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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa buscou captar o movimento de constituição de diferentes práticas de 
maternagem, através de fragmentos filtrados pela consciência hegemônica dos 
documentos, buscando historicizar a construção dos significados a ela atribuídos em 
seu processo de subjetivação. O cotidiano da cidade dimensionado na perspectiva 
da História Social através de olhares distintos, na diversidade de linguagens e na 
multiplicidade de seus códigos, autoriza a análise das relações estabelecidas por 
diferentes discursos que teceram redes de responsabilidade e culpa das mães frente 
à criminalidade infantil, formas de trabalho feminino, doenças, morte e práticas 
alimentares. Neste sentido, a temática de “Entre verrinas e ditirambos: maternagem 
nos discursos normativos” se apresenta tecida na busca da construção de 
significados atribuídos a diferentes práticas femininas de cuidados com os filhos, de 
modos de trabalhar, viver, morar, de se divertir, de se alimentar, ao cotidiano 
feminino. Nosso objetivo foi analisar os discursos que permitissem buscar o 
heterogêneo nos saberes locais, na percepção de outros tempos/espaços, na 
simultaneidade de vivências multidirecionais, na apreensão de tensões e 
confrontações inerentes às experiências, assim como sobre a construção das 
representações nas suas múltiplas interferências nas estratégias dos grupos sociais, 
produzindo novos referenciais de estudo que permitam a expansão dos estudos das 
mulheres.   
 

 

Palavras-chave:maternagem; saúde pública; gênero; culpabilização, sensibilidades. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to capture the constitution movement of different practices of 
mothering through fragments filtered by the hegemonic consciousness of documents, 
seeking historicizing the construction of the meanings assigned to it in his subjective 
process. The life of the city scaled the perspective of social history through different 
eyes, in the diversity of languages and the multiplicity of their code authorizes the 
analysis of the relationships established by different speeches that wove 
responsibility networks and guilt mothers front of child crime, forms of female labor, 
disease, death and food practices. In this sense, the theme of “Between blame and 
praise: mothering in normative discourses" appears woven in the pursuit of building 
meanings to different feminine care practices with their children in ways of working, 
living, live, to have fun, to eat, to women's daily lives. Our goal was to analyze the 
discourses that allow heterogeneous seek the local knowledge, perception of other 
times / places in concurrency multidirectional experiences, in the seizure of tensions 
and confrontations inherent experiences, as well as on the construction of 
representations in its multiple interference the strategies of social groups, producing 
new study references that allow the expansion of women's studies. 
 

 

Keywords: mothering; public health; gender; scapegoating; sensitivities. 
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RIASSUNTO 

 

 

Questa ricerca ha cercato di catturare il movimento costituzione di diverse pratiche di 
maternage attraverso frammenti filtrati dalla coscienza egemonica dei documenti,alla 
ricerca di storicizzazione la costruzione dei significati assegnati nel suo processo 
soggettivo. La vita della città in scala punto di vista della storia sociale con occhi 
diversi, nella diversità delle lingue e la molteplicità delle loro codice autorizza l'analisi 
dei rapporti instaurati da diversi discorsi che hanno tessuto reti di responsabilità e le 
madri di colpa di fronte a reati minori, forme del lavoro femminile, la malattia, la morte 
e le pratiche di alimentazione. In questo senso, il tema della "Tra censura e elogi: 
maternage in discorsi normativi" appare intrecciato nel perseguimento della 
costruzione di significati differenti pratiche femminili con i loro figli in modi di lavorare, 
vivere, per divertirsi, per mangiare, per la vita quotidiana delle donne. Il nostro 
obiettivo era quello di analizzare i discorsi che permettono eterogenei cercano la 
conoscenza del territorio, la percezione di altri tempi / luoghi in concorrenza 
esperienze multidirezionali, nel sequestro di tensioni e scontri esperienze inerenti, 
così come sulla costruzione di rappresentazioni nella sua interferenza multipla le 
strategie dei gruppi sociali, producendo nuovi riferimenti di studio che consentono 
l'espansione di studi delle donne. 
  

 

Parole chiave: maternage; salute pubblica; genere; senso de colpe; sensibilitá. 
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Toda a experiência sensível do mundo, 

partilhada ou não, que exprima uma 

subjetividade ou uma sensibilidade partilhada, 

coletiva, deve se oferecer à leitura enquanto 

fonte, deve se objetivar em um registro que 

permita a apreensão dos seus significados. O 

historiador precisa, pois, encontrar a tradução 

das subjetividades e dos sentimentos em 

materialidades, objetividades palpáveis, que 

operem como a manifestação exterior de uma 

experiência íntima, individual ou coletiva.  

 

Gustavo Querodia Tarelow 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

No man can be taken, arrested, attached, or 
imprisoned but by due process of Law and 
according to the Law of the land. 1                      

                              Edward Coke 
 

 

A problematização do tema “Entre verrinas e ditirambos: maternagem nos 

discursos normativos” faz parte de nossas inquietações desde 1998, surgidas diante 

de uma aparente subordinação consentida às agressões sofridas por mulheres, 

registrada pela pesquisa “Violência doméstica: questão de polícia e da sociedade”,2 

da qual tivemos o privilégio de participar pela indicação da professora Drª. Maria 

Angélica Victoria Miguela Careaga Soler e sob a orientação da professora Drª. 

Heleieth Iara Bongiovani Saffioti.3 Foram então denunciados os impedimentos de 

direitos de cidadania, “o direito a ter direitos,” previstos pela Constituição como um 

dos pilares do Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo e 

qualificação para o trabalho4, que representam o sentimento de pertencimento, ou 

não, de um indivíduo a uma determinada ordem jurídica humanizada, que lhe 

garante a posição de sujeito de direitos.  

Entendendo-se que o gênero na qualidade de constitutivo das relações 

sociais é um primeiro modo de dar significação às relações de poder e, assim sendo, 

permeia as instâncias do simbólico, do político e da identidade masculina e feminina, 

apontou-se que enquanto o Estado ratifica o ordenamento social de gênero através 

de leis onde normatiza o poder masculino sobre as mulheres, estas continuam tão 

                                                           
1 COKE, Edward (1552-1634). Petition of Right, 1628. "Ninguém pode ser levado, preso, amarrado 
ou aprisionado, senão mediante processo legal e de acordo com a lei do país".  
2 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Violência doméstica: questão de polícia e da sociedade. 1999. Projeto de 
âmbito nacional apoiado por várias agências: FUNDAÇÃO FORD, FUNDAÇÃO MACARTHUR, 
UNIFEM, UNICEF, OPAS, FAPESP e CNPq. Neste projeto contei com o apoio de bolsa CNPq de 
Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Atividade de Pesquisa.   
3 A Professora Dra. Heleieth Iara Bongiovani Saffioti (1934-2010) foi pioneira nos estudos de gênero 
no Brasil com a publicação de A mulher na sociedade de classes: mito e realidade, em 1969. 
Legou-nos imenso patrimônio intelectual e teve sua trajetória reconhecida internacionalmente ao ser 
indicada ao Nobel da Paz, em 2006. 
4 TAVARES, André Ramos. Estado; Cidadania, República, Democracia e Justiça Social. In: Curso 
de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 2011. p.1039-40. 
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somente a ser números estatísticos nas páginas de jornal cedendo diante de 

ameaças ou de violências concretas.5 

Tal percepção foi agudizada em pesquisa de mestrado “Mães, Médicos e 

Charlatães...” 6, sob a orientação da professora Drª. Maria Izilda Santos de Matos, 

quando analisando múltiplas representações dos discursos médicos-sanitaristas na 

década de 1920, foram identificadas configurações culturais tratadas nas fontes 

como charlatanismo, que se referiam a diferentes práticas e a diversos sujeitos 

(parteiras, curadores, ervistas, raizeiros, farmacêuticos, médicos estrangeiros, 

espiritistas, etc.), tornando-se uma categoria de análise para aquele trabalho, por 

terem sido vinculadas a hábitos maternos considerados viciosos.  

Estabelecendo um legado histórico no setor da saúde ao longo das primeiras 

décadas do século XX, os discursos médicos imprimiram sentidos e marcas à 

população, especialmente à feminina, reconhecidas na documentação pela 

priorização dada ao combate de doenças gastrointestinais como o maior problema 

trazido à saúde coletiva ao associar práticas e sujeitos a essas doenças. 

A permanência de determinados sentidos e marcas foi recentemente 

evidenciada através da mídia pela notícia da detenção de meninas tidas como 

delinquentes, pois que estariam fazendo “arrastões” pelas ruas da cidade de São 

Paulo, para roubar frutas, lençóis e bijuterias: 

 

Um grupo de pelo menos 15 meninas, com idades entre 7 e 11 anos, 
está fazendo arrastões em lojas localizadas na Vila Mariana, na Zona 
Sul de São Paulo, próximo à estação Ana Rosa do Metrô. De acordo 
com a polícia, foram registrados cerca de 20 ataques nos últimos 
meses. As meninas roubam lençóis, frutas, bijuterias e entram nos 
ônibus que passam pela Rua Domingos de Moraes para fugir. Elas 
mordem, chutam, roubam e saem correndo – diz o comerciante 
Antônio Alberto.7 
 
 

Tal notícia nos obrigou a voltar ao passado, “à falta de coisa melhor (...) para 

tomar distância ou exorcizar os perigos do presente,” 8 em busca de inteligibilidade, 

                                                           
5 COLUCCI, Sandra R.. Relatório de Pesquisa: Violência doméstica: questão de polícia e da 
sociedade. Bolsa CNPq de Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Atividade de Pesquisa. São Paulo, 
1998. p.25.  
6 COLUCCI, Sandra R. Mães, Médicos e Charlatães: configurações culturais e múltiplas 
representações dos discursos médicos-sanitaristas. São Paulo, 1920-1930. Scortecci Editora: São 
Paulo, 2008. (bolsa CAPES) 
7 Jornal O Globo 7 de agosto de 2011. 
8 GIARD, Luce. A Invenção do Impossível. In: CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural. 
Campinas, SP: Papirus, 1995. p.8. “O historiador sempre produz a escritura da história a partir do 
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pois “a história é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes, 

mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas,” 9 nos 

aproximando da permanência de vários sentidos produzidos desde a primeira 

República quando crianças e adolescentes pobres “começaram a ser identificados 

como pequenos bandidos, autores dos delitos tipificados como vadiagem, 

mendicância, prostituição, furtos e roubos.” 10  

Na sequência da detenção das meninas, quando as mães das mesmas se 

apresentaram ao 36º Distrito Policial de São Paulo para buscá-las, receberam voz 

de prisão por abandono de menor e, por não possuírem o dinheiro para pagar 

fiança, R$182,00 (cento e oitenta e dois reais), lá permaneceram. A prisão absurda, 

resultado de uma restrição de direitos, culpou e puniu mulheres, reiterando a 

usurpação do primeiro direito fundamental que é a proteção contra a prisão 

arbitrária,11 assim como também dos direitos sociais "que visam a oferecer os meios 

materiais imprescindíveis à efetivação dos direitos individuais.” 12 

 
O delegado titular do 36.º Distrito Policial (Paraíso), Márcio de Castro 
Nilsson, decidiu prender ontem, por abandono de incapaz, quatro 
mães de três adolescentes e uma criança que estavam praticando 
furtos na Vila Mariana, zona sul. "Que isso sirva de lição para que os 
pais saibam por onde andam seus filhos” disse Castro. As mães 
serão encaminhadas a um Centro de Detenção Provisória. Para o 
delegado, elas sabiam da conduta das filhas. Uma delas, diz Castro, 

                                                                                                                                                                                     
presente, de sua relação com os poderes que o governam, das questões cuja resposta um grupo 
social procura necessariamente e que ele transporta, à falta de coisa melhor, para o passado para 
tomar distância ou exorcizar os perigos do presente”.   
9 FOUCAULT, Michel. Verdade e Poder. In: Microfísica do Poder. RJ: Graal, 1979. p. 5. “O 
problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que 
pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se engendrem, uns a partir dos 
outros (...).” E entendendo táticas no sentido que lhe dá Michel de Certeau: “engenhosidades do fraco 
para ganhar partido do forte, que vão desembocar numa politização das práticas cotidianas”. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 2. Editora Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. p. 45. 
10 SPOSATO, Karina B. Pedagogia do medo: adolescentes em conflito com a lei e as propostas de 
redução da idade penal. Disponível em:<www.abmp.org.br/textos/8005.pdf>. Acesso em 12 setembro 
de 2013. As primeiras estatísticas policiais produzidas no período de 1904 e 1906 apontam que entre 
crianças e adolescentes: 20% eram autores de vadiagem, 17% de embriaguez, 16% de furto ou 
roubo.   
11 TAVARES, André Ramos. As Dimensões dos Direitos Humanos. In: Curso de Direito 
Constitucional. 9. ed. SP: Saraiva, 2011. p.500." (...) Tal como formulado pelo juiz EDWARD COKE, 
ainda antes mesmo da sua histórica consagração legal, nos seguintes termos: 'No man can be 
taken, arrested, attached, or imprisoned but by due process of Law and according to the Law 
of the land'. A Petition of Rigths serviu de inspiração para outros monumentos legais, como a 
Constituição americana (1787) e o seu “Bill of Rights” (1789) e a Declaração Universal dos Direitos 
Homem das Nações Unidas (1948).  
12 TAVARES, André Ramos. Op. Cit. p. 502. “A segunda dimensão dos Direitos Humanos são os 
Direitos Sociais (...) Também pertencem a essa categoria os denominados direitos econômicos, que 
pretendem propiciar os direitos sociais.” 

http://www.abmp.org.br/textos/8005.pdf
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chegou a dizer que não conseguia controlar a filha e evitar que ela 
fizesse "coisa errada". 13 

 

Na afirmação de que as mães “sabiam” da conduta das filhas sem, no 

entanto, poder “controlá-las” se percebem valores, expectativas e frustrações que 

devem ser analisados, e como estes podem ser vividos, e de acordo com Matos, 

apreendidos, compreendidos no processo de subjetivação dos sentimentos de 

culpa,14 trazendo para esta pesquisa de doutorado a busca de experiências vividas15 

por diferentes grupos de mulheres neste processo histórico.  

Entendemos que essas experiências contemporâneas se confrontam com 

análises como a de Lina Faria,16 que afirma que a pretendida profilaxia por meio da 

educação anunciada pelo médico Geraldo Horácio Paula Souza, em 1925, tenha 

sido um caso bem sucedido dos alegados objetivos modernizadores dos 

sanitaristas, que pretendendo despertar a consciência sanitária da população, 

aconselhavam às mães o modo de “bem criarem seus filhos” 17 sendo atribuída a 

elas a responsabilidade até pela morte dos seus filhos caso não atendessem as 

orientações ali recebidas.  Lina Faria em sua análise não atenta para os atuais e 

numerosos pontos de contato entre o processo de construção de significados das 

responsabilidades e obrigações na maternagem dos filhos e sentimentos de medo e 

culpa que as mães carregam, e que são meios de sustentação das relações 

desiguais. 

