 

Santos 
1883 Dysenteria. Carlos Ferreira Pontes 
1883 Febre amarela e seu tratamento. Emngdio de Borborema 
1883 Febre amarela e seu tratamento. Luiz José Corrêa de Sá Junior 
1884 Da prophylaxia individual e medidas hygienicas geraes que se 

devem tomar na invasão da febre amarela. 
Angelo de Souza Santos Moreira 

1884 Feridas por armas de fogo e seu tratamento. Antonio de Franco Lobo 
1885 Febre Amarela. Affonso Gomes Pereira de Moraes 
1885 Hygiene escholar. Agnello Geraque Collet 
1885 A cremação e a inhumação perante a hygiene. Antonio Marçal 
1885 Abortamento. Boaventura da Silva Bahia 
1885 Da cremação e inhumação perante a hygiene. Constancio Antonio Alves 
1885 Hygiene internacional, suas aplicações contra a cholera-

morbus e a febre amarela. 
Cypriano José dos Santos 

1885 Hygiene internacional – medidas preventivas contra a cholera 
morbus e a febre amarela. 

Laudulpho Caribé Araujo Pinho 

1885 Estudo sobre a contagiosidade da tuberculose e seus diversos 
meios de manifestação a saber: inoculação, ingestão e 
inhalação. 

Pedro Ribeiro d'Araújo Filho 

1885 Effeitos do uso das águas impuras sobre a economia. Tiburcio Suzano de Araújo 
1886 Responsabilidade Médica. Americo Franklin de Menezes Doria 
1886 Ultimos melhoramentos introduzidos na construção dos 

hospitaes e maternidades. 
Custodio Moreira de Souza Junior 
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1886 O que é a vida? Francisco de Alsis Correia 
1886 Das feridas da cabeça e dos acidentes que as complicão. Jacinto Claro Baptista dos Santos 
1886 Dysenteria. Jacob Almendra de Souza Gayoso 
1886 Physicologia do álcool. Luiz Alexandrino de Araujo Bahia 
1886 Febre Amarela. Luiz Lopes da Silva lima 
1886 Febre amarela. Luiz Vieira Lima Guimarães 
1886 Dysenteria. Manoel Baptista Itajahy 
1886 Febre amarela. Manoel dos Santos Rangel 
1886 Febre amarela. Manoel Ribeiro de Araújo 
1886 Alcoolismo e embriaguez. Theodoreto Archanjo do 

Nascimento 
1886 Febre amarela. Thomaz de Figueiredo Rocha 
1886 Hygiene pedagógica. Umbelino Heraclio Muniz Marques 
1887 Valor medico- Legal do intervallo lucido. Antonio Candido de leão 
1887 Febre Amarela. Antonio Justa de Seixas Corrêa 
1887 Alcoolismo chronico, lesões e formas clinicas. Eduardo Lins Ferreira de Araújo 
1887 Alcoolismo chronico e suas variedades clinicas. Epaminondas Pinto da Rocha 
1887 Melhoramentos introduzidos na construção dos hospitaes. Felippe Machado Pereira 
1887 Considerações sobre a alimentação no Brazil. Hernani da Silva Pereira 
1887 Alcoolismo chronico e suas variedades clinicas. Joaquim Alves de Vasconcelos 
1887 Responsabilidade medica. Joaquim Manuel Gomes 
1887 Segredo profissional em medicina. José Alboino de Figueredo 
1887 Identidade Lourenço Vieira de Azevedo 

Coutinho 
1887 Febre Amarela. Olyntho Maximo de Magalhães 
1888 Qual o papel que desempenha a civilisação no movimento das 

molestias mentaes. 
Guarino Aloysio Ferreira Freire 

1888 Feridas por armas de fogo e seu tratamento. João José Duarte Guimarães 
1888 Febre amarella. José Clarimundo Nobre de Mello 
1888 Estudo das feridas por armas de fogo e seu tratamento. José Valeriano de Souza 
1888 Cholera Morbus. Manoel Francisco Tavares 
1888 Alcoolismo chronico. Pedro Rodrigues Guimarães 
1888 Responsabilidade medica. Serafim Vieira de Almeida 
1889 Etiologia do cholera-morbus medidas sanitárias applicaveis 