Aquelas ações médicas, ditas pedagógicas, resultavam de propostas feitas 

desde 1914, pelo Conselho Geral de Educação dos Estados Unidos às autoridades 

do Brasil, quando foram criados Centros de Saúde (Health Centers)18 para preparo 

                                                           
13 Jornal O Estado de São Paulo de 12 de agosto de 2011. 
14 MATOS, Maria Izilda Santos de. Âncora de Emoções: corpos, subjetividade e sensibilidades. 
Bauru, SP: Edusc, 2005. P.15. 
15 No sentido que lhe dá Ricoeur: “Considerando que o historiador extrai os seus materiais da História 
Efetiva, e os reordena para compor a sua História-Conhecimento, impõe-se aqui um incontornável 
confronto entre o ‘tempo dos eventos’ ou ‘tempo do vivido’, intrincado emaranhado de fios com o qual 
o historiador se depara, e o ‘tempo da narrativa’, com o qual o historiador terá de lidar já como autor 
que precisa configurar um texto historiográfico.” RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. SP: Papirus 
Ed., 1994. Apud: BARROS, José D´Assunção. Tempo e História: revisitando uma discussão 
conceitual. Disponível em:<http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/article/view/429>. Acesso em 13-7-
2012. 
16 FARIA, Lina. A Casa de Geraldo de Paula Souza: texto e imagem sobre um sanitarista paulista. 
Hist. cienc. saúde-Manguinhos vol.12 no.3 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2005. 
17 PAULA SOUZA, G. H. Algumas considerações sobre a mortalidade infantil em São Paulo. 
Annaes Paulistas de Medicina e Cyrurgia. São Paulo, anno XI, outubro de 1923, nº10.   
18 Os Centros pretendiam: “Acima de tudo acompanhar a natural evolução do ser humano a fim de 
proporcionar a este o legítimo direito de nascer e viver em boas condições sanitárias, sociais, 

http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/article/view/429
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de pessoal destinado ao ensino superior, pesquisa e prestação de serviços em 

Saúde Pública (especialistas em Educação e Medicina apoiados pela Fundação 

Rockfeller), que recomendaram a criação de faculdades de higiene e de saúde 

pública. Lina Faria acredita que podia ter sido um sucesso aqueles Centros 

estabelecidos pela reforma do código sanitário realizada pelo médico Geraldo 

Horácio de Paula Souza, que pelo decreto 3.876 de 11 de julho de 1925 e 

posteriormente aprovada em 30 de dezembro de 1925, pela Lei nº 2121, criou 

também Inspetorias seguindo os modelos americanos dos Health Centers difundidos 

pela Fundação Rockfeller e pela Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade 

Johns Hopkins. 19  

Neste sentido, buscamos interpretar os efeitos de poder20 identificados na 

tessitura das redes de relações históricas estabelecidas entre as instituições 

médicas, as leis e a sociedade, evitando que os “discursos (que) se detêm sobre a 

mulher à qual se atribuem características habituais”21 sejam reproduzidos e 

reforçados, entendendo como Pesavento que: 

 

Captar as razões e sentimentos de uma temporalidade já escoada é 
ter em mente a alteridade do passado, com sua diferença de códigos 
e valores. Este gap entre tempo do historiador e tempo do acontecido 
impõe o passado como um outro, que desafia e oculta seus sentidos. 
Não há, pois, como deixar de ter em conta aquilo que é próprio da 
história: o fato de que as respostas construídas sobre o tempo 
escoado são sempre provisórias, cumulativas, parciais, datadas, 

                                                                                                                                                                                     
econômicas e morais, que lhe permitam aperfeiçoar-se através de um desenvolvimento integral e 
educação perfeita”. CORTEZ, Adamastor. O Centro de Saúde em São Paulo. SP, 1926. Tese de 
doutorado em Higiene. Apud. SILVA, Tânia Soares da. Da Panacéa para Hygéa: Representações, 
diagnósticos e ações sobre a infância, mulheres e famílias pobres no discurso-médico higienista (São 
Paulo, 1920-1930). Dissertação de mestrado em História Social. PUCSP, 2004. 
19 CANDEIAS, N. M. F. Memória histórica da faculdade da Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo: 1918-1945. Revista de Saúde Pública. São Paulo, 1984. 
20 MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. A microfísica do 
poder. RJ: Graal, 1979. p. XIII. “Não se tratava, porém de minimizar o papel do Estado nas relações 
de poder existentes em determinada sociedade. O que se pretendia era se insurgir contra a ideia de 
que o Estado seria o órgão central e único do poder, ou de que a inegável rede de poderes das 
sociedades modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento ou uma 
simples difusão de seu modo de ação, o que seria destruir a especificidade dos poderes que a 
análise pretendia focar. Daí a necessidade de utilizar uma démarche inversa: partir da especificidade 
da questão colocada, que para a genealogia que ele [Foucault] tem realizado é a dos mecanismos e 
técnicas infinitesimais de poder que estão intimamente relacionados como a produção de 
determinados saberes – sobre o criminoso, a sexualidade, a doença, a loucura, etc. – e analisar como 
esses micropoderes, que possuem tecnologia e história específicas, se relacionam com o nível mais 
geral do poder constituído pelos aparelhos do estado.” 
21 PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. In: BRESCIANI, Maria Stella M. (org.) A 
mulher e o espaço público. Revista Brasileira de História 18. SP: ANPUH/Marco Zero, vol.9, 
agosto/setembro 1989.p.11. 
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prováveis e que o historiador busca tornar sempre, o mais possível, 
verossímil e convincente.22 

 

O grande desafio, medir o imensurável, não seria apenas um problema de 

fontes, mas de uma “concepção epistemológica para a compreensão de uma história 

que insere o conceito de sensibilidade sob o signo da alteridade e da diferença no 

tempo, sem o que não é possível a reconfiguração do passado”. 23 

 Deste modo, esta pesquisa pretendeu captar o movimento de constituição 

de diferentes práticas de maternagem, através de fragmentos filtrados pela 

consciência hegemônica dos documentos, buscando historicizar a construção dos 

significados a ela atribuídos em seu processo de subjetivação. Assim, a reflexão 

procurou localizar outras temporalidades, legitimando estudos feministas que 

buscam se libertar de categorias abstratas como “'a condição feminina'(...) reduzindo 

o espaço e o tempo a conjunturas restritas e específicas, (...) que permitem a 

reconstituição de processos sociais fora de seu enquadramento estritamente 

normativo."24    

Trabalhar com a categoria histórica e de análise Gênero, que marca os 

estudos sobre mulheres, aponta para seu caráter implicitamente relacional do 

feminino com o masculino, sob uma perspectiva politicamente transformadora,25 

pretendendo, como Soihet e Pedro, através da criatividade, sensibilidade e 

imaginação buscar pistas que permitam transpor o silêncio e a invisibilidade, que 

perduram por tão longo tempo quanto ao(s) passado(s) feminino(s). 26 

Frente a esse contexto e no exercício do magistério,27 da participação em 

diversas atividades envolvendo questões de gênero, e instigados por discussões 

realizadas no Núcleo de Pesquisas de História Social da Cidade (NEHSC), sob a 

direção de minha orientadora, professora Drª. Yvone Dias Avelino, filiados à linha de 

pesquisa Saúde, Doença e Morte: Linguagens e Representações nos foram 

permitidos os estudos da produção historiográfica contemporânea sobre as questões 

                                                           
22 PESAVENTO, Sandra. Sensibilidades no tempo, tempo de sensibilidades. Disponível 
em:<http://nuevomundo.revues.org/229#entries>. Acesso em 04-3-20012. 
23  Idem. Ibidem..   
24 SOIHET, Rachel e PEDRO, Joana M. A emergência da pesquisa da história das mulheres e 
das relações de gênero. Rev. Bras. Hist. [online]. 2007, vol.27, n.54, pp. 281-300. ISSN 1806-9347. 
Acesso em 12/5/2012. p. 296. 
25 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Novas perspectivas metodológicas de investigação das relações de 
gênero. In: MORAES Silva, M. A. (org.). Mulher em seis tempos. Araraquara: FCL-UNESP, 1991. 
26 SOIHET, Rachel &  PEDRO, Joana Maria. Op. Cit.p. 297. 
27 Professora do Programa de Pós-Graduação lato-sensu em História da PUCSP (2003-atual)e do 
Departamento de História da UNICASTELO(2007-atual). 

http://nuevomundo.revues.org/229#entries
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da multiplicidade e da diversidade das representações e de suas significações, 

sentidos e interpretações, que autorizam pensar as questões colocadas. 

As disciplinas oferecidas pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da PUCSP nos indicaram que a percepção do movimento de constituição 

dos sujeitos históricos em suas experiências vividas possibilitaria a reconstituição de 

processos sociais fora de seu enquadramento estritamente normativo, e que a 

problematização dos documentos históricos, recursos com os quais a pesquisa 

buscou dialogar continuamente, seriam capazes de iluminar o "impensável", o 

"imprevisível", pensares liminares na fronteira entre o dominante e os vestígios na 

contramão, que não estão codificados, mas que são histórias banidas dentro da 

episteme dominante,28 identificando a existência do que Rogério Leite chama de 

condutas deliberadamente ambíguas que são fugidias ao “enquadramento 

conceitual binário do tipo conduta normativa, ou ação desregrada (...) e garantem 

certas dinâmicas necessárias às práticas sociais geradoras da contestação e da 

mudança”.29 

Déa Fenelon, em 1993, já localizara os estudos que incorporam a mulher 

sob a perspectiva de Gênero, que foi aberta dentro do campo da História Social, no 

quadro de transformações por que passavam as Ciências Sociais, apontando à 

possibilidade de se incorporar a temática da maternidade,30 permitindo que se 

buscasse o desvelamento de diferentes dimensões de experiência, fugindo de 

dualismos e polaridades, questionando as dicotomias de forma a incorporar em sua 

complexidade o processo histórico. 31 

A atual reincidência de diferentes discursos no tema do papel da mulher 

frente à maternagem confronta-se com leituras feministas que buscam no contexto 

da discussão sobre direitos humanos e através das reflexões sobre os problemas da 

                                                           
28 Disciplinas: Seminário Avançado I, ministrada pela Profª. Drª. Maria Odila Leite da Silva Dias; 
Seminário Avançado II, Seminário Temático: a pesquisa histórica e o trabalho do historiador e 
Atividade Programada: o historiador e suas fontes ministradas pela Profª. Drª. Estefânia Knotz C. 
Fraga; Seminário de Pesquisa, ministrada pela Profª. Drª. Maria Antonieta Antonacci; Seminário 
temático: Estudos da cultura e pós-colonialismo: os saberes extra-ocidentais em questão e 
Atividade programada: Interlocuções entre Teoria, Historiografia e o trabalho com as fontes, 
ministradas pelo Professor Dr. Amaílton Magno Azevedo. 
29 LEITE, Rogério Proença. A inversão do cotidiano: práticas sociais e rupturas na vida urbana 
contemporânea. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582010000300007>. Acesso em 
17 maio 2014. 
30 FENELON, Déa. Cultura e História Social: Historiografia e Pesquisa. In: Projeto História n. 10. 
SP: EDUC, 1993. 
31 MATOS, Maria Izilda Santos de. À procura de outras experiências: NEM-PUCSP. Projeto História 
n.12. SP: EDUC, 1995. 
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mulher, romper processos hegemoneizantes incorporando a diversidade e 

promovendo sua emancipação. Assim, e considerando também a intensa 

feminização da pobreza,32 torna-se imprescindível promover direitos humanos da 

mulher combatendo as discriminações baseadas em gênero. A tentativa de expor 

subjetivações produzidas e introjetadas em todos os momentos do cotidiano procura 

permitir o aprofundamento dos estudos de gênero dentro de um sistema de relações 

que implica dominação, tensão e resistência. 33  

Essas relações historicamente construídas, identificadas nas mediações 

estabelecidas pelos discursos normativos, interferem e determinam as relações das 

mulheres com a saúde e a doença, com o trabalho, com o corpo, com a 

maternagem. Haja vista que responsabilizar mães pelo comportamento de seus 

filhos ou pelo reiterado e manipulado uso de índices de mortalidade infantil tornou-se 

comum, como foi feito na década de 20 do século passado, quando buscando o 

controle eficaz do Serviço de Saúde através do estudo de dados fornecidos pela 

Secretaria de Estatísticas Demographo-Sanitaria,34 e constatando um declínio na 

                                                           
32 CRESPO, Antônio Pedro Albernaz & GUROVITZ, Elaine. Administração Pública - A pobreza 
como fenômeno multidimensional. RAE- eletrônica - vol. 1 · nº 1 · jul-dez/2002.p. 3-4. 
“A percepção da pobreza como conceito relativo é uma abordagem de cunho macroeconômico, assim 
como o conceito de pobreza absoluta”. A pobreza relativa tem relação direta com a desigualdade na 
distribuição de renda. É explicitada segundo o padrão de vida vigente na sociedade que define como 
pobres as pessoas situadas na camada inferior da distribuição de renda, quando comparadas 
àquelas melhor posicionadas. O conceito de pobreza relativa é descrito como aquela situação em que 
o indivíduo, quando comparado a outros, tem menos de algum atributo desejado, seja renda, sejam 
condições favoráveis de emprego ou poder. Uma linha de pobreza relativa pode ser definida, por 
exemplo, calculando a renda per capita de parte da população. Essa conceituação, por outro lado, 
torna-se incompleta ao não deixar margem para uma noção de destituição absoluta, requisito básico 
para a conceituação de pobreza. Também acaba gerando ambiguidade no uso indiferente dos termos 
pobreza e desigualdade que, na verdade, não são sinônimos. O enfoque absoluto na conceituação da 
pobreza se observa quando da fixação de padrões para o nível mínimo ou suficiente de 
necessidades, conhecido como linha ou limite da pobreza, determinando a percentagem da 
população que se encontra abaixo desse nível. Esse padrão de vida mínimo, apresentado sob 
diferentes aspectos, seja nutricional, de moradia ou de vestuário, é normalmente avaliado segundo 
preços relevantes, calculando a renda necessária para custeá-los. Para o estabelecimento dos limites 
de pobreza utilizam-se diferentes enfoques, quer sejam o biológico, o das necessidades básicas ou o 
dos salários mínimos. O enfoque biológico define a linha de pobreza a partir dos requisitos 
nutricionais mínimos da dieta alimentar, definindo o valor aproximado para a renda a ser gasta para o 
atendimento desses requisitos. Por básicas entendem-se necessidades como alimentação, moradia, 
vestuário e serviços essenciais: água potável, saneamento, transporte público, serviços médicos e 
escolas. “Já o enfoque dos salários mínimos lida com a ideia de que exista um salário mínimo oficial, 
que deve ser uma boa aproximação do montante em dinheiro necessário para o nível de vida 
mínimo”.   
33  PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. In: BRESCIANI, Maria Stella M.(org). A 
mulher no espaço público. SP: ANPUH/Marco Zero, vol. 9, n.18, 1989.  
34 As estatísticas vitais (nascimentos, casamentos e óbitos) eram elaboradas pela Repartição de 
Estatística e Arquivo do Estado de São Paulo e publicadas nos Relatórios anuais que o Diretor dessa 
Repartição enviava ao titular da Secretaria de Estado dos Negócios Interior. A partir de 1901 elas 
passaram a ser publicadas não mais no interior de um relatório, mas em forma de anuários, pela 
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curva de mortalidade geral na cidade de São Paulo, que passara de 30,5 por mil 

habitantes, em 1895, para 19,1 por mil, em 1922, ou seja, uma redução de 37%, 

alegou-se que esses índices não eram confiáveis, que eram “erroneos, falhos e 

imprecisos, quiçá falsos” 35 determinando que a morte de crianças fosse devida, 

quase exclusivamente às doenças gástricas decorrentes da inadequada 

alimentação, reduzindo-a a uma questão de educação materna, que devia seguir os 

ensinamentos dos higienistas.36 Neste sentido, esta reflexão pretendeu indicar por 

onde construir outras subjetividades nas relações sociais com seus próprios tipos de 

referências em todos os níveis, evitando que se continue considerando os benefícios 

que poderiam significar para alguns. 

Com estes objetivos “garimpamos” extensa documentação na Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal em Brasília,37 pois que fontes jurídicas podem fornecer 

registros de expressões coletivas de convicções reveladoras das complexas 

relações sociais de uma época. Da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública de 

São Paulo, do Departamento de Saúde materno-infantil da Faculdade de Saúde 

Pública e da Faculdade de Medicina de São Paulo obtivemos informações 

importantes tanto sobre as concepções vigentes de saúde e doença, como sobre os 

projetos sanitaristas. Do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública, do 

Fundo Geraldo Horácio de Paula Souza, do Fundo Francisco Borges Vieira e do 

Acervo Iconográfico do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública 

conseguimos identificar artigos, pesquisas e boletins, apesar da pouca ajuda que 

tivemos em nossas visitas, agendadas depois de um ano de reiterados pedidos, 

impedindo-nos de adensar as análises sobre a participação de Paula Souza junto ao 

Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), 38 pela dificuldade em 

                                                                                                                                                                                     
Directoria do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, sob o título Annuario Estatistico da Secção 
de Demografia. Em 1906, transformou-se no Annuario Demográfico - Secção de Estatística 
Demographo–Sanitaria, sob cujo nome foi publicado ininterruptamente até 1928, em volumes 
encadernados. Disponível em:<http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anuarios/apresentacao_ 
anuarios.pdf>. Acesso em 10-7-2015. 
35 ROCHA, Waldemar Luiz. A acção do posto de hygiene em estatísticas Annaes do terceiro 
Congresso de Hygiene. São Paulo, 1926, p.388. 
36COLUCCI, Sandra Regina. Mães, médicos...Op.cit. cap.I.3.  
37 A instalação do Supremo Tribunal Federal se deu em decorrência da Constituição de 1891, como 
na sequência, do Superior Tribunal de Justiça. Emblemático que só 115 anos depois, em 15 de 
março de 2006 uma mulher fosse indicada pela primeira vez à presidência da instituição: Ministra 
Ellen Grace Northfleet.  
38 Instituto De Organização Racional do Trabalho, fundado em 23 de junho de 1931 como resposta à 
crise econômica de 1929, foi criado com o intuito de disseminar uma organização científica do 
trabalho. Ver ANTONACCI, M. Antonieta Matinez. A vitória da razão (?). O IDORT e a sociedade 
paulista. SP: Marco Zero, 1993. 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anuarios/apresentacao_anuarios.pdf
http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anuarios/apresentacao_anuarios.pdf
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conseguir autorização de acesso aos documentos. Do Arquivo Histórico do Estado 

de São Paulo, do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo e da 

Biblioteca da PUCSP, pudemos reunir vastas documentações que vieram a lume 

entre as décadas de 1920 a 1940.  