contra sua invasão e propagação n`esta cidade. 
José Lino da Justa 

1889 Do tabagismo sua influencia sobre a mentalidade. José Xavier Coelho 
1889 Hypnotismo e livre arbítrio. Landulpho Machado de Magalhães 
1890 Identidade. Alfredo Porphyrio d`Araujo 
1890 Analise do leite-processos e instrumentos, moléstia causadas e 

propagadas pelo leite. 
Antonio Ladislao de Figueiredo 

1890 Identidade-Medicina legal. Cincinnato Augusto Pamponet 
1890 Hyteria no homem. Eduardo Jansen Vieira de Mello 
1890 Estudo clinico da heredo-syphilis infantil. Firmo Augusto David 
1890 Estudo clinico da heredo-syphilis infantil. Gelio Ferreira de Paiva 
1890 Leite e suas applicações therapeuticas. João Baptista de Andrade 
1890 Dos leites e suas applicações therapeuticas. João Gonsalves Coutinho 
1890 Hyteria no homem. Manoel Sampaio Marques 
1890 Estudo da carne como alimento; moléstia produzidas e 

propagadas pela carne. 
Narciso da Silva Marques 

1890 Hygiene-estudo da carne como alimento; moléstia causadas e 
propagadas pela carne. 

Pedro Soares de Albuquerque 

1891 Considerações geraes sobre o infantecidio. Amancio de Marsillac Motta 
1891 Influenza – gripe e dengue Antonio Pires de Carvalho e 

Albuquerque 
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1891 Leite sua acção physiologica e effeitos therapeuticos. João Damasceno Ribeiro Dantas 
1891 Hysteria infantil. João Maria Carneiro de Lyra 
1892 Composição analyse e protecção do leite. José Antonio Calero 
1892 Estudo medico-legal da epilepsia. José Ribeiro Couto Junior 
1892 Analyse da cerveja. Juvencio Odorico Correia de 

Menezes 
1893 Dysenteria. Alfredo Augusto da Malta 
1893 Consequencia para a mulher do casamento de dyphilitico -  

transmissão da syphilis pelo casamento. 
Julio Pereira Leite 

1894 Escrofula, sua etiologia e prophylaxia na primeira infancia. Antonio Mendes Martins Valverde 
1894 Breves considerações sobre epilepsia e seu tratamento 

cirurgico. 
João Luciano da Rocha 

1895 Synthese da medicina. Egas Moniz Barreto de Aragão 
1895 Considerações sobre a loucura de dupla forma ou loucura 

circular. 
Emilio Champion 

1895 Apontamentos para o estudo da hygiene escholar. Francisco Candido da Silva Lobo 
1895 Afuncção intellectual nos climas tropicaes. João Americo Garcez Fróes 
1895 Considerações sobre o botão endemico dos paizes quentes 

particularmente na Bahia. 
José Adeodato de Souza 

1897 Epilepsia e crime. Afranio Peixoto 
1897 Breves considerações sobre o alcool. Antonio Pedro Antello 
1897 Das águas potáveis sob o ponto de vista chinico, 

bacteriológico e hygienico. 
Domingos Martins Pereira Monteiro 

1897 Cadeira clinica dermatologica e syphiligrafhica. João de Souza Ponte 
1898 Hygiene dos hospitaes. Adolpho Vianna 
1898 Estudo das feridas por armas de fogo e seu tratamento. Alberto José Leão Martins 
1898 O exercício da medicina e a liberdade profissional. Francisco Monteiro Alves 
1898 Hygiene escolar. José Lopes Patury 
1898 Tratamento da melancolia. José Mariano da Rocha 
1898 Da alimentação das crianças na primeira infância. Laura Amalia de Souza Bahiense 
1898 O sobrenatural em therapeutica. Luiz Pinto de Carvalho 
1898 Primeira infancia – hygiene e aleitamento. Pedro de Barros Albernaz 
1898 O aborto criminoso. Theodoro de Britto Pontes 
1899 Deve ser regulamentada a prostituição. Antonio Ferreira Guimarães 
1899 Alguns traços da nossa população sob o ponto de vista 

hygienico e evolucionista. 
Deodoro Alvares Soares 

1899 Telepathia. Pedro Emilio Gomes da Silva 
1899 Hygiene moléstia e medicina. Vicente Vieira Ferreira 
1899 Ligeiro estudo psycho-physiologico. Vivaldo Palma Lima 
1900 Alcoolismo e involução humana repressão e prophilaxia do 

alcoolismo (Higiene Social). 
Adriano Augusto de Araujo Jorge 
Filho 

1900 A medicina legal nos accidentes do trabalho. Alvaro da Motta e Silva 
1900 Infanticidio. Antonio Ribeiro do Couto 
1900 Hygiene dos quarteis. Armando de calasans 
1900 Primeira dentição e seus acidentes. Athenodoro Martins da  Costa 
1900 Apreciações acerca dos exercícios physicos nos internatos e 

sua importancia prophylactica. 
Carlos Antonio Pitombo 

1900 Acoolismo chronico cérebro-espinhal e suas manifestações 
psychicas. 

Ernesto Carneiro Ribeiro Filho 

1900 Estudo  physiologico do sonho. Eustachio Daniel de Carvalho 
1900 Aleitamento e syphilis Flaviano Innocencio da Silva 
1900 Impedimentos de casamento relativos ao parentesco. Francisco Cavalcante Mangabeira 
1900 Paralysia geral dos alienados. João Marques de Sant'Anna 
1900 Da carne sob o ponto de vista hygienico. João Theophilo Varella 
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1900 Letalidade infantil e suas causas. Joaquim Augusto Tanajura 
1900 Graphologia em  medicina legal. José de Aguiar Costa Pinto 
1900 Hygiene alimentar da primeira infancia. Octaviano de Abreu Goulart 
1900 Hygiene da Gravidez. Odilon Ferreira Machado 
1901 Profhylaxia. Meios de que devem lançar mão poderes públicos 

para impedir o desenvolvimento da tuberculose. 
Francisco Antonio Antunes 

1902 Feridas por projectis e seu tratamento em campanha. Alcides Britto Torres 
1902 Febre amarela. Antonio Chistovão de Freitas 
1902 Breves considerações sobre o alleitamento artificial. Antonio Moreira Reis Junior 
1902 Menores deliquentes. Antonio  Ribeiro Gonçalves 
1902 Diagnostico do agente das queimaduras. Euripedes Clementino 
1902 Assistencia publica aos loucos deliquentes no Brazil. Francisco de Souza Pondé 
1902 Insanidade mental como dirimente dos delictos. Francisco Pontes de Miranda 
1902 Hygiene alimentar da primeira infancia. Fulgencio Martins Vidal 
1902 Considerações sobre a febre. José Alfredo de Oliveira 
1902 Paralysia geral dos alienados. Octaviano Vieira de Mello 
1903 Do delirio Hallucinatorio. Alcides d'Avila Codeceira 
1903 Do infanticídio. Alfredo Cordeiro Fonseca Medeiros 
1903 O espartilho e a mulher. João Sabino de Lima Pinho Filho 
1903 Historico e prophylaxia da peste bubonica. Manoel Joaquim Alves Feitoza 
1903 Prophylaxia alimentar da primeira infancia. Mario Cardoso de Cerqueira 
1904 Ligeiras considerações sobre a hygiene da mulher grávida. Alberto Ferrira Freitas 
1904 Da nocuidade da putrefação dos cadaveres sepulto e dos meios 

de que dispõem a hygiene para attenual-a na construcção e 
manutenção das necropoles. 

Arthur de Moura e Albuquerque 

1904 Da tuberculose na Bahia. Christovão Colombo da Gama 
1904 Da responsabilidade medica e do exercicio da medicina, em 

geral e especialmente no Brasil. 
Diocleciano Alves de Oliveira 

1905 Relação entre a materia e os phenomenos espiritas. Adolpho Rabello Leite 
1905 A Puberdade na mulher. Afranio Augusto de Araujo Jorge 
1905 Faz o casamento consaguineo a degeneração da raça? Antonio Raposo Pinto 
1905 Do abortamento. Francisco Clementino Carneiro da 