O conjunto destes documentos possibilitou vislumbrar horizontes que a 

análise de um único documento dificultaria. São relatos opinativos e formativos de 

novas concepções, pois com parcialidade e em função de seus desfechos, resumem 

e selecionam aspectos das tramas e pessoas nelas envolvidas: são estudos de 

casos, boletins, artigos, circulares, comentários, análises, lições, conferências, notas 

terapêuticas, reclamações, compêndios de higiene, tratamentos, relatórios, 

comunicados, tendências, notícias, testes, cartas, dossiês, escrituras de doações, 

certidões, estatísticas e pesquisas. Destacaram-se como fontes centrais 

monografias de conclusão de curso apresentadas à Faculdade de Serviço Social de 

São Paulo por formandos que haviam realizado estágios em diferentes instituições 

de internamento de menores e outras, nas décadas de 1930/1940. Naquele 

momento a profissão de assistente social foi uma das principais ferramentas das 

atividades de atenção à infância39, e em suas relações com os espaços de 

intervenção apresentam estudos sobre famílias, crianças tidas como abandonadas e 

delinquentes, estatísticas sobre tipos de assistência durante gestação e parto, 

formas de remuneração das mães, análises de casos, históricos familiares, origem, 

idade, profissões, salários, alimentação, vias de transporte, associações, 

reformatórios, inquéritos e formas de habitação em São Paulo. Publicações Oficiais 

do Supremo Tribunal Federal nos trouxeram portarias, leis e avisos, códigos penais, 

processos cíveis e criminais. No Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo 

(DPHSP) recolhemos cartas, escrituras, regras, reclamações e dossiês sobre 

diferentes instituições de isolamento. As imagens da pesquisa, constituídas como 

referências visuais que impregnam a vida cotidiana, contribuíram para a articulação 

da realidade de cuja construção participou.  

A documentação nos fez perceber de forma impactante, que dos núcleos de 

sentido compostos pelos diversos discursos, o tema aqui definido como “Entre 

verrinas e ditirambos: maternagem nos discursos normativos...” emergia das fontes 

                                                           
39 ARIÉS, Philippe. História Social da criança e da família. RJ: Ed. Guanabara, 1981. O surgimento 
da noção de infância, como a conhecemos, emergiu na época moderna e está relacionada a uma 
transformação do padrão das relações entre os cônjuges e os filhos. 
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descrevendo mulheres, apontando minuciosamente suas atitudes e 

desconsiderando suas emergências, uma estratégia de ocultação dos começos de 

um embate decisivo em que só a completa desqualificação dominou as ocorrências. 

 Em vista disso, trabalhar com o cruzamento das diferentes fontes foi 

estratégia metodológica, que orientou a reflexão sobre a luta contra papéis 

prescritos na atuação de mulheres no processo histórico pelas relações 

estabelecidas entre os sujeitos constituídos.  

A percepção dos modos onde, como e para quem essas representações se 

manifestaram reafirmaram o encaminhamento da análise dos discursos enquanto 

prática, ao mesmo tempo em que propiciaram instrumentos para a leitura da 

construção das representações da cidade de São Paulo nas suas múltiplas 

interferências, caso do Asilo do Bom Pastor para moças de má-conduta 

arrependidas.40 Essa percepção também indicou a possibilidade de se delinear a 

construção das imagens desses espaços urbanos como espaços históricos 

definidores de significados e de sentidos das relações de força que ali se 

defrontaram.41 

Tal encaminhamento, dinamizando a pesquisa, permitiu a organização das 

fontes de forma a autorizar que as múltiplas representações pudessem ser 

analisadas em suas mediações, proporcionando o desenvolvimento das 

problemáticas propostas, atentos aos limites da utilização de certas categorias 

descontextualizadas, buscando as especificidades de modo a evitar tendências a 

generalizações e premissas pré-concebidas, o que implicou aceitar mudanças e 

descontinuidades históricas.  

Abrangendo como elemento indispensável a pesquisa empírica para 

perceber-se o movimento de constituição de sujeitos históricos em suas 

experiências vividas, estabelecemos a necessidade da análise das transformações 

porque passaram os diferentes sujeitos e como construíram suas práticas 

cotidianas, redefinindo a possibilidade de se trabalhar com uma multiplicidade de 

tempos coexistentes,42 passíveis de serem desvelados no corpus documental, que 

                                                           
40   Dossiê Asilo do Bom Pastor, DPHSP. 
41 AVELINO, Yvone Dias. Saúde Pública e Cidade: territórios de exclusão social, memórias, tensões 
e poderes. IN: ANPUH. Anais do XIX Encontro Regional de História. SP: Poder, violência e 
exclusão. Vol. 1. SP: ANPUH-SP, 2008. 
42 MATOS, Maria Izilda Santos de. Outras histórias: as mulheres e estudos do gênero – 
percursos e possibilidades. In: MATOS, Maria Izilda Santos de & SOLER, Maria Angélica (orgs.). 
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passaram a ser fundamentais em favor da historicidade e da transitoriedade do 

conhecimento de valores culturais em processo de transformação no tempo, 

favorecendo a incorporação da abordagem de gênero.43  

Na qualidade de constitutivo das relações sociais, “o gênero, como primeiro 

modo de dar significação às relações de poder”,44 permite a expansão dos estudos 

da mulher, vinculado a uma redefinição do político ante o deslocamento do campo 

do poder das instituições públicas para a esfera do cotidiano.45 O cotidiano da cidade 

dimensionado na perspectiva da História Social através de olhares distintos, na 

diversidade de linguagens e na multiplicidade de seus códigos, autoriza a análise 

das relações estabelecidas por diferentes discursos que teceram redes de 

responsabilidade e culpa das mães frente à criminalidade infantil, formas de trabalho 

feminino, doenças, morte e práticas alimentares. 

Desvelar significados daquelas vivências aos processos de exclusão social a 

partir de estruturas anteriores mais abrangentes como a da referida Reforma de 

Saúde Pública de 1925, que determinou entre múltiplos conflitos a trajetória das 

ações sanitárias das décadas seguintes através de políticas de saúde pública,46 de 

projetos de Códigos Criminais47 e da produção e consumo de alimentos em São 

Paulo,48 nos aproximou das sociabilidades estabelecidas por esse processo 

histórico, que são uma forma de apreensão do mundo, implicando na percepção e 

tradução da experiência humana.  

                                                                                                                                                                                     
Gênero em debate: trajetória e perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo: EDUC, 
1997.  
43 MATOS, Maria Izilda Santos de. Estudos de gênero: percursos e possibilidades na historiografia 
contemporânea. In: BESSA, Karla Adriana Martins (org.). Cadernos PAGU: trajetórias do Gênero, 
masculinidades (11). Campinas: Publicações PAGU-Núcleo de Estudos de Gênero/ UNICAMP, 1998. 
MATOS, Maria Izilda Santos de. Cotidiano e Cultura: história, cidade e trabalho. Bauru, SP: EDUSC, 
2002. 
44 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria de análise histórica. Educação e realidade. Porto Alegre, 
v.16, n.2. p.5-22, jul/dez.1990. 
45 MATOS, Maria Izilda Santos de. Por uma História da mulher. Bauru,SP:EDUSC, 2000. 
46 MEHRY, Emerson E. São Paulo de 1920 a 1948 - A Saúde Pública como política. Os 
movimentos sanitaristas, os modelos tecno-assistenciais e a formação das políticas 
governamentais. Tese de doutorado. Unicamp. Depto. de Medicina Preventiva e Social. 
Campinas,1990. 
47 ALCÂNTARA MACHADO, José. Em torno do projeto do código criminal. Jornal do Commercio. 
Archivo Judiciario: Rio de Janeiro, 1938. O Código Penal vigente foi criado pelo decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 pelo então presidente Getúlio Vargas, tendo como ministro da Justiça 
Francisco Campos. Este código subsitituiu o Código Penal de 1890, o qual, por sua vez, substituiu o 
Código Criminal de 1830. Supremo Tribunal Federal. 
48 RODRIGUES, Jaime. Alimentação popular em São Paulo (1920-1950): Políticas públicas, 
discursos técnicos e práticas profissionais. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. Vol. 
15. No. 2. July/dec, 2007. 
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Muitas são as reflexões e debates do campo do saber do gênero, assim 

como diversos estudos têm trabalhado o campo da medicina, da saúde e das leis 

em suas mediações com a sociedade, que analisando criminalidade, prostituição, 

saúde pública e outras contribuíram para a busca das experiências vividas e das 

sensibilidades49 maternas que na década de 1930, determinaram formas de ser no 

mundo que nos aproximam do passado. 

O estudo das bases da política sanitária realizado pelo médico sanitarista 

Emerson Elias Merhy 50 nos permitiu associar a implantação de medidas sanitárias 

adotadas desde a Primeira República à crescente industrialização e urbanização do 

país assim como às ações de saúde em seus conflitos e, a economista e 

historiadora Maria Alice Rosa Ribeiro, que focou a formação e as transformações do 

mercado de trabalho e sua relação com as práticas sanitárias que combatiam as 

epidemias,51 nos abriu a necessidade de perceber como essas ações sanitárias 

foram experenciadas pelas trabalhadoras operárias, sem esquecer que, como alerta 

Scott o conceito de “mulher trabalhadora, assim como o de trabalhadora qualificada 

ou não qualificada são construções sociais”.52  

A socióloga, especialista em Saúde Pública, Massako Iyda, recuperando a 

trajetória político-institucional da Saúde Pública no Estado de São Paulo, nos fez 

perceber que nas articulações da Saúde Pública o processo de reprodução do 

capital e de legitimação em distintas formas de Estado fez parte da constituição da 

                                                           
49  “O primeiro campo de pesquisa na História das Sensibilidades é a própria História da civilização 

dos sentidos. O outro campo seria o da História dos sentimentos, aquilo que geralmente a gente 
associa à noção de sensibilidade. Porque quando a gente usa a palavra sensibilidade, na língua 
portuguesa, ela tem essa dupla dimensão. Você tem uma sensibilidade que é dada pelos sentidos, 
uma sensibilidade do seu corpo, uma sensibilidade física, uma sensibilidade dos seus órgãos do 
sentido, os seus órgãos sensíveis. E a gente utiliza a palavra sensibilidade para se referir a 
determinadas emoções, a determinadas reações emocionais, sentimentais. A História das 
Sensibilidades também seria essa História da produção histórica de determinadas formas de sentir, 
de determinadas emoções, de determinadas reações.” DILLMANN, Mauro. Brincando de ir ao 

passado: entrevista com o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Revista Territórios & 
Fronteiras, Cuiabá, vol. 5, n. 2, jul.-dez., 2012. <Disponível em 

<http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/viewFile/170/136>. Acesso em 
12-11-2015. 
50 MERHY, Emerson Elias. O capitalismo e a Saúde Pública: a emergência das práticas sanitárias 
no Estado de São Paulo. Campinas, SP: Papirus, 1987. 
51 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim...Inventário da saúde pública. SP: Ed. UNESP, 
1993.  
52 SCOTT, Joan W. Gender and the politics of History. NY: Columbia University Press, 1988. 

http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/viewFile/170/136


 
 

33 

ordem social,53 nos indicando a necessidade de buscar as táticas54 femininas 

possíveis diante àquelas estratégias. 

Tomando as imagens como linguagem Maria da Penha Costa Vasconcellos 

pesquisou a atuação do Instituto de Hygiene em São Paulo indicando a necessidade 

de se atentar para protagonismos diversos, pela diversidade das origens culturais, 

econômicas e étnicas dos habitantes da cidade “que foram reelaborando as 

questões de Saúde Pública, aprendendo novos saberes e perdendo outros”.55  

Essa perda de outros saberes foi o tema privilegiado pelo historiador Antonio 

Carlos Duarte de Carvalho, que estabelecendo relações entre curandeirismo e 

medicina apontou que a partir da década de 1930, um projeto de reorganização da 

sociedade em relação aos tratos com a saúde foi a forma encontrada de capacitar 

mão de obra para a indústria, nos alertando para o desencadeamento de conflitos 

pela persistência de uma medicina popular praticada por curandeiros e as 

repressões advindas da alteração do Código Penal de 1940. 56  

Da análise das representações dos discursos médicos em relação à 

medicina popular foram analisadas as tensões geradas pela complexidade de 

sentidos de que havia uma falsa medicina - charlatanismo - e outra - a verdadeira - 

dos higienistas, patenteando a inserção das mulheres numa ordem social perversa 

ao responsabilizá-las pelos índices de mortalidade infantil caso ignorassem o 

verdadeiro detentor do saber médico.57 

Mapeando o conjunto de práticas discursivas que construíram uma 

concepção ideal de mulher através do exercício da maternidade e da valorização do 

aleitamento pela própria mãe, Mirtes de Moraes58 reforçou para este trabalho a 

necessidade de se buscar mulheres em seu cotidiano de cuidados com os filhos fora 

do normativo. Ao identificar a maternidade com as campanhas de eugenia nos 

                                                           
53 MASSAKO, Iyda. Cem anos de saúde pública: a cidadania negada. SP: Ed. Universidade 
Estadual Paulista, 1994. 
54 Táticas ou astúcias no sentido que lhe dá Certeau: "Tática é a ação calculada determinada pela 
ausência de um espaço próprio. Ela não ocorre em um espaço caracterizado pela autonomia. ‘A 
tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto’”. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1 - artes de fazer. trad. E. E. Alves e L .E. Orth. 
Petrópolis: Vozes, 1996. p.100. 
55 VASCONCELLOS, Maria da Penha C. (org.). Memórias da Saúde Pública a fotografia como 
testemunha. SP/RJ: Ed. Hucitec Abrasco, 1995. 
56 CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de. Curandeirismo e Medicina: práticas populares e políticas 
estatais de saúde em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. Londrina: Ed. UEL, 1999. 
57 COLUCCI, Sandra Regina. Mães, Médicos e Charlatães: op.cit. cap.II. 
58 MORAES, Mirtes de. Tramas de um destino: Maternidade e aleitamento, São Paulo, 1899-1930. 
Tese de Doutoramento em História Social apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 
da PUC/SP, 2005. 
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discursos médicos, Maria Bernardete Ramos Flores59 nos apontou a inevitabilidade 

de identificarmos como se deu a construção de significados daqueles discursos. 

Carolina Blutrach-Jelin analisou a dimensão política da maternidade para 

entender a função que as mulheres ocuparam na memória familiar,60 nos fazendo 

questionar a tradicional dicotomia entre masculino-público e feminino-privado. A 

historiadora francesa Élisabeth Badinter questionando o lugar da maternidade em 

nossos dias entendeu que as mulheres estão enredadas em uma "ideologia 

maternalista", que culpabilizando as mães mantém o sistema de dominação 

masculina abrindo caminhos para se pensar as maternagens que em tempos de 

pílulas implica em mais deveres em relação à criança que se "decidiu" pôr no 

mundo.61 

O estudo do disciplinamento eugênico-pedagógico realizado por Vera 

Regina Beltrão Marques apontou a escola como espaço privilegiado de 

regeneração,62 mas não estabeleceu as relações das escolas em suas mediações 

com as mães, espaços/sujeitos a serem prioritariamente regenerados, apontando a 

necessidade de se discutir outros sentidos em contraposição tanto às campanhas de 

regeneração, como em relação aos considerados abandonados e delinquentes das 

ruas. 

O conceito de medicalização foi aprofundado por José Leopoldo Ferreira 

Antunes na busca da recuperação do pensamento médico brasileiro aplicado às 

questões da moral,63 que identificamos como uma construção de significados que 

atribuiu aos médicos padrões exemplares em contraste com os modos populares. 

Fábio Henrique Lopes questionou a constituição histórica de sentidos, 

imagens, referências e identidades, distúrbios e desequilíbrios mentais, paixões, 

diferenciações de gênero e a influência da literatura, nos modos de produção de 

                                                           
59 RAMOS FLORES, Maria Bernardete. O Brasil dos meus sonhos: feminismo e modernismo na 
utopia de Adalzira Bittencourt. Estudos femininos. V.10, n1. P.11-37.2002. 
60 BLUTRACH-JELIN, Carolina. Mujer e identidad aristocrática: La memória Del vínculo materno en 
La casa de Fernán Núñez. Arenal, Revista de História de las mujeres. Identidades: entre lo personal y 
lo colectivo. Granada (España): Universidad de Granada. Vol. 18. Nº1, enero-junio, 2011.  
61 BADINTER, Élisabeth.  Le conflit : la femme et la mère.  Editions Flammarion: Paris, 2010. 
62 MARQUES, Vera Regina Beltrão. Eugenia da disciplina: o discurso médico-pedagógico nos anos 
20. Dissertação de mestrado em Educação. Universidade Estadual de Campinas, 1992.p.86. 
63 ANTUNES, José Leopoldo F. Medicina, Leis e moral: pensamento médico e comportamento no 
Brasil (1870-1930). SP: UNESP, 1999.  

http://livre.fnac.com/a2748658/Elisabeth-Badinter-Le-conflit?Mn=-1&Mu=-13&Ra=-1&To=0&from=1&Nu=1&Fr=0
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verdades sobre o suicídio64 nos alertando para outras formas extremas de 

resistência. 