Cunha 
1905 Do tratamento da syphilis no recem-nascido. Heraclito d`Oliveira Sampaio 
1905 Hygiene escolar. João Baptista Marques Ferreira 
1905 Do casamento e sua regulamentação. Octavio de Souza Brandão 
1905 Estudo clinico do dengue normal, especialmente na Bahia. Osvaldo Ferreira Barabosa 
1905 Hygiene nas igrejas. Othon Chateau 
1905 Considerações sobre a febre. Pedro Rodrigues de Vasconcellos 
1905 A theoria microbiana e a mineralisação das aguas de esgoto. Theodolindo Antonio da Silva 

Pereira 
1906 Ligeiras notas sobre a peste bubonica. Apripino Barboza 
1906 Do segredo Medico. Alvaro thyrso da Rocha 
1906 Hygiene alimentar na primeira infancia Antonio Fernandes de Carvalho 
1906 Das causas da hysteria. Armando Augusto Vaz e Silva 
1906 Perigo Social da Syphylis na sociedade. Augusto lins e Silva 
1906 Influencia da syphylis na sociedade. Belmiro de Lima Valverde 
1906 Considerações hygienicas relativas ao trabalho. Climerio Ribeiro Guimarães 
1906 Ligeiras considerações sobre a morte. Diogenes de Almeida Sampaio 
1906 Hygiene do marinheiro a bordo dos navios de guerra. Eduardo Alves Dias 
1906 Loucos e criminosos. Feventillo de Britto 
1906 Delirio da duvida. Filinto Elysio do Nascimento 

Wanderley 
1906 Ligeiras considerações sobre o destino dos cadaveres perante a Januario Cicco 
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higiene e a medicina legal. 
1906 Syphilis e casamento. José Cesario da Rocha 
1906 Prophylaxia da syphilis no aleitamento. José Soares de Vasconcelos 
1906 Cultura physica da infancia. Luiz de França Loureiro 
1906 Breves considerações acerca do valor semiológico do sonho. Manoel Lydio Pereira Franco 
1906 Hygiene na puberdade da mulher. Manuel Portugal Ramalho 
1907 Da gravidez e sua hygiene. Arthur Lopes Ferreira 
1907 Alcoolismo em geral. Fabio Cleto David 
1907 Contribuição ao estudo da morta-lidade infantil na Bahia. Hildebrando de Freitas Jatobá 
1907 Da puberdade na mulher. Jefferson Firmino Ribeiro 
1907 Hygiene da primeira infancia. Joaquim Gentil Ferreira da Rocha 
1907 Aleitamento materno. Joaquim Gomes Corrêa de Oliveira 
1907 Abortamento criminoso. Manuel Celso Tourinho 
1907 Hygiene ocular. Pedro Ferreira Lins 
1907 Estudo Médico legal sobre o enforcamento. Salvador Vaz Galvão 
1907 Hygiene do Recife. Thomé Izidoro Dias da Silva 
1908 Ligeiras considerações sobre justiça penal. Abdias Barlão Ferreira 
1908 Algumas considerações sobre o riso. Epaminondas de Oliveira Martins 
1908 Quasi nada sobre a luz da clinica medica. João de Britto e Araújo 
1908 Hygiene dos pobres. Luiz de Oliveira Almeida 
1908 A cidade do Salvador perante a hygiene. Octavio Torres da Silva 
1908 Estuco medico-legal do estupro. Otto Rodrigues pimenta 
1909 Influencia da prostituição sobre a sociedade actual. Angelo de Lima Godinho Santos 
1909 Da responsabilidade medica. Eduardo José de Oliveira 
1909 A vida sexual dos condemnados. Fernando José de São Paulo 
1909 Narcomania e crime. Francisco Rodrigues d`Oliveira 
1909 Garantia Sanitaria da prole. Francisco Victorino da Assunção 
1909 Syphilis e abortamento. Francisco Vieira Leite 
1909 Ifecções de origem cutanea nas creanças. Hebreliano Mauricio Wanderley 
1909 A mulher e a medicina legal. Hildebrando José Baptista 
1909 Regimen alimentar da primeira infancia. Januario Cyrillo da Silva Telles 
1909 Accidentes do trabalho. Manoel Thaumaturgo de Miranda 
1909 Profilaxia do crime. Severiano José Freire Filho 
1910 Alimentação na Bahia suas consequencias. Francisco Antonio dos Santos Souza 
1910 Uma nova ideia sobre a vida e a morte. Oscar de Paula Guimaraens 
1910 Breves considerações sobre educação sexual. Raul Mendes de Castilho Brandão 
1910 Hygiene da asthma e seu tratamento. Tito Augusto da Silva 
1910 Da propagação da peste. Victoriano da Silva Costa 
1910 Alimentação do soldado. Virgilio Pereira da Silva 
1911 Aspecto social da luta contra a tuberculose. Carlos Cavalcanti da Silveira 
1911 Os deveres do medico. Juvenal Montanha de Andrade 
1911 Ensaios para a cura da velhice. Oswaldo Rodrigues de Oliveira 
1911 Ligeiras considerações sobre as raças humanas. Pery Guimarães 
1912 Da inconveniencia da liberdade illimitada no exercicio da 