Maria Joana Pedro pesquisou práticas costumeiras de aborto e infanticídio 

no século XX, da perspectiva de diferentes olhares, apontando para as redes de 

solidariedade femininas assim como para o processo de criminalização do aborto, 

indicando que apesar dos discursos de enaltecimento da maternidade as mulheres 

grávidas diante de diferentes situações procuravam meios de evitá-la, trazendo para 

essa pesquisa a necessidade de perceberem-se experiências vividas na contra mão 

do normativo.65  

A historiadora Tânia Soares da Silva questionou as experiências das elites 

paulistanas que buscavam assegurar e estabelecer sua herança política66 pela 

manutenção de sua influência nos mais diversos setores da vida 67nos indicando as 

estratégias usadas por diferentes grupos pelas instituições que mediatizaram seus 

interesses na sociedade. Neste sentido, Maria do Rosário Rolfsen Salles nos 

alertou, que embora a medicina não constituísse a primeira opção profissional para 

os descendentes das famílias mais abastadas ela entrou no circuito das ofertas 

possíveis antagonizando-se com médicos italianos, que encontravam a 

receptividade de seus patrícios. 68 

Luiz Antônio da Silva Teixeira discutiu as relações da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo com o Serviço Sanitário apontando que aquela 

não estava atrelada aos objetivos desta, promovendo enfrentamentos como o da 

questão da distribuição das águas do Rio Tietê para uso doméstico ou da 

controvérsia sobre varíola e o alastrim,69 desenhando o quadro de luta pela 

                                                           
64 LOPES, Fábio Henrique. Suicídio e saber médico: estratégias históricas de domínio, controle e 
intervenção no Brasil do século XIX. RJ: APICURI, 2008. 
65 PEDRO, Joana Maria (org). Práticas proibidas: práticas costumeiras de aborto e infanticídio no 
século XX. Florianópolis: Cidade Futura, 2003. 
66 SILVA, Tânia Soares da. Tecnologia e ciência como ideologia. Revista Projeto História. SP: 
EDUC, nº34, 2007.     
67 SILVA, Tânia Soares da. Paula Souza, “arauto da modernidade”. Um estudo da elite paulista 
(1843-1917). Tese de Doutorado em História Social. PUCSP, 2009. Apresentação. 
68 SALLES, Maria do Rosário Rolfsen. Médicos italianos em São Paulo-1890-1930: um projeto de 
ascensão social. São Paulo, Editora Sumaré, 1997.  
69 TEIXEIRA, Luiz Antônio. Alastrim, varíola é? História, Ciências, Saúde. Manguinhos, VII (1), 49-
72, mar-jun. 2000. "Nos idos de 1910, uma polêmica agitou importantes médicos e cientistas 
paulistas. Para os que não fazem parte do campo biomédico, onde, por procedimentos esotéricos, as 
enfermidades são classificadas em uma grande taxonomia, tratava-se de saber se duas perturbações 
de saúde muito parecidas, mas de intensidades diferentes, podiam receber o mesmo nome. Na 
verdade, até para alguns médicos, distantes do centro onde a controvérsia ocorria, ela parecia sem 
sentido. No entanto, para os protagonistas da contenda e seus aliados, a questão parecia vital: saber 
se a varíola e o alastrim eram doenças diferentes ou formas diversas de uma mesma enfermidade. 
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autoridade científica,70 o que nos aproximou das tensões desencadeadas pelos 

processos de produção de sentidos atribuídos às doenças, assim como de suas 

causas. 

Analisando “cada tentativa de controle e de manipulação do corpo como um 

paradoxo”71 Denise Bernuzzi de Sant’Anna buscou formas de problematizar as 

aparências percorrendo da medicina ao esporte e da higiene à moda entendendo 

que as imagens e discursos ligados ao embelezamento da mulher estiveram 

atrelados a interesses econômicos, padrões morais e argumentos científicos, 

contribuindo para tornar necessário o consumo de objetos de limpeza,72 que, no 

entanto, eram inacessíveis para a grande maioria indicando para nosso trabalho que 

o discurso de obsessão higiênica do corpo e da casa não encontrava nos bairros 

operários condições de se realizar pela falta de infraestrutura e de condições 

econômicas, criando a ideia de que as doenças proliferavam nos bairros operários 

pela ignorância de seus habitantes.  

As obrigações dos médicos em relação aos seus pacientes e a criação das 

noções de profissionalismo dentro de vários espaços assim como das 

representações de gênero estudadas por Regina Morantz-Sanchez buscaram 

entendimento para o termo empatia73 nos apontando a necessidade de se 

considerar os estranhamentos74. 

                                                                                                                                                                                     
Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário do Estado, apostava todas as fichas na primeira 
possibilidade, já Antonio Carini, diretor do Instituto Pasteur de São Paulo, afirmava o contrário. A 
partir de um primeiro artigo que apresentava a questão, muitos outros surgiram em réplicas e tréplicas 
intermináveis. Logo, aliados e opositores entraram na disputa. Dos fóruns científicos o assunto 
migrou para os jornais; dos argumentos técnicos, logo passou para acusações de práticas 
desonestas." 
70 TEIXEIRA, Luiz Antônio. Na arena de Esculápio: a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo (1895-1913). SP: UNESP, 2007. 
71 SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de. (org). Políticas do corpo. SP: Estação Liberdade, 
1995.Apresentação. 
72 SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de. Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos para 
uma história do corpo no Brasil. In: SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de. (org). Políticas do corpo. SP: 
Estação Liberdade, 1995. 
73 MORANTZ-SANCHEZ, Regina. O gênero e o médico ideal: mudando os conceitos de bom 
médico no fim do século XIX nos Estados Unidos. In: MONTEIRO, Yara Nogueira (org). História da 
Saúde: olhares e veredas. SP: Instituto de Saúde, 2010. 
74 Alves, Romero.  Artefilosofia. Ouro Preto. Nº 1, p. 94-102. jul.2006. "Encontra-se em Sobre o 
conceito da história (1940), na tese de número VII. Paralelamente a uma crítica da identificação do 
sujeito do conhecimento histórico com os poderosos do passado, nele encontra-se uma defesa 
implícita do estranhamento como princípio do conhecimento produzido pela história. Isso se tornará 
claro se inserirmos a tese VII no contexto das outras teses e de outras reflexões da mesma época. 
Perceberemos, então, que na filosofia da história de Benjamin a rejeição do método da empatia tem 
raízes mais profundas que a simples ideia da “identificação com os poderosos”. Trata-se, na verdade, 
de uma parte da problemática “continuidade versus descontinuidade”, “totalidade versus fragmento”, 
que é central na obra de Benjamin, se é que não constitui o seu próprio centro organizador."  
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Buscando rememorar vidas anônimas de crianças internadas consideradas 

abandonadas e sem família, entre 1789 e 1832, no Recife, Alcileide Cabral do 

Nascimento nos alertou que a casa dos expostos foi “usada, sobretudo por 

prostitutas e escravas” 75 transformando-se com o tempo num problema social pela 

construção da noção de infância perigosa76 que marcaria as diferentes estratégias 

de controle do aparato assistencial às crianças, nos colocando a necessidade de 

buscar e desvelar as condições de fragilidade daqueles menores77 internados.  

A historiadora Silvia Maria Fávero Arend focalizou a circulação de crianças 

pelos abrigos e asilos e o trabalho infantil, assim como a legislação que normatizou 

estas práticas78, nos indicando a importância das relações mediadas pela ideia de 

proteção à infância. Marina T. Bittencourt Porto Vieira analisou aspectos da cultura 

escolar do Asilo de Órfãos de Santos, estabelecida por dispositivos disciplinares 

determinados pelo projeto modernizador do engenheiro Victor de Lamare,79 

apontando para as tensões de diferentes relações envolvidas naquela ação. 

Venetia Durando Braga Rios, que buscou compreender não só a história 

asilar, mas a história da psiquiatria na Bahia analisando o conhecimento médico 

sobre a loucura,80 nos alertou para a necessidade de identificar as políticas 

engendradas na condução do cotidiano dos asilos. 

Dentro da heterogeneidade dos estudos sobre mulheres, buscar o 

desvelamento das múltiplas relações de gênero mediadas pelos discursos 

                                                           
75 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789-1832). SP: Annablume: 
FINEP, 2008. 
76  NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. Da infância em perigo à infância perigosa: as crianças 
enjeitadas em Recife sob a ótica do poder. (1831-1860). Disponível em: <http://www. 
fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf>. Acesso em 12 de maio 
de 2013. 
77 SPOSATO, Karina B. Pedagogia do medo... Op.cit. “Na década de 1920 foi criada a primeira 
legislação e o primeiro juizado “para menores”. O Código Penal Republicano de 1890 já havia 
inaugurado o conceito de menoridade, porém sua definição jurídica surgiu com a categoria “menor” a 
partir do Código de Menores de 1927, para designar as crianças e adolescentes abandonados, 
pervertidos ou “em perigo de o ser”. O termo “menor” foi popularizado e incorporado na linguagem 
comum, e a imputabilidade penal fixada em 14 anos até a entrada em vigor do Código Penal de 1940, 
que estabeleceu a inimputabilidade penal para os menores de 18 anos, ou seja, que os adolescentes 
abaixo dos 18 anos de idade não seriam punidos da mesma forma que adultos quando da prática de 
infrações penais”.   
78 AREND, Silvia Maria Fávero. História de abandono: infância e justiça no Brasil (década de 1930). 
Florianópolis: Ed. Mulheres, 2011. 
79 VIEIRA, Marina T. Bittencourt Porto. O Asilo de Órfãos de Santos na engrenagem da cidade 
(1908-1931). Tese de doutorado em História da Educação apresentada na USP, 2011.   
80 RIOS, Venetia Durando Braga. “O ‘Asylo’, uma necessidade indeclinável de organização 
social”: indagações em torno do questionário de internamento do Asilo São João de Deus. Revista 
História, Ciências, Saúde: Manguinhos. V. 1, n.1 (jul-out, 1994). RJ: Fundação Oswaldo Cruz, Casa 
de Oswaldo Cruz, 2008. V.11. 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf
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normativos nos foi reforçado pela pesquisa de Margareth Rago sobre as relações 

sexuais entre homens e mulheres num momento de intenso crescimento urbano, 

que analisou o comportamento das prostitutas a partir de seus algozes – o cliente, o 

policial, o médico, o educador, o cáften, a cafetina e as instituições de amparo e 

assistência, que estreitamente ligadas à preocupação com a moralidade pública 

estabeleceram códigos de conduta da mulher 81 e, o estudo das mudanças no 

comportamento feminino no início do século XX, de Marina Maluf e Maria Lúcia Mott, 

que mapeando o ritmo dessas transformações afirmaram que havia um discurso 

ideológico que reunindo conservadores e diferentes matizes de reformistas teria 

“desumanizado as mulheres como sujeitos históricos, para reduzi-las a rainha do lar, 

sustentada pelo tripé mãe- esposa- dona de casa”. 82 

Determinados aspectos das relações de gênero nos foram revelados pelos 

estudos de Sílvia Pimentel, 83 que teve por temática a percepção que as mulheres 

têm de si mesmas enquanto cidadãs com direitos e deveres legais e sociais, e que 

criticando o fenômeno jurídico brasileiro denunciou os descompassos entre o Direito 

e a realidade social gerando consequências imediatas, concretas e fundamentais na 

vida das pessoas “no que diz respeito ao exercício de sua cidadania, à garantia de 

seus direitos e às condições de vida em geral, especialmente quando se trata dos 

direitos das mulheres e das relações de gênero”, 84 nos indicando a necessidade de 

análises que estabelecessem relações do fenômeno jurídico brasileiro em suas 

mediações com outros processos sociais. 

Enfocando possíveis instrumentos voltados à proteção dos direitos humanos 

da mulher na ordem internacional, a Procuradora Geral do Estado de São Paulo, 

Flávia Cristina Piovesan, afirmou que “a simples possibilidade de submeter casos de 

violação de direitos das mulheres ao conhecimento da comunidade internacional já 

impõe ao Estado violador uma condenação política e moral”, 85 nos colocando de 

                                                           
81 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em São 
Paulo, 1890-1930. RJ: Paz e Terra, 1991. 
82 MALUF, Marina e MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: NOVAIS, Fernando 
(coord.) & SEVCENKO, Nicolau (org.). História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998, vol.3. 
83 Primeira brasileira eleita para a presidência do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra 
as Mulheres (Cedaw, sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU). 
84 PIMENTEL, Silvia & PANDJIAN, V. Percepções das mulheres em relação ao Direito e à justiça. 
Rio Grande do Sul: Sergio Antonio Fabris ed., 1996. p.19. 
85 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. SP: Max Limonad, 2003. 



 
 

39 

forma inequívoca a necessidade de discutirmos os direitos humanos das mulheres, 

que são parte inalienável dos direitos humanos universais. 

Todos esses estudos expõem a necessidade de reflexões que discutam 

como tema de emergência os diversos mecanismos normativos e não normativos do 

Estado que construíram um processo de culpabilização da mulher na absorção do 

discurso médico pelo discurso jurídico no tocante à maternagem, indicando 

caminhos para que cessem os preconceitos e discriminações contra mulheres.    

A produção historiográfica sobre relações de gênero em São Paulo, entre os 

anos 1920-1940, escamoteia questões disciplinares referentes à maternagem que 

diferentes instituições de saber científico elaboraram buscando participar do 

movimento de crescimento acelerado da vida econômica, que entendiam ser de 

progresso. Permanências de sentidos dos discursos normativos no contemporâneo 

impõem a necessidade de se discutir/desvelar as múltiplas relações que foram a 

elas articuladas e por elas mediadas, iluminando experiências vividas no cotidiano 

de mulheres, especialmente operárias, sendo estas as que mais sentiram suas 

determinações. 86 

A temática de “Entre verrinas e ditirambos maternagem nos discursos 

normativos...” se apresenta tecida na construção de significados atribuídos a 

diferentes práticas femininas de cuidados com os filhos, de modos de trabalhar, 

viver, morar, de se divertir e se alimentar, ao cotidiano feminino. Nosso objetivo foi 

analisar os discursos que permitissem buscar o heterogêneo nos saberes locais, na 

percepção de outros tempos/espaços, na simultaneidade de vivências 

multidirecionais, na apreensão de tensões e confrontações inerentes às 

experiências, assim como sobre a construção das representações nas suas 

múltiplas interferências nas estratégias dos grupos sociais, produzindo novos 

referenciais de estudo que permitam a expansão dos estudos das mulheres.  

Neste sentido, nessas considerações iniciais pretendeu-se apresentar a 

trajetória que conduziu à delimitação temática, os diálogos realizados com múltiplos 

interlocutores na construção da tese e no cruzamento do arsenal teórico-

metodológico com as fontes, a relevância social e a viabilidade da pesquisa. 

                                                           
86 Determinação, no sentido que lhe dá Thompson: “daí a importância de definir ‘determinar’ em seus 
sentidos de ‘estabelecer limites e exercer pressões’”. THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um 
planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p.176. 
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Frente a esses objetivos no Capítulo I- São Paulo: Lugares de Memórias - 

buscou-se a identificação das tensões criadas pelas diferentes 

significações/percepções dos lugares e espaços - aquelas dos discursos normativos 

e as das experiências vividas por grupos de mulheres - lugares de múltiplas 

memórias, que foram construindo textos urbanos. Mapearam-se as ações de Paula 

Souza, e os critérios norteadores de suas ações na intervenção do espaço público e 

a expansão dos espaços, identificando-se as dificuldades de controle às exclusões 

determinadas frente às "insânias prazerosas" que agregando critérios de 

normalidade/anormalidade puniram transgressoras, expressando formas de 

silenciamento institucionais. No Capítulo II - Espaços e práticas de exclusão -, 

identificamos o surgimento de diversos espaços de Misericórdia e de assistência 

social, que foram construindo textos de exclusão pela ideia de “efeito de ausência” 

dos tutores, atribuindo ao Estado direitos de pátrio poder, permitindo a criação de 

instituições de controle social como o das freiras de Angérs, que dirigiam o Asilo do 

Bom Pastor, em sua trajetória de acolhimento das “moças de má conduta 

arrependidas”. No Capítulo III - Experiências de deslocamento - trabalhamos nas 

dobras do dominante identificando que dos motivos alegados de abandono de 

crianças foram se contrapondo os altos índices de mortalidade infantil nas 

instituições de menores, desvelando que apesar de seu fracasso reiterou-se as 

responsabilidades às mães. No Capítulo IV - Incertezas, controvérsias e 

ambiguidades – trabalhamos as fronteiras fluídas, as fragilidades, os viveres 

liminares, que se apresentam indeterminados. Dissidências, práticas de produção e 

consumo de alimentos, gestões do corpo, múltiplas identidades.  

O recorte espaço temporal foi delimitado à cidade de São Paulo pelas 

transformações da cidade sob a intervenção federal de 1930, e pela publicação do 

Código Penal de 1940. Porém, muitas vezes tanto nosso recorte temporal quanto a 

nossa proposição temática "vazou" das molduras das instituições em que desejamos 

encerrá-la.  

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I. SÃO PAULO: lugares de memórias 
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I. 1- São Paulo: espaços87 e lugares.  

 

Nas primeiras décadas do século XX, nas 
novas avenidas da cidade de São Paulo, 
recém-iluminada pela Light and Power, no lugar 
dos antigos carros de parelha, tílburis e bondes 
a burro eram encontrados os bondes elétricos 
circulando juntamente com os primeiros 
automóveis. Os motores movimentavam as 
fábricas, máquinas fotográficas registravam o 
processo, também despontava o cinema 
reproduzindo na tela a vida em contínuo 
movimento. Os ritmos e fluxos da cidade se 
alteravam, as ditas conquistas tecnológicas 
acenavam que o mundo nunca mais seria o 
mesmo. 88 

 

 

Em 1922, o crescimento da cidade de São Paulo forçara as linhas limitantes 

da natureza invadindo várzeas, vales e colinas, atravessando os rios Tietê e 

Pinheiros até alcançar a Serra da Cantareira. Para os lados do Tamanduateí, 

fábricas, armazéns e moradias operárias acompanhavam as linhas de trem e 

fixavam-se nas várzeas; para os lados do ribeirão Anhangabaú, aumentava a 

ocupação da “Cidade Nova” compreendida no quadrilátero formado pelas ruas Sete 

de Abril e Conselheiro Crispiniano e as avenidas São João e Ipiranga. No caminho 

surgiram jardins, praças como República e Patriarca, viadutos e pontes como 

viaduto do Chá, Santa Efigênia e Ponte Grande. Automóveis bondes e carruagens 

ocupavam largas avenidas e ruas arborizadas, disputando espaço com o pedestre. 

As transformações econômicas e sociais deixaram na cidade marcas ou 

sinais que contam uma história não verbal pontilhada de imagens, de máscaras que 

tem como significado o conjunto de valores, usos, hábitos, desejos e crenças que 

nutriram, através dos tempos, o quotidiano dos homens. 89 

 
 

                                                           
87 “Compreendido como uma acumulação desigual de tempos, revelando a coexistência entre 
diferentes temporalidades num mesmo lugar, região ou território”. SANTOS, Milton. A natureza do 
espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Ed. Hucitec, 1996. 
88 MATOS, Maria Izilda Santos de Matos & MORAES, Mirtes. Imagens e ações: gênero e família nas 
campanhas médicas (São Paulo: 1890-1940). ArtCultura, Uberlândia, v. 9, n. 14, p. 23-37, jan.-jun. 
2007. 
89 FERRARA, Lucrécia D’Alessio. As máscaras da cidade. In: Olhar periférico: informação, 
linguagem, percepção ambiental. São Paulo, Edusp, 1999. 
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Imagem 1 - Largo de São Bento e Viaduto Santa Ifigênia, 1920. 

 
Fonte: Disponível em: <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1920.php> Acesso em 

12-3-20113. 

 

 

O espaço urbano fragmentado sob o ponto de vista social crescia 

indiscriminadamente sob a tutela das companhias loteadoras crescentes em 

número, capital e poder como a City of São Paulo Improvements and Freehold 

Company Limited. 90 

 

A City of São Paulo Improvements and Freehold Company Limited, era uma 
empresa inglesa, sediada em Londres e proprietária de áreas significativas 
do território paulistano e de grande parcela da área urbana da cidade de 
São Paulo até os anos 1940, sendo que grande parte das áreas estavam 
bem deslocadas do eixo central urbanizado. A Companhia City foi também 
responsável pela implantação de outra dezena de loteamentos afastados da 

área urbana central da cidade de São Paulo. 91 
 

 

                                                           
90 LOPES, Maria Ester de Araujo & TIRELLO, Regina Andrade. Inventário crítico dos Bairros 
Jardins Paulistanos, na primeira metade do Século XX. In: PEIXOTO, Elane Ribeiro; DERNTL, 
Maria Fernanda; PALAZZO, Pedro Paulo; TREVISAN, Ricardo (Orgs.). Tempos e escalas da cidade 
e do urbanismo. Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília, DF: 
Universidade Brasília- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014. Disponível em: 
<http://www.shcu2014.com.br/content/inventario-critico-dos-bairros-jardins-paulistanos na primeira-
metade-do-seculo-xx>. .Acesso em 16-12-2014. 
91  Idem Ibidem.  

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1920.php
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Imagem 2 - Mapa da Cidade de São Paulo indicando as propriedades da 
Companhia City no território paulistano na década de 1930 

 
Fonte: Arquivo da Companhia City 

 

 

A população de seiscentos mil habitantes da cidade espalhava-se a leste 

pelos bairros operários: Belenzinho, Brás, Moóca, Pary; a oeste pelos bairros 

modernos e aristocráticos próximos a área central como: Villa Buarque, Campos 

Elísios, Hygienópolis, Santa Cecília, Santa Iphigenia, Consolação e mais afastados 

bairros operários como Barra Funda, Luz, Bom Retiro, Água Branca, Lapa, Santana 

e ao sul: Liberdade, Paraíso, Vila Mariana, Bosque da Saúde, Glória, Cambuci e 

Ipiranga.92 

 

 

                                                           
92 ROLNIK, Raquel. Lei e política: a construção dos territórios urbanos. In: Projeto História (18). São 
Paulo: EDUC, maio de 1999. p.142. “Essa ocupação social da cidade pode ser compreendida pela 
maior facilidade no transporte dos trilhos encontrada nas várzeas planas (porém inundáveis) para a 
construção das estradas de ferro, em que foram se instalar os armazéns, as indústrias e as 
habitações populares, e, também, pela teoria de contaminação, que acreditava que as emanações 
fétidas saíam do solo e que quanto mais alto se estivesse daquelas emanações melhor seria, 
podendo-se afirmar que os pobres moravam na várzea e os ricos nas colinas”.   
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Atraídos por essa fabulosa acumulação de recursos, de 
oportunidades na indústria e no comércio ou vislumbrando a 
oportunidade de enriquecimento, multidões de famílias e indivíduos 
acorreram a São Paulo, vindos de todas as partes do Brasil e de 
diversos pontos do mundo.93 

 

 

Imagem 3 - Vista Panorâmica do Brás. C. 1910. 

 

Fonte: Foto autor desconhecido. Acervo Instituto Moreira Salles 

 

A expansão urbana paulistana, proporcionando diferentes oportunidades fez 

com que a busca pelos bairros onde se acreditava encontrar melhores condições de 

trabalho se tornasse constante. Muitas moças se deslocaram do interior de São 

Paulo, onde em pequenas fábricas haviam aprendido um ofício, como por exemplo, 

manejar o tear manual de algodão, buscando na cidade novos horizontes, intuindo 

outro futuro, ávidas por explorar a beleza que a cidade irradiava.94 Porém, não só 

tiveram que enfrentar a diminuição de papéis trabalhistas95 tidos como aceitáveis 

                                                           
93 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes 
anos 20. SP: Cia. Das Letras, 1992. P. 109. 
94 Depoimento da Sra. Maria Myrths Setti Braga (1925-) sobre sua mãe Luiza Setti (1903-1965). 
Novembro, 2012. 
95 MATOS, Maria Izilda Santos de. & BORELLI, Andrea. Espaço feminino no mercado produtivo. 
In: PINSKI, Carla B. & PEDRO, Joana Maria. (orgs). Nova História das mulheres no Brasil. SP: 
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para mulheres, especialmente para as mães, como foram submetidas às péssimas 

condições de trabalho em tecelagens como a Mariângela, Crespi e Jafet que 

constantemente eram denunciadas: “na fábrica Jafet, segundo seus trabalhadores, 

‘nossas companheiras são obrigadas a mudar de roupa na privada e a comer na rua 

debaixo de sol e chuva’,” 96 o que permite afirmar que aquelas moças passaram por 

um processo de transformação de suas sensações corporais que afetados por 

aquelas condições mediaram a subjetivação de sentidos de desprestígio como forma 

de apreender o mundo e exteriorizá-lo,97 ou seja, a traduzir o mundo em razões e 

sentimentos.98 

Porém, havia outros setores que ofereciam oportunidades de trabalho como 

o comércio de carnes dominado pelo Frigorífico de Osasco da Continental Products 

Company, construído em Osasco pela empresa “Land Cattle”, que empregava 700 

operários, e o grande Frigorífico Armour da Companhia Armour do Brasil, em Vila 

Anastácio, que concebido em 1916 para exportar carne para a Europa em guerra,99 

só entrou em operação três anos depois quando o conflito já havia terminado. Foi 

considerado à época o maior frigorífico da América do Sul, com 1.300 operários que 

abatiam 2.000 novilhos e 3.000 porcos por dia.100 A cidade contava também com 

                                                                                                                                                                                     
Contexto, 2012. P. 126-147. “O próprio termo é marcado pela polissemia: alguns confundem “trabalho 
feminino” com as funções domésticas, os cuidados com a família e a casa; já outros entendem que 
ele envolve as atividades remuneradas realizadas no próprio domicílio e mesmo a participação das 
mulheres no mercado de trabalho. Neste último sentido, o trabalho chegou a ser questionado como 
elemento impeditivo das ditas “funções naturais” das mulheres, as de mães e “esposas.”p.127. 
96 Arquivo DOPS. Panfleto da Federação da Juventude Comunista do Brasil da Fábrica Jafet, 
1933. Apud: LOUREIRO, Felipe P. Nos fios de uma trama esquecida: a indústria têxtil paulista nas 
décadas pós- Depressão (1929-1950). Dissertação de mestrado em História Econômica da USP, 
2006. P. 151. 
97 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Minicurso História e sensibilidade. XXVII Simpósio Nacional 
de História da ANPUH/UFRN. Natal-RN, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch? 
v=L9nFQv2CJbA>. Acesso em 19-8-2015. 
98   “Sensibilidades se exprimem em atos, em ritos, em palavras e imagens, em objetos da vida 

material, em materialidades do espaço construído. Falam, por sua vez, do real e do não real, do 
sabido e do desconhecido, do intuído ou pressentido ou do inventado. Sensibilidades remetem ao 
mundo do imaginário, da cultura e seu conjunto de significações construído sobre o mundo. Mesmo 
que tais representações sensíveis se refiram a algo que não tenha existência real ou comprovada, o 
que se coloca na pauta de análise é a realidade do sentimento, a experiência sensível de viver e 
enfrentar aquela representação. Sonhos e medos, por exemplo, são realidades enquanto sentimento, 
mesmo que suas razões ou motivações, no caso, não tenham consistência real”. PESAVENTO, 
Sandra Jatahy. História e história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 58. 
99 PESAVENTO, Sandra Jatahy, República Velha Gaúcha: Charqueadas, Frigoríficos e Criadores. 
Porto Alegre – RS: Editora Movimento, 1980. P. 217. Quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial 
em 1914, cresceu a demanda de carnes para abastecer as tropas, a carne refrigerada que requeria 
animais selecionados deu lugar à carne congelada onde se utilizava animais de menor qualidade. 
Para Pesavento “tal ocorrência possibilitou que os frigoríficos estrangeiros pudessem estabelecer-se 
em regiões do globo que possuíam rebanhos numerosos, mas não refinados como no Brasil.” 
100 PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. “Esses 
frigoríficos que se instalaram durante a guerra, ou pouco antes, indústrias brasileiras subsidiárias de 

https://www.youtube.com/watch?v=L9nFQv2CJbA
https://www.youtube.com/watch?v=L9nFQv2CJbA
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442 açougues, 2.038 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 150 leiterias, 7 lojas 

de manteiga e queijo, 236 padarias, 653 de frutas, 23 de aguardente, 4 de água 

mineral, 8 de água potável, 22 de aves para alimentação, 258 de café em grão e 

cereais, 97 de refinações de açúcar e torrefações de café, e 32 de doces, 44 

indústrias de confeiteiros, 34 de bebidas alcoólicas e xaropes, 14 de biscoitos, 1 de 

caramelos, 5 de cervejas, 43 de massas alimentícias, 28 de salsichas e salames, 2 

de vinagre e 8 de vinho.101 Feiras livres se realizavam semanalmente em todos os 

bairros da capital. Na área central, havia o chamado Mercado Grande, da Rua 25 de 

Março, o Mercadinho na Rua Anhangabaú, o de Peixe e o dos Caipiras.102  

 

Imagem 4 - Operários da Salamaria: Frigorífico Continental 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.hagopgaragem.com/osasco/galeria1/industria 
_wilson/wilson_3_gr.jpg> Acesso em 28-8-2015. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
grandes empresas estrangeiras, não visavam o mercado brasileiro, mas apenas o aproveitamento de 
matéria-prima abundante e exportação de carne para a Europa. No período de 1924-1930, por ter 
cessado a política de emissões, a moeda revalorizou, intensificando-se o afluxo de capitais 
estrangeiros. A indústria brasileira não pôde fazer frente à concorrência estrangeira, a importação 
cresceu desbancando a produção nacional. As indústrias brasileiras subsidiárias de grandes 
empresas estrangeiras se fortaleceram, com a indústria química e farmacêutica.”p. 267.  
101 EGAS, Eugenio. Os municipios paulistas. Publicação Oficial. Secção de Obras de O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 1925. p.500. 
102 Idem. Ibidem. p.478. 
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Os projetos de modernização da cidade, efetuados a partir da administração 

de Antônio da Silva Prado (1899-1911), cujo propósito era transformar a cidade 

numa metrópole, não impediram a continuidade da comercialização de serviços 

domésticos e de vendas de ambulantes, pois as inovações não significavam “o 

abandono ou a destruição de antigas formas de abastecimento”,103 apesar das 

várias tentativas oficiais que buscaram “organizar o fornecimento de gêneros 

alimentícios e, regulamentar o exercício das profissões, principalmente para 

viabilizar a cobrança de impostos sobre as atividades”. 104  

Incumbida da fiscalização sanitária do comércio de gêneros alimentícios, 

tanto na capital como no interior, a Inspetoria de Policiamento da Alimentação 

Pública criada como órgão específico para exercer essa função, e contando com 

apenas 13 inspetores e 26 guardas -105 devia submeter à análise qualquer alimento, 

inspecionando os estabelecimentos e os lugares em que estes fossem produzidos, 

fabricados, manipulados, acondicionados, armazenados ou simplesmente expostos 

à venda.106  

Em relação à indústria do leite, relacionada à produção para consumo 

público, o Serviço Sanitário considerava que era deficiente e, em grande parte, de 

má qualidade, ou por falta de preparo técnico, ou “por falta de honestidade 

commercial” 107, sendo que o comum fosse, de acordo com a moradora do largo 

Arouche, Assumpta Iorio Colucci,108 que as pessoas se servissem com canecas de 

alumínio diretamente das tetas dos animais levados por seus donos pelas ruas da 

cidade, sendo que no comércio de rua encontraríamos vários tipos de ambulantes: 

 

Muitas mulheres (que) comercializavam verduras, legumes, frutas, 
ovos, batatas, cebolas, aves, carnes, peixe, leite, pão, entre outros 
produtos. Algumas vendas eram eventuais, como a oferta de um 
excedente disponível ou sobras da produção de quintal. Também 
havia as leiteiras que cotidianamente percorriam um roteiro 

                                                           
103 MATOS, Maria Izilda Santos de. Trama e poder: a trajetória e polêmica em torno das indústrias de 
sacaria para o café (São Paulo, 1888-1934). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1996, p.63. 
104 MATOS, Maria Izilda Santos de. & BORELLI, Andrea. Op. Cit. p.146. 
105 EGAS, Eugenio. Os municipios paulistas. Publicação Oficial. Secção de Obras de O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 1925.p.478. 
106 Decreto nº 3.876; art.471. Colecção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo. São Paulo: 
Officinas do Diário Official, 1925, p.476. 
107 ROCHA, Waldemar Luiz. Acção do posto de hygiene em estatísticas, loc. cit., p.379 e 
PASCARELLI, Vicente. Da proteção da primeira infância em São Paulo. Faculdade de Medicina de 
São Paulo, 1926, p.18. 
108 Assumpta Iorio Colucci (1900-1996). Avó da autora, italiana, mãe de cinco filhos. 
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determinado (...) com seus animais (vacas e cabras) oferecendo leite 
tirado na hora.109 

 

 

Imagem 5 - Viaduto do Chá. C.1927. 

 
Fonte: Foto autor desconhecido. Acervo Instituto Moreira Salles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 MATOS, Maria Izilda Santos de. & BORELLI, Andrea. Op. Cit. p. 129. 
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Imagem 6 - Praça do Patriarca. C.1927 

 
Fonte: Foto Theodor Preising. Acervo Instituto Moreira Salles 

 

 

Essa expansão, apontando para múltiplas relações constituídas pelas 

diversas experiências vividas pela população, colocou para as autoridades a 

necessidade de se esquadrinhar a cidade, o que foi feito pela pesquisa publicada em 

1925, durante a presidência de Carlos de Campos 110, Os Municípios Paulistas 111, 

que produziu mapas minuciosos e localizou com a contribuição de arcebispos e 

bispos, a divisão eclesiástica e as respectivas jurisdições no que se referiam a 

paróquias, capelas, irmandades, oragos e instituições religiosas. 