prostituição. 
Antonio Joaquim de Sampaio 

1912 Cadeira de clinica psychiatrica e de molestias nervosas. Arlindo Frederico de Azevêdo Costa 
1912 Do medico perante a honra e a consciência. Eduardo Fróes da Motta 
1912 A velhice normal e a velhice precoce. Eusebio da Costa Teixeira 
1912 Das ilusões sociaes. Galdino Pereira de Castro 
1912 Da esterilidade provocada. Gastão Clovis de Souza Guimarães 
1912 Do valor do álcool na alimentação. Gregogio Celli de Freitas 
1912 Prophylaxia da Febre Amarela. Gustavo Ferreira Pinto 
1912 Considerações sobre as feridas por armas de fogo. João Baptista dos Anjos 
1912 Os reflexos tendinosos e cutaneos nos alienados. João Caminha de Sá Leitão 
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1913 Ligeiras considerações clinicas sobre a febre amarella. Agricola Guerra 
1913 Aleitamento mercenário. Alberto Santiago Ferreira 
1913 De algumas causas mais recentes de morte súbita na Bahia. Anthero de Lucena Ruas 
1913 O aleitamento materno sob o ponto de vista médico-social. Antonio de Azevedo Borba Junior 
1913 Da cultura D`Alma na infancia. Enoch Carteado 
1913 A puberdade da mulher. Pedro de Alcantara Olinda Soares 
1914 Do proganostico de febre amarella. Euclides Zanine Caldas 
1914 Da syphilis na mulher. Paulo Pompilio de Abreu 
1914 O instincto criminal. Silio Boccanera 
1915 O casamento e a prole. Samuel Dutra da Silva 
1916 Da hysteria. Elysen de Hollanda Montenegro 
1916 Associações morbidas. Elysio Gomes de Figueiredo 
1917 Do celibato ecclesiastico. Luiz Gonzaga Alexandre de Freitas 
1919 O suicidio na Bahia. Antonio de Paiva Sarmento 
1919 Sobre Hygiene do solo urbano. Arnaldo Moreira Reis 
1919 Noções sobre o infantilismo. Honorato Manuel do Bonfim 
1919 Hygiene da procreação. Ivo Gonçalves de Souza 
1919 Prophylaxia do trabalho na mulher. Thomaz de Aquino Muniz Callado 
1920 Hygiene nas escolas. Joaquim de Britto Costa 
1920 Ligeiras considerações sobre pericia medica nos accidentes do 

trabalho. 
José Fernandes Gurjão 

1920 A pedagogia feminina em face da medicina. Oscar Bastos Rabello 
1920 Em torno da febre amarella. Walter Pinto de Almeida 
1921 Hygiene nas escolas. Claudon Ribeiro da Costa 
1921 1-Investigações experimentais sobre a conscienia symbolica; 

2-Aborto criminoso, legislação e classe medica; 1-Sarcoma e 
carcinoma e seu tratamento cirurgico. 