 O estudo havia sido encomendado por Washington Luís durante seu 

mandato (1920-1924), e reuniu dados estatísticos, geográficos, históricos e 

econômicos do Estado de São Paulo através dos municípios que o formavam com 

objetivo de dar continuidade ao estudo do progresso paulista, “Relatório estatístico 

da província de São Paulo,” escrito por Adolpho Pinto, em 1886.  

 

 

 

 

                                                           
110 Carlos de Campos (1866-1927). Foi presidente de São Paulo entre 1924-1927. 
111 EGAS, Eugenio. Op. Cit. p.500. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1866
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
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Quadro 1 - Quadro da imigração total no país e em São Paulo (1884-1930) 
 

PERÍODO 
 

BRASIL 
 

SÃO PAULO 

 
1884-1887 

 
145.880 

 
53.023 

 
1888-1890 

 
304.054 

 
157.781 

 
1891-1900 

 
1.129.315 

 
733.335 

 
1901-1930 

 
1.469.095 

 
857.149 

Fonte: SANTOS, L. A de C. Estado e saúde pública no Brasil (1889 – 1930). Dados – Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 1980. 

 

 

Quadro 2 - São Paulo: área urbanizada de 1915 a 1929. 

 
Fonte: Disponível em:<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/1924.jpg>. 

Acesso 12/out/2011 

 

 

Com o crescimento da cidade os problemas se agravaram devido à falta de 

moradia, falta de transporte e falta de infraestrutura nos bairros menos nobres, mas 
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não impediram que a cidade se preparasse para as comemorações do Centenário 

da Independência. 

Com os olhos voltados para essa data, 1922, a Prefeitura providenciou 

algumas obras e acelerou a conclusão de outras: abertura da Avenida D. Pedro I, no 

Ipiranga, e ajardinamento do Parque D. Pedro II, que recebeu este nome em razão 

do traslado dos restos mortais do Imperador Pedro II para São Paulo por conta da 

data comemorativa da independência, estabelecendo a memória progressista da 

cidade. 112  

Buscando participar daquele momento de identificação com o nacional, a 

medicina se apresentou com interesse e preocupação pela precariedade das 

condições sanitárias às quais estava sujeita a população de trabalhadores que 

ocupava as regiões mais insalubres da cidade. 113 

Porém, para atuar naquela área tornava-se necessário promover um 

movimento associativo dos médicos, que se concentrando na questão referente à 

regulamentação do exercício profissional da medicina e na definição de um código 

de conduta,114 permitiria a convergência dos profissionais 115 em uma categoria. 

Legitimada como “classe médica” os profissionais a ela pertencentes poderiam 

estabelecer as pretendidas ações profiláticas frente à questão sanitária, 

                                                           
112 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Revista Projeto História. 
São Paulo: PUC/SP, nº 10, 1993.p.21. Nora estabeleceu relações entre memória e nação, afirmando 
que a aceleração do tempo nas sociedades industriais criou a necessidade de serem demarcados os 
lugares onde a memória nacional efetivamente se fixou, – os “lieux de mémoire” – como datas e 
festas nacionais, hinos e bandeiras, monumentos e arquivos. “Datas magnas”, como o 4 de julho nos 
Estados Unidos, o 14 de julho na França, e o 7 de setembro no Brasil, seriam lugares de sacralização 
da nação e de identificação do nacional. “Lugar de Memória” é definido a partir do reconhecimento de 
três características primordiais: material, funcional e simbólica. Desta forma, segundo o historiador, 
“são lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, funcional e simbólico, 
simultaneamente, somente em graus diversos”.  
113 MERHY, Emerson Elias. O capitalismo e a Saúde Pública: a emergência das práticas sanitárias 
no Estado de São Paulo. Campinas, SP: Papirus, 1987. 
114 MATOS, Maria Izilda Santos de. Um agente transformador, In: Construindo o futuro da nação. 
As representações da família e a mulher no discurso médico. São Paulo 1890-1930. Curitiba: 
Revista da SBPH, nº11, p.78. 
115 PEREIRA NETO, André de F. Identidades profissionais médicas em disputa: Congresso 
Nacional dos Práticos, Brasil (1922). Disponível em: <http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/ 
default/files/arquivos/IdentidadesProfissionais.pdf>. Acesso em 20-10-14. “A profissão diferencia-se 
da ocupação em razão de chegar a adquirir, por meios políticos, culturais e ideológicos, extraordinária 
autoridade cognitiva e normativa. A atividade profissional, do ponto de vista cognitivo, deve deter pelo 
menos três características: ser complexa e incompreensível por leigos; ser institucionalizada em 
estabelecimentos de ensino e ser aplicável, de modo a resolver problemas tidos como relevantes pela 
sociedade. Deste modo, o profissional satisfaz a primeira condição – necessária, mas não suficiente – 
para reivindicar exclusiva jurisdição acerca de determinada ‘atividade’.”  

http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/IdentidadesProfissionais.pdf%3e.%20Acesso%20em%2020-10-14
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/IdentidadesProfissionais.pdf%3e.%20Acesso%20em%2020-10-14
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relacionando-as principalmente à fiscalização do trabalho industrial, dos domicílios e 

da alimentação pública.116  

Esse movimento associativo dos médicos, que buscava sacralizar sua 

identificação com o nacional, foi levado a efeito durante as comemorações dos cem 

anos da independência do Brasil.  

 

 

I. 2 – Medicina: espaço de nobreza 

 

No evento da Exposição Internacional do Centenário da Independência, 

realizado em 1922, na então capital do país, Rio de Janeiro, o Pavilhão das Grandes 

Indústrias ocupou o maior espaço, e de lá se pode escutar através de alto-falantes e 

de oitenta rádios distribuídos pela cidade, à primeira transmissão de rádio no país, 

na voz do presidente da República Epitácio Pessoa117, quando de seu discurso de 

abertura das festividades comemorativas no dia 7 de setembro. 

 O aparelho de 500 watts foi instalado no Alto do Corcovado pela 

Westinghouse Electric e transmitiu para receptores importados e caros, funcionando 

como um clube de associados que tinham acesso ao pagar as mensalidades.118 

 

Na noite do mesmo dia, foi transmitida, direto do Teatro Municipal do 
Rio, a ópera O GUARANI, de Carlos Gomes, assombrando as 
populações que tiveram o privilégio de testemunhar o fato. Era o 
início da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete 
Pinto. A rádio foi doada ao governo em 1936 e existe ainda hoje 

                                                           
116 Foi incumbida da fiscalização sanitária do comércio de gêneros alimentícios, tanto na capital como 
no interior, a Inspetoria de Policiamento da Alimentação Pública, criada como órgão específico para 
exercer essa função, que devia submeter à análise qualquer alimento, inspecionando os 
estabelecimentos e os lugares em que estes fossem produzidos, fabricados, manipulados, 
acondicionados, armazenados ou simplesmente expostos à venda. Decreto nº 3.876; art.471. 
Colecção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo. São Paulo: Officinas do Diário Official, 
1925, p.476. 
117 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (1865-1942). Foi presidente entre (1919-1922). Epitácio Pessoa 
criou o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) para unificar e ampliar os serviços de 
higiene federais e subordiná-los a uma direção única e autônoma. KOBAYASHI, Elisabete; FARIA, 
Lina; COSTA, Maria Conceição da. Eugenia e Fundação Rockefeller no Brasil: a saúde como 
proposta de regeneração nacional. Sociologias,  Porto Alegre,  n. 22, p. 314-351, Dec.  2009. 
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-452220090 
00200012&lng=en&nrm=iso>. Access on  22  June  2015.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/ 
S1517-45222009000200012. 
118 TOTA, Antônio Pedro. Rádio e Modernidade em São Paulo (1924-1954). In: PORTA, Paula 
(org.). História da cidade de São Paulo. v 3: A cidade na primeira metade do século XX. SP: Paz e 
Terra, 2004. p.489. “O nascimento efetivo do rádio na cidade de São Paulo deu-se com a formação 
da Sociedade Rádio Educadora Paulista, em 30 de novembro de 1923.”  WWW.hcnb.wordpress.com. 
(Acesso em 14-05-2012). 
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como rádio MEC. O primeiro programa foi o discurso do presidente 
Epitácio Pessoa. A instalação, de fato, aconteceu aos 20 de abril de 
1923 com Roquete Pinto e Henry Morze com a Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro. A sua programação feita para a elite, apresentava 
ópera, recitais de poesia, concertos, palestras culturais.119     

 

 

Imagem 7 - Torre Pavilhão das Grandes Indústrias 

Fonte: Coleção fotográfica Augusto César Malta de Campos-Arquivo Histórico do Museu Histórico 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
119  Idem, ibidem. p.489. 
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Imagem 8 - Primeiro Rádio de uso doméstico da Westinghouse, 1924. 

 
Fonte: Disponível em: <www.sparkmuseum.org/.../radio.../the-first-radio->. Acesso em 20/set./2014. 

 
 

Não longe do Pavilhão das Grandes Indústrias, no fim da Avenida das 

Nações, à beira da Baía da Guanabara na curva do antigo Forte do Calabouço, 120 

reunidos sob a presidência do Dr. Fernando Magalhães 121 para um “almoço-sessão” 

no restaurante Falconi, localizado no recinto da Exposição Internacional, 

encontraram-se cento e cinquenta médicos, que sentados em uma mesa em forma 

de âncora saborearam um menu tipicamente francês:  

 

Vol au vent financière, filet de badejo sauce cardinal, médaillon de 
veau centenaire, dindonneau à la brésiliène, salada Lorrette, gateau 

                                                           
120 NASCIMENTO, Dulce. O museu histórico nacional no calabouço antigo. Mundafora, Portimão, 
Algarve, 2008. Disponível em: <http://mundafora.wordpress.com/2008/03/10/o-museu-historico-
nacional-no-calabouco-antigo/. Acesso em 12-10-2012. “Caminhando da Rio Branco até o fim da rua 
Santa Luzia, encontramos o ponto da cidade conhecido no passado como Ponta do Calabouço. A 
ponta do Calabouço avançava entre as praias de Santa Luzia e Piaçava. Por ter sido considerada 
uma área estratégica para a defesa da cidade, foi construída em 1567 a Batalha de Santiago por 
ordem de Mem de Sá. A construção foi ampliada em 1603 para se tornar o Forte de Santiago. A 
região passou a ser conhecida pelo nome Ponta do Calabouço a partir de 1693 quando o Forte veio 
servir também de calabouço, prisão para castigar escravos, por ordem do Vice-Rei D. Luís de 
Vasconcelos em comprimento a duas cartas régias de março de 1688. Em 1762, o Conde de 
Bobadela mandou construir a Casa do Trem, destinada à guarda dos armamentos, ao lado do Forte 
de Santiago. Quando o Rio de Janeiro se transformou em capital do Brasil, foi construído, em 1764, 
junto à Casa do Trem, o Arsenal de Guerra, destinado ao reparo de armas e fabricação de munições. 
Nesta área, em agosto de 1922, por decreto do Presidente Epitácio Pessoa, foi criada o Museu 
Histórico Nacional que utilizou duas salas da Casa do Trem para a exposição em comemoração do 
Centenário da ‘Independência’.”  
121 Fernando Augusto Ribeiro Magalhães (1878-1944), médico obstetra, professor da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, da qual foi reitor na década de trinta. 

http://www.sparkmuseum.org/.../radio.../the-first-radio-%3e.%20Acesso%20em%2020/set./2014
http://mundafora.wordpress.com/2008/03/10/o-museu-historico-nacional-no-calabouco-antigo/
http://mundafora.wordpress.com/2008/03/10/o-museu-historico-nacional-no-calabouco-antigo/
http://mundafora.wordpress.com/2008/03/10/o-museu-historico-nacional-no-calabouco-antigo/
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independence. Desserts: Mignardises, café, limonades, orangeades 
et eaux minérales. 122  

 

Após o almoço, encerrando as atividades do grupo de médicos, o presidente 

da mesa declarou que deviam realizar a votação das moções do Primeiro Congresso 

Nacional dos Práticos “à moda americana para não fugir á grande influencia do 

século,” 123 portanto, através do sistema de votação indireta com a distribuição de 

delegados por cada estado. Naquele momento organizou-se a Associação Médica 

Brasileira constituída por vinte e seis agremiações médicas existentes no Brasil, 

todas elas ali representadas pela elite médica. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Revista de Gynecologia e Obstetrícia. Anno XVI. R.J., outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da 
Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil. p.430. (Empada de massa folhada financeira, Filé 
de Badejo ao molho cardeal, Medalhão centenário de vitela, Peru à brasileira, Salada Lorrette, Bolo 
independência. Sobremesas: Doces,café, limonada, laranjada e águas minerais.) 
123 MORAES, Arnaldo de. Secretário Geral do Congresso. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. 
Anno XVI. R.J., outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do 
Brasil. p.423. 
124 PEREIRA NETO, André de F. Identidades profissionais médicas em disputa: Congresso 
Nacional dos Práticos, Brasil (1922). Cad. Saúde Pública vol.16 n.2 Rio de Janeiro Apr./June 2000. A 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro havia organizado oito congressos médicos no 
período compreendido entre 1888 e 1922. O Congresso Nacional dos Práticos realizou-se na cidade 
do Rio de Janeiro, então capital da República, entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro de 1922, 
ou seja, um mês e meio antes da investidura de Artur Bernardes como Presidente da República, 
eleito em março, em meio a convulsionado processo de sucessão.  
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Imagem 9 - Médicos participantes do Congresso Nacional dos Práticos, 1922. 

 

Fonte: “Medicamenta – Revista de Therapeutica e Pharmacologia, – número especial 
commemorativo do Primeiro Centenário da Independência do Brasil”, 1922. Apud: PEREIRA NETO, 
André Faria. Palavras, intenções e gestos: os interesses profissionais da elite médica. Congresso 

Nacional dos Práticos (1922). Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2002. 

 

Imagem 10 - Pavilhão do Restaurante Falconi, 1922. 

 
Fonte: Coleção fotográfica Augusto César Malta de Campos-Arquivo Histórico do Museu Histórico 

Nacional 
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O Congresso Nacional dos Práticos não foi a primeira reunião de médicos 

brasileiros, porém o que o diferenciou dos eventos anteriores à 1922, é que antes 

predominavam temas que geravam curiosidade científica ou debates a respeito das 

estratégias públicas de profilaxia das doenças infectocontagiosas. 

O Congresso Nacional dos Práticos assumiu sua especificidade em relação 

aos congressos médicos anteriores em virtude de, nele, terem sido aceitos apenas 

os trabalhos que diziam respeito ao exercício e ao ensino da medicina, à vista disso 

foi a temática que diferiu, conforme regulamento redigido, em 1918.  

 

Os Congressos efetuados foram, direi, quase exclusivamente 
teóricos: (...) exibiram-se doenças raras, aspectos bizarros de 
entidades mórbidas e cuidou-se incidentalmente de Higiene e 
Assistência Pública. O Congresso dos Práticos tem programa mais 
eficiente. Visando as necessidades mais diretas do país e do povo, 
estudará ele as questões de assistência pública, higiene, 
saneamento, medicina social, prática profissional e ensino médico.125 

 

O evento transcorreu como em um palco em que a elite médica divergiu 

quanto às estratégias de preservação de seu prestígio, autoridade e autonomia. 

Perante “selecto auditório a que dava encantador realce a presença de senhoras e 

de senhorinhas,” 126 estiveram também presentes representantes do poder executivo 

e legislativo, de sociedades científicas, de associações profissionais, e de 

faculdades de medicina. 

A ideia do sindicalismo médico lançada naquele momento sob a direção de 

Miguel Couto 127como uma questão de “prophylaxia moral contra os indesejaveis que 

amesquinham e exercem a profissão illegalmente”, 128pretendia o reconhecimento da 

medicina em seu papel de “sciencia medico-social,129 legitimando o saber médico 

                                                           
125 ARAUJO, Oscar Silva. Discurso do Orador Oficial na Sessão de Abertura do Congresso 
Nacional dos Práticos. In: Actas e Trabalhos. p. 17. Apud: PEREIRA NETO, André Faria. 
Palavras, intenções e gestos: os interesses profissionais da elite médica: Congresso nacional dos 
práticos (1922). Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2002. P.32. 
126 Primeiro Congresso nacional dos Praticos. Revista de Gynecologia e D´Obstetricia. Ano XVI. 
RJ, 1922.p. 425. 
127 Miguel de Oliveira Couto (1865-1934). Pesquisador da área de saúde pública defendia o fim da 
imigração japonesa no Brasil. 
128 MORAES, Arnaldo de. Secretário Geral do Congresso. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. 
Anno XVI. R.J., outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do 
Brasil. p. 424. 
129  Idem. Ibidem p.428. 
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frente ao Estado e à população130, estabelecendo a desqualificação de outros 

saberes de cura como sendo charlatanismo.131  

O momento era ideal, pois jornais diários como o Jornal do Commercio, O 

Correio da Manhã, A Noite, Jornal do Brasil e o Brasil-Medico noticiavam as intensas 

atividades dos médicos/congressistas: visitas às obras do Hospital de Prompto 

Socorro da Assistencia Publica Municipal; ao Hospital dos Lázaros; ao Instituto 

Oswaldo Cruz onde Carlos Chagas132 pronunciara conferência sobre “A Moléstia de 

Carlos Chagas ou Tryponozomyase americana”; ao Preventório de Santa Ignez e 

também aos estabelecimentos industriais da Granado & Company.  