Ernesto Roesler 

1921 Ligeiras considerações em torno do estudo do leite de vaca. Henrique Ferreira Pontes Junior 
1921 Considerações etiologicas sobre a febre amarella estado actual 

da questão. 
Pedro de Lemos Motta 

1922 Epilepsias nas relações medico-penaes. Ismael da Cunha Pimentel 
1923 Contribuição para o estudo do saneamento do Juruá. Abel Pinheiro Maciel Filho 
1923 Ictericia e febre amarela. Alfredo de Oliveira e Sousa. 
1923 Ligeiras considerações sobre o leite e seu estudo hygienico. Arnaldo Muniz Silvany 
1923 Syphilis e eugenía. João Prudencio de Souza 
1923 Hygiene dos hospitaes. Orlando Edval de Souza Guimarães 
1924 Valor ondontologia na hygiene infantil. Alfredo Mascarenhas 
1924 Hygiene escolar. Aloyso da Silva Lima Jorge 
1924 Os envenenamentos. Annibal Maltez 
1924 Assistencia as creanças anormaes- sob o ponto de vista 

phyhico. 
Antonio Luiz da Costa 

1924 Eugenia e casamento. Clodoaldo de Magalhães Avelino 
1924 Da pericia photographica em medicina legal. Egas Moniz Barreto de Aragão 

Junior 
1924 Hygiene dos navios, prophylaxia individual a bordo. Lino José Machado 
1824 Esboço medico-juridico dos deliquentes sexuaes. Nelsom Guilherme d'Almeida 
1924 Considerações em torno da familia e suas relações com a 

escola. 
Orlando Thiago dos Santos 

1925 Prophylaxia da tuberculose no lactante. Agnaldo Guimarães passos 
1925 Desratização factor economico e social. Sua pratica methodos 

e processos. 
Deocleciano Rizeiro de Carvalho 

1925 Ligeiras considerações sobre a dysenteria na Bahia. Edelindo da Silva Serra 
1925 Dos systemas penitenciários – hygiene das prisões e dos 

presos. 
João Cardoso de Sá 
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1925 Contribuição ao estudo da hygiene das ruas. Verissimo Gomes da Costa 
1926 Da lepra na Bahia. Durval Moreira da Silva Lima 
1926 A insulina na desnutrição infantil. Edecio Cunha 
1926 A febre typhoide na cidade do Salvador estudo epidemio- 

Prophylactivo. 
Edgar de Cerqueira Falcão 

1926 A mosca domestica e seu papel na transmissão das molestias 
infecciosas. 

Eduaro Dourado de Cerqueira Bião 

1926 Esperitismo e loucura. Genaro Veiga Sampaio 
1926 A decadencia da humanidade. Guttemberg José Leal 
1926 A hygiene dos templos. Heitor de Castro Paiva 
1926 Hygienisação do leite. Joaquim Antunes de Almeida 
1926 Da prophylaxia do alcool (em prol da campanha) anti-

alcoolica. 
Mario Soares 

1926 Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Nise Magalhães da Silveira. 
1926 A febre amarella na Bahia em 1926. Otto schmidt 
1927 Indice da infestação helminthica no hospital de Santa Izabel. Adherbal Pereira de Mello 
1927 Breves considerações sobre a physiologia da puberdade na 

mulher. 
Alicio Peltier de Queiroz 

1927 Delicto e deliquente. Alvaro Ferraz 
1927 Hygiene da velhice. Athur Diniz Velloso 
1927 Ligeira contribuição ao estudo da subalimentação dos 

lactentes. 
Cacilda Vieira dos Reis 

1927 Sexualidade e da Educação sexual. Itala Silva de Oliveira 
1927 Centros de saúde. Jorge Valente 
1927 Violencia Psychica no defloramento. Lindolpho do Rego Monteiro 
1927 A surdez. Octacilio de Carvalho Lopes 
1927 Do suicídio e sua prophylaxia. Quintino Castellar da Costa 
1928 Hysteria na infancia. Acir Alves Leite 
1928 Em torno do coração e casamento. Adalberto de Assis Nazareth 
1928 Tuberculose e gravidez. Antonio Simões da Silva Freitas 
1928 Da importancia economica e social do pneumothorax artificial. Carlos Antonio Trindade Mello 
1928 Contribuição ao estudo juridico e medico legal do crime de 

infanticidio. 
Maria Barbosa Gomes 

1928 Homicídios na Bahia. Marialvo Cotias 
1928 Hygiene mental e alcoolismo. Orlando da Veiga Sampaio 
1928 Contribuição ao estudo da peste bubonica. Raul Paranhos Dias dos Santos 
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