Com essa visibilidade na mídia, o orador, Dr. Fernando Magalhães, “sob 

calorosas palmas”, encerrou seu discurso afirmando:  

 

O médico é o elemento de acção na sociedade (...) nosso exercício 
tem relações com os problemas mais importantes da organização 
social, e as futuras soluções desses problemas adquiriram 
certamente elementos novos e, em alguns casos bases novas (...) a 
medicina revestiu-se de uma nova nobreza (...) nós trabalhamos na 
formação de uma humanidade futura, feliz, acabada e perfeita.133 

 

Essa nova “nobreza,” que o movimento associativo se atribuiu e que o 

qualificaria moralmente 134 diante da busca da legitimação das ações que 

pretendiam implantar para solucionar os referidos “problemas mais importantes da 

organização social, e as futuras soluções desses problemas,” assim como do 

objetivo de trabalhar na “formação de uma humanidade futura, feliz, acabada e 

perfeita”, estabeleceriam tensas relações na cidade.  

                                                           
130 “A medicina não constituiu durante séculos, uma opção para os filhos das famílias mais bem 
posicionadas. A prática de cura, (...) permaneceu de início nas mãos das pessoas da mais humilde 
condição social, ao lado de uma medicina indígena, de uma medicina negra e de uma medicina 
jesuítica. (...) Embora a medicina não constituísse a primeira opção profissional para os descendentes 
das famílias mais abastadas (...) ela entrou no circuito das ofertas possíveis e incorporou-se ao 
conjunto das necessidades prementes da sociedade da época”. SALLES, Maria do Rosário Rolfsen. 
Médicos italianos em São Paulo (1890-1930): um projeto de ascensão social. SP: Ed. Sumaré: 
FAPESP, 1997. P. 13. 
131 COLUCCI, Sandra R. Mães, médicos e charlatães. Op.cit. p.54 
132 Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (1879-1934). Médico sanitarista descobriu o Trypanoma cruzi 
(nome dado em homenagem a Oswaldo Cruz) e a Trypanossomíase americana, conhecida como 
doença de Chagas. 
133 MORAES, Arnaldo de.  Op. Cit.p. 429. 
134 ANTUNES, José Leopoldo F. Medicina, Leis e moral: pensamento médico e comportamento 
no Brasil (1870-1930). SP: UNESP, 1999.  
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Finalizada a apresentação do projeto que organizou a Associação Médica 

Brasileira, afirmou-se a necessidade de que o presidente Epitácio Pessoa,135 

reconhecesse a importância de legislar sobre o tema, pois que acreditavam que 

realizariam “uma especie de saneamento civico e moral, com accentuados reflexos 

na saúde publica”. 136  

Na ampliação da atuação do Estado na área da higiene e da medicina 

preventiva, os médicos buscavam criar esferas próprias para atuar na profilaxia, 

prevenção, educação e tratamento de doenças que identificavam como 

responsáveis pelos altos índices de mortalidade.137 Naquele momento o mercado de 

trabalho tendia a se ampliar de forma inédita na história da medicina. Esta ampliação 

poderia levar ao assalariamento do médico e à elevação do prestígio do profissional 

que ocupasse cargos de poder na gestão dos serviços. 138  

Esse projeto apresentado durante as comemorações do centenário da 

Independência condensou o que o século XIX entendeu como modernidade, e já se 

anunciavam pelo país, nos jornais e revistas, antes mesmo do final da Grande 

Guerra. Era o progresso construído sobre a ciência e a indústria, “a liberdade 

entendida como livre mercado; o cosmopolitismo baseado na ideia de que o 

conhecimento humano e a produção seriam transnacionais, objetivos e sem 

‘limites’.” 139  

Participantes daquele frenesi, os médicos pretendiam "esclarecer" o poder 

público sobre suas competências a partir da organização em todo o país de uma 

inspeção médica feita com intensa propaganda de higiene, afirmando servir à raça e 

a humanidade, levando a sociedade a combater as “grandes desgraças que pesam 

sobre o homem,” 140 identificadas com a sífilis, a tuberculose, o álcool e todas as 

infecções responsáveis pelos altos índices de mortalidade.  

                                                           
135 Epitácio Pessoa também foi ministro da Justiça no Governo Campos Sales, quando convidou 
Clóvis Beviláqua, seu colega como professor da Faculdade de Direito do Recife, para elaborar o 
projeto de Código Civil, que veio a ser sancionado em 1916, e exerceu simultaneamente o cargo de 
ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República de 1902 a 1905. 
136 ROCHA, Waldemar Luiz. Acção do posto de hygiene em estatísticas. Annaes do 3º Congresso 
de Hygiene. São Paulo, 1926, p.399. 
137 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim...Inventário da saúde pública. SP: Ed. UNESP, 
1993. 
138 PEREIRA NETO, André Faria. Palavras, intenções e gestos: os interesses profissionais da 
elite médica: Congresso Nacional dos Práticos (1922). Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 
2002.  
139 A Era Vargas - 1º tempo - dos anos 20 a 1945. CD ROM. CPDOC-FGV, 1997. 
140 PEREIRA NETO, André Faria. Palavras, intenções e gestos: os interesses profissionais da elite 
médica: Congresso Nacional dos Práticos (1922). Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2002. p.34. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Campos_Sales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%B3vis_Bevil%C3%A1qua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/1905
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Sendo “eixo da civilização” sua missão foi iniciada pelo ensino “à mulher a 

arte de ser bella e a arte de ser mãe; ao homem os meios de ser forte e os modos 

de ser útil”.141  

A partir desse projeto médico-pedagógico pretendiam incrementar a defesa 

da criança que estaria sendo “immolada em grande massa no paiz pela ausência de 

puericultura”,142colocando-se a necessidade de “incitar a administração e a 

philantrophia à fundação de gottas de leite, abrigos de infância, creches, hospitaes 

infantis, sanatórios marítimos e de altitude, colônias, etc,”143onde cultivariam “a raça, 

desde o resguardo da semente até os cuidados que nos merece ao seu desabrochar 

em flor, a encantadora criança, protegida, no seu evoluir, das doenças que a 

ameaçam, da ignorância que a degrada”.144 

Neste movimento de pretendida proteção às crianças, reivindicações e 

críticas ao liberalismo representado pela República, que não estaria resolvendo as 

questões centrais do país 145 desencadearam o deslocamento das ações sanitárias 

que no passado controlavam o meio externo com instrumentos coercitivos, polícia 

sanitária e campanhas, para um processo educacional permanente, que pretendia 

ser formador de uma consciência individual sanitária frente à "ignorância" da 

população, tendo, por consequência, caráter social, pois entendiam que na 

educação promoveriam e protegeriam a saúde. 146 

O sentido de sua prática norteado para a educação higiênica e eugênica, 

bem como para a prevenção das doenças das coletividades, entendia que a doença 

era a causa da miséria e não a miséria a causa da doença. 147 

 

Pobreza + Intelligencia = baixa mortalidade infantil; 

Ignorancia + Riqueza = alta mortalidade infantil. 148 

                                                           
141  BARRETO, Castro. O medico e o culto da raça. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. Anno 
XVI. R.J., outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do 
Brasil.p.431. 
142 Idem. Ibidem. p.431. 
143  Idem. Ibidem. .p.431. 
144 Idem. Ibidem.  p. 432. 
145 IYDA, Massako. Cem anos de saúde pública: a cidadania roubada. São Paulo: UNESP, 1994, 
p.49. “Na década de 20 a fragmentação de uma política social dirigida aos trabalhadores urbanos 
ativos, seria feita via previdência social.”  
146 BARRETO, Castro. O medico e o culto da raça. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. Anno XVI. 
R.J., outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do 
Brasil.p.433. 
147  PEREIRA NETO, André de F. Identidades profissionais médicas em disputa: Congresso 
Nacional dos Práticos, Brasil (1922). Cad. Saúde Pública vol.16 n.2 Rio de Janeiro Apr./June 2000. 
www.scielo.br/scielo.Acesso em 12 out 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.Acesso
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Articularam-se à pedagogia e ao estudo da eugenia, que se tornou 

obrigatório nas escolas médicas brasileiras, de preferência como disciplina isolada 

ou anexa à higiene, significando que estariam prestando “elevado, patriótico e 

valioso culto á nossa raça”. 149 E, desqualificando a presença dos mais de duzentos 

e cinquenta imigrantes médicos que aqui chegaram entre finais do século XIX até os 

anos 30,150 “de quem ha muito tempo veem os clinicos patricios queixando-se, 

diariamente, da triste situação que permitte soffrerem a desleal concorrência de 

quantos médicos aqui surgem,”151 calcularam que a tarefa não seria fácil.  

Entendiam que a entrada de grande massa de imigrantes recolhidos das 

mais “baixas espheras da Europa e da Ásia, sem a menor restricção para defeza da 

saúde pública e defeza social, doentes, incultos e mesmo analphabetos, de habitos 

secularmente viciosos, tarados, pervertores da ordem e da sociedade” 152 fazia de 

São Paulo lugar onde as “mais díspares raças, com seus usos e costumes em 

contrastes múltiplos, mesclam-se na capital do Estado formando uma corrente 

movediça de habitantes”,153  produzindo com este discurso novas sensibilidades, 

novos saberes, novos paradigmas éticos e estéticos, novos códigos de legitimidade 

política.154 

Grande parte daquela população, referida como “corrente movediça de 

habitantes,” era composta de 32.000 operários industriais da cidade de São Paulo, 

dos quais 58% eram mulheres trabalhando no setor têxtil, 42% no setor de vestuário 

e 80% no setor de fumo. Menores representavam 37% da mão de obra da indústria 

têxtil, 30% da de vestuário e 34% da indústria química e farmacêutica. 155  

Essa população foi desqualificada como sujeitos de sua própria vontade, 

através da execução de medidas anunciadas como protetoras da saúde coletiva, 

                                                                                                                                                                                     
148 PASCARELLI, Vicente. Proteção à primeira infância. Faculdade de Medicina de São Paulo, 
1926. 
149 KELL, Renato. O medico e o culto da raça. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. Anno XVI. R.J., 
outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil p.433 
150 SALLES, Maria do Rosário Rolfsen. Médicos italianos em São Paulo. SP: Ed. Sumaré: FAPESP, 
1997. 
151 Medicos estrangeiros.  A Folha Medica. 16 de novembro de 1924. P. 261. 
152 KELL, Renato. O medico e o culto da raça. Revista de Gynecologia e Obstetrícia. Anno XVI. R.J., 
outubro de 1922. N. 10. Orgão Official da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil. p.434. 
153 OLIVEIRA, Waldomiro de. Formação de habitos sadios nas creanças. 3º Congresso Brasileiro 
de Hygiene. São Paulo, novembro de 1926, São Paulo Editora Ltda, 1929, p.802. 
154 SCHNEIDER, Alberto Luiz. A Imaginação científica e a invenção do conceito oitocentista de 
raça: a historicidade de uma ideia entre Europa e Brasil. In: SILVA, Gerson G. da & MALOMALO, 
Bas´Ilele (orgs). Às margens do Atlântico Sul: reflexões negras. SP: Factash Ed., 2010. 
155 ALDRIGHI, Dantes Mendes. SP: Estatísticas Econômicas. v.28. n.3. jul/set 1998. P. 491-532. 
Dados do Departamento Estadual do Trabalho (DET) de 1919. 
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que pretendiam “ser impostas pelas necessidades do meio e reduzidas à obrigação 

pela força da lei,” 156 indicando um sistema de relações que implicou em dominação, 

tensão e resistência. 157 

 

 

I.3 - Nas dobras do dominante 

 

A consciência sanitária da população e a automatização dos atos individuais 

deveriam ser adquiridas através da educação articulada à propaganda, que 

divulgaria as boas “noções.” Os critérios norteadores dessas ações pedagógicas 

tinham matriz discursiva na Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de 

Johns Hopkins158, em Baltimore (Maryland),159 que contava com o apoio da 

Fundação Rockfeller,160 criada em 1909, como parte dos projetos filantrópicos de 

John D. Rockfeller161, com o objetivo declarado de desenvolver a “compreensão” 

entre os povos da terra.  

A Fundação Rockefeller, instituição norte-americana escreveu no plano 

internacional um dos capítulos mais polêmicos da história da ajuda externa e da 

filantropia científica, que surgia como modelo assistencial, fundamentada na ciência, 

para substituir o modelo da caridade, atribuindo-se a tarefa de organizar a 

                                                           
156 Idem. Ibidem. p.376. 
157  PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. In: BRESCIANI, Maria Stella M.(org). A 
mulher no espaço público. SP: ANPUH/Marco Zero, vol. 9, n.18, 1989.  
158 O nome da Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkins, vem do 
milionário americano John Hopkins (1795-1873) que deixou, como doação, 7 milhões de dólares para 
a construção de um hospital e de uma universidade. Disponível em: <http://guides.library. 
jhu.edu/c.php?g=202535&p=1335794>. Acesso em 22-6-2015. 
159 Em 1916, a Universidade de John Hopkins, Estados Unidos da América, foi a primeira a receber 
auxílio financeiro da Fundação Rockfeller, a segunda foi a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo, em 1917. CANDEIAS, Nelly Martins Ferreira. Memória histórica da faculdade de saúde 
pública da universidade de São Paulo: 1918-1945. Revista de Saúde Pública. São Paulo, 1984.p.6 
160 CHAVAUX, Bertrand. As ciências sociais francesas e as injeções de dinheiro da CIA. 
Disponível em: <http://resistir.info/franca/guerra_fria_cultural.html>. Acesso em 22-6-2015. “A partir de 
1901, John D. Rockfeller, seguindo os conselhos do seu amigo Frederick Gates, um pastor baptista, 
investiu uma parte da sua colossal fortuna no financiamento de projectos filantrópicos. Assim, criou 
em Nova Iorque, em 1901, o Rockfeller Institute of Medical Research (que se tornou em 1965 a 
Rockfeller University), depois, em 1902, o General Education Board e, em 1909, a Rockfeller Sanitary 
Commission. Estas acções voltadas para a medicina e a educação levaram à criação da Fundação 
Rockfeller.” 
161TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockfeller e o Brasil. SP: Cia das Letras, 2014. 
p. 21. “John Davison Rockfeller (1839-1937) foi fundador da dinastia americana que descendia dos 
Roquefeuille, huguenotes franceses. Acreditava que’ ganhar dinheiro era uma dádiva de Deus, 
exatamente como são os instintos para a arte, a música, a literatura e o talento de um médico.‘” 

http://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202535&p=1335794
http://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202535&p=1335794
http://resistir.info/franca/guerra_fria_cultural.html
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assistência dentro de novas exigências sociais, políticas e morais, 162 ou do 

imperialismo econômico cultural, rótulos aplicados, alternativamente, conforme o 

recorte político interpretativo adotado pelo investigador.163 

 

Esta Fundação foi criada em 1909, como uma instituição filantrópica, 
"no intuito de fomentar a civilização, disseminar conhecimentos e 
reduzir sofrimentos", com uma dotação de 50 milhões de dólares 
dada pela Standard Oil Company de Nova Jersey. Ela foi precedida 
por três instituições: o Instituto Rockefeller para Pesquisas Médicas, 
estabelecido em 1901; a Junta Geral de Educação, de 1903, 
destinada a desenvolver as ciências naturais, agricultura, 
humanidades e artes, sobretudo nos estados sulinos norte-
americanos; e a Comissão Sanitária Rockefeller, de 1909, voltada 
para o controle da ancilostomíase nos estados sulinos dos Estados 
Unidos.164 

 

Apesar de seu discurso filantrópico, a atuação da Fundação Rockfeller se 

desenvolveu para criar condições sanitárias adequadas nas regiões de interesse 

para seus investimentos e para os planos de expansão da Standart Oil Company, 165 

que surgiu em 1892, quando uma decisão judicial obrigou o truste do petróleo a ser 

desfeito, assim como outras empresas do grupo.  

Desde a criação da Organização Panamericana de Saúde (OPS), em 1902, 

a Fundação Rockfeller ficara responsável pelo saneamento terrestre nas campanhas 

                                                           
162 MARCÍLIO, Maria Luiza. A roda dos expostos e a criança abandonada no Brasil (1726-1950). 
In: FREITAS, Marcos Cesar de. (org.) História social da infância no Brasil. SP: Cortez editora, 
1997. P. 76. 
163 KOBAYASHI, Elisabete; FARIA, Lina; COSTA, Maria Conceição da. Eugenia e Fundação 
Rockefeller no Brasil: a saúde como proposta de regeneração nacional. Sociologias,  Porto Alegre ,  
n. 22, p. 314-351, Dec.  2009.   Available from <http://www.scielo.br/scielophp?script=sci_arttext&pid 
=S1517-45222009000200012&lng=en&nrm=iso>. Access on  20  June  2015.  <http://dx.doi.org/10. 
1590/S1517-45222009000200012>.  
164 SCHWARTZMAN, Simon. Um espaço para a Ciência. Formação da comunidade científica no 
Brasil. Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia, 2001. Cap. 7. p.19.   
165  FEIL, Cristóvão. Ida Tarbell e um ex-jornalista brasileiro. Jornalismob.wordpress.com. Acesso 
em 24 fev. 2011. “Em 1901 assumiu a presidência dos EUA, Theodore Roosevelt, com 43 anos de 
idade, o mais jovem presidente até então na Casa Branca. Ele representava o chamado movimento 
progressista da época que lutava por reformas com objetivos como reforma política, proteção ao 
consumidor, justiça social, melhores condições de trabalho e, sobretudo o controle e a 
regulamentação dos grandes negócios. O trabalho da jornalista Ida Tarbell, “A história da Standard 
Oil Company” denunciando durante vinte e quatro meses (de 1902-1904) a empresa monopolista de 
Rockeller representou o espírito do tempo. Nos anos seguintes, Roosevelt ficou na Casa Branca até 
1909, foi uma batalha constante para diminuir o poder das empresas de Rockfeller, tendo o trabalho 
de Tarbell como instrumento privilegiado de demolição do “trust” Standard Oil. Finalmente, em 1911, 
a mega companhia anunciou o seu desmembramento em dezenas de empresas de extração, 
transporte, refino e distribuição de petróleo e derivados. Como a lâmpada incandescente já havia sido 
inventada no final do século 19, o querosene deixou de ter o atrativo comercial que teve, mas foi 
substituído prontamente pela gasolina que já abastecia a nascente indústria automobilística, bem 
como os óleos pesados substituíram o carvão combustível nas ferrovias e na navegação fluvial e 
marítima, especialmente na frota de navios de guerra.”   
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contra doenças ditas debilitantes, ancilostomíase166 e malária,167 quando ao divulgar 

princípios de educação sanitária, buscou demonstrar a rentabilidade dos 

investimentos em saúde para o aumento da produtividade da força de trabalho,168 

trabalhando com a noção de efeito de demonstração, que significava que estados 

mais progressistas na saúde teriam de servir como modelo ou exemplo para as 

regiões mais atrasadas.169 

Nesse sentido, a tradição científica paulista associada à visão muito comum 

entre os membros da Fundação Rockefeller de que somente os estados do Sul do 

Brasil, particularmente os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, teriam 

contado com uma colonização ‘produtiva’ de imigrantes europeus, favoreceu a 

escolha desse estado como aquele que deveria receber total apoio da Fundação 

Rockefeller. 170 

A partir de 1922, a busca pela conscientização da população pelo ensino da 

higiene, deslocando a ação do serviço sanitário, gerou resistências quanto à 

viabilidade do novo projeto e controvérsias na Assembleia Legislativa de São Paulo 

através de uma corrente que não queria transformar a rotina dos serviços de Saúde 

Pública do Estado: 

 

O fim é fazer a educação sanitária do povo[...] Na minha fraca 
opinião, é uma dessas fantasias teóricas que se podem aproximar 
daquilo que, em tempo, foram as repúblicas escolares de triste e 
ridícula memória.171  

 

                                                           
166 A ancilostomíase ou ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão, é uma doença 
causada por vermes parasitas que provoca sintomas como lesões na pele, tosse, dor de barriga, 
diarreia ou anemia. http://www.tuasaude.com/ancilostomiase. Acesso em 16-7-2015. 
167 A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários, transmitidos pela 
fêmea infectada do mosquito Anopheles. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em 
16-7-2015>.  

168 As experiências da Fundação Rockfeller em pesquisas e intervenções médicas, no entanto, 
remontam a 1901, quando realizou estudos sobre verminose e malária. VASCONCELOS, Maria da 
Penha C. (coord.) Memórias da saúde pública, a fotografia como testemunha. São Paulo/Rio de 
Janeiro: HUCITEC/ABRASCO, 1995, p.57. 
169 FARIA, L. R. de. A Fundação Rockefeller e os serviços de saúde em São Paulo (1920-30): 
perspectivas históricas. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol.9 (3): 561-90, set.-dez. 2002. 
170 ROSE, Wickliffe. Public health situation and work of the International Health Board in Brazil. 
nov. 1994- História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol. I(2), pp. 117-28. Apud FARIA, L. R. de. A 
Fundação Rockefeller e os serviços de saúde em São Paulo (1920-30): perspectivas históricas. 
História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol.9(3): 561-90, set.-dez. 2002. 
171 GAMA, Rodrigues. Apud MASCARENHAS, R. S. Contribuição para o estudo da administração 
sanitária estadual em São Paulo. Tese de Livre Docência, Faculdade de Higiene e Saúde Pública, 
USP, 1949, p.94. (Rodrigues Gama era Deputado Estadual, clínico do vale do Paraíba, e fazia 
oposição à Reforma Sanitária Estadual de 1925.) 

http://www.tuasaude.com/ancilostomiase
http://portalsaude.saude.gov.br/
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O médico e deputado Rodrigues Gama se referia às frustradas reformas da 

instrução pública, como a de 1890, que não concretizara a tentativa de implantação 

e estruturação do ensino público, que pretendia ser laico obrigatório e gratuito para 

todos. 

 Neste confronto Geraldo Horácio de Paula Souza,172 diretor do Serviço 

Sanitário, também foi acusado de impor uma lei de silêncio para abafar as 

repercussões de epidemias,173 uma vez que o novo Código Sanitário simplesmente 

não estaria sendo obedecido pela população. Tais denúncias foram refutadas pelos 

higienistas, que rebateram as acusações do deputado defendendo sua proposta na 

luta pela conquista de destaque social no Estado e na sociedade:  

 

Julgamos ter achado uma feliz solução em benefício da saúde 
pública, bem diversa do que imaginou um médico, deputado ao 
congresso legislativo paulista, que julgou a educação sanitária uma 
utopia, uma inutilidade, e que a respectiva inspectoria em São Paulo 
não teria outros fins sinão fazer discursos. Chegou a pedir, pasmem 
todos os snrs. congressistas, a pedir a suppressão do serviço de 
educação sanitária que se esboçava, como uma inutilidade theorica! 
174 

 

Deve-se lembrar que, até aquele momento, as verbas criadas inicialmente 

para combater as epidemias eram recebidas pelos Deputados Estaduais, sendo que 

cada deputado tinha uma parte dessa verba, que era distribuída pelos hospitais de 

sua zona eleitoral, sem controle algum das autoridades sanitárias.175  

Mas, apesar da troca de acusações e críticas, foram criados centros de 

saúde e postos de higiene, que eram unidades consideradas a expressão mais 

                                                           
172 Geraldo Horácio de Paula Souza (1889-1951) tinha origem nas famílias aristocráticas paulistas, 
sendo filho do engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza (1843-1917), um dos fundadores e 
primeiro diretor da Escola Politécnica de São Paulo. SILVA, Tânia Soares da. Paula Souza, arauto 
da modernidade. Um estudo da elite paulista (1843-1917). Tese de doutorado em História Social. 
PUCSP, 2009. 
173 Entre 1924 e 1925, ocorreu uma epidemia de febre tifoide em São Paulo, momento em que 
Geraldo Horácio de Paula Souza extinguira o Instituto Bacteriológico, órgão responsável pela 
qualidade da água do abastecimento da cidade, e o controle da água foi abandonado. Paula Souza, 
através de uma circular interna, proibiu o fornecimento de informações sobre os serviços de 
saneamento. RIBEIRO, Maria Alice Rosa, op. cit., p.246. 
174 OLIVEIRA, Waldomiro de. op. cit., p. 804. 
175 MASCARENHAS, R. S. Contribuição para o estudo da administração sanitária estadual em 
São Paulo. Tese de Livre Docência, Faculdade de Higiene e Saúde Pública, USP, 1949, p.94. 
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acabada do modelo norte-americano de saúde pública, alegando ter como função 

primordial a salvação da população, da doença e do “abandono”. 176  

 

Houve decerto muita oposição aos trabalhos da Fundação 
Rockefeller no Brasil. A consolidação de suas atividades não se fez 
sem percalços e sem a oposição de figuras nacionais. Durante toda a 
Primeira República, não foram raras as críticas aos trabalhos 
desenvolvidos pela missão médica da Rockefeller que chegavam a 
apontar uma possível ‘invasão americana’ por meio dos expedientes 
sanitários. (...) Não foram fáceis os caminhos percorridos pela 
Fundação para conseguir a adesão dos profissionais brasileiros, de 
autoridades governamentais e da opinião pública. A adesão, que 
finalmente se difundiu, teve na pessoa de Paula Sousa a figura mais 
combativa. No tocante à ação médico-sanitária da fundação, as 
críticas foram especialmente em relação aos métodos adotados no 
tratamento da ancilostomíase. Em uma palestra do então conhecido 
médico paulista Oscar Rodrigues Alves, em 1924, levantou-se a 
hipótese de que os médicos da Comissão Rockefeller estariam 
utilizando brasileiros como cobaias para testar a eficiência do uso do 
quenopódio177 no tratamento da ancilostomíase.178  
 
 

Apesar das muitas oposições aos projetos da Fundação Rockfeller, 

prevaleceu o objetivo da Reforma Paula Souza, que seguindo os modelos 

americanos dos Health Centers, pretendia despertar a consciência sanitária na 

população - era a profilaxia por meio da educação, que se impunha pelo 

deslocamento da política sanitária do policiamento ostensivo para a educação, 

fazendo com que a população fosse persuadida a colaborar para o seu próprio bem, 

apontando para múltiplas pressões impostas. 

Esta reforma sanitária afirmava que os médicos estariam encaminhando 

"soluções" para os alegados altos índices de mortalidade infantil, mesmo em vista 

das estatísticas indicarem um declínio na curva de mortalidade geral na cidade de 

São Paulo, que passavam de 30,5 por mil habitantes, em 1895, para 19,1 por mil, 

em 1922, ou seja, uma redução de 37%. Para os higienistas, no entanto, esses 

índices não eram confiáveis, mas, por não possuírem outros dados que pudessem 

contrapor, foi a partir de sua análise que passaram a construir seu diagnóstico da 

                                                           
176 FARIA, L. R. de. A Fundação Rockefeller e os serviços de saúde em São Paulo (1920-30): 
perspectivas históricas. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol.9(3): 561-90, set.-dez. 2002. p.6. 
177 Planta (Chenopodium ambrosoides) de cujas sementes se obtêm, por destilação, um óleo 
essencial que contém o ascaridol, com propriedades vermífugas contra as áscarides e os 
ancilostomas. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/quenop% 
C3%B3dio.Acesso em 8-10-2015. 
178 ALVES, Oscar Rodrigues Palestra transcrita em O Estado de S. Paulo. 24. 12. 1924 e Rockfeller 
Archives Center Series 305, 19/01. 1925. Apud FARIA, L. R. de. Op. Cit.p.12. 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/quenop%C3%B3dio.Acesso
http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/quenop%C3%B3dio.Acesso
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saúde da sociedade paulistana179 relacionando-os principalmente à má-alimentação 

e determinando a necessidade do controle da maternagem, por atribuírem a causa 

daquelas mortes à “ignorância das mães”: 

 

A collaboração das mães é a fonte essencial no assumpto que 
tratamos. O indice da mortalidade e de morbidade infantis entre nós, 
collocam S.Paulo e todo o Brasil em situação precaria no cotejo com 
outras terras civilisadas, tendo por causa essencial a ignorancia das 
mães.180 

 

Esse discurso voltado para o estabelecimento de uma política pública que 

fosse eficiente na redução das mortes, capaz de reduzi-la a um patamar aceitável 

por uma sociedade que se pretendia civilizada 181, acreditava que as mães largavam 

“os filhos com outras pessoas, suspendem a alimentação natural e lá vão para o 

serviço em busca do sustento da família, acarretando com isto quase sempre a 

morte dos pequeninos que ficam abandonados,” 182 apontando para características 

que acreditavam seriam habituais às mulheres. 183 

Essa alegação de que as mães “largavam” seus filhos para sustentar a 

família, teve na ação da política de saúde pública uma dimensão simbólica perversa, 

pois ao desqualificar a maternagem como incompatível com o trabalho fora de casa, 

produziu novas sensibilidades culpabilizando as mães, principalmente as operárias, 

pelos índices de mortalidade infantil, que foram atribuídos a problemas 

gastrointestinais causados pela má alimentação, pelo abandono dos menores e pela 

ideia de infância desvalida, engendrando a ideia de menor desajustado e 

delinquente.   

Barganhando um lugar de destaque social, esse discurso também hostil à 

indústria, estabeleceu uma política “corretiva” da maternagem, que tomou impulso 

com o projeto do médico Geraldo Horácio de Paula Souza.  

                                                           
179  COLUCCI, Sandra R. Mães, médico e charlatães...op. cit. Cap. I.3. 
180 AGRICOLA, Ernani. Terceiro Congresso Brasileiro de Hygiene. São Paulo: 1926, p.807. 
181 MORAES, Mirtes de. Tramas de um destino: Maternidade e aleitamento. São Paulo: 1899-1930. 
Tese de Doutoramento em História Social apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 
da PUC/SP, 2005. Introdução. 
182 VEIGA, Octavio A. da. O serviço de hygiene infantil. Communicação á Sociedade de 
Medicina. A Folha Medica, 1929. 
183 PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. In: BRESCIANI, Maria Stella M. (org.) A 
mulher e o espaço público. Revista Brasileira de História 18. SP: ANPUH/Marco Zero, vol.9, 
agosto/setembro 1989.p.11. 



 
 

69 

Em 16 de junho de 1922, retornando dos Estados Unidos onde havia 

terminado seu doutorado em Higiene Pública na John´s Hopkins, Paula Souza 

assumiu o cargo de diretor geral interino do Serviço Sanitário, e por decreto, em 21 

de dezembro, do mesmo ano, tornou-se catedrático de Hygiene,184 cumprindo termo 

de acordo assinado entre o governo do Estado de São Paulo com a Junta 

Internacional de Saúde (International Health Board – Fundação Rockfeller) para a 

organização de um Departamento de Hygiene anexo à Faculdade de Medicina de 

São Paulo.  

Essa aproximação com os Estados Unidos pode ser compreendida pelo fato 

do Brasil ter se afastado do organismo europeu (Comitê de Higiene) por perceber 

“que este concentrava suas preocupações nos problemas de seu próprio continente, 

fazendo com que houvesse uma aproximação da “Oficina Sanitária Pan Americana”, 

com sede em Washington. ” 185 

 

A estratégia da Oficina Sanitária Pan Americana era homogeneizar o 
sanitarismo no continente americano (...). Essa política da Oficina 
Sanitária, um desdobramento do “pan-americanismo” (...) pretendia 
estreitar os laços de dependência por meio do aspecto sanitário 
(...)186 

 

A noção de pan-americanismo surgira em 1889, significando uma só 

unidade em toda América. Era a aplicação dos ideais da Doutrina Monroe de 1823, 

que queria “uma América para americanos”.187 Para realizar seus objetivos 

necessitava estabelecer as diferenças entre as nações e buscar nas culturas algo 

                                                           
184 Annaes da Faculdade de Medicina de São Paulo. Redactor-presidente- Pedro Dias da Silva. 
São Paulo/Brazil. Anno 1926, vol 1. 
185 SILVA, Tânia Soares da. Da Panacéya para Hygéa: Representações, diagnósticos e ações sobre 
a infância, mulheres e famílias pobres no discurso-médico-higienista (São Paulo, 1920-1930). 
Dissertação de mestrado em História Social. PUCSP, 2004.p. 33. 
186 SILVA, Tânia Soares da. Da Panacéya para Hygéa: Representações, diagnósticos e ações sobre 
a infância, mulheres e famílias pobres no discurso-médico-higienista (São Paulo, 1920-1930). 
Dissertação de mestrado em História Social. PUCSP, 2004.p. 33. 
187 No ano de 1823, George Canning, primeiro-ministro da Inglaterra e John Quincy Adams, 
Secretário de Estado dos EUA, de olho no potencial do mercado americano, propôs uma ação 
conjunta anglo-estadunidense, favorável ao movimento emancipador da América Espanhola, e 
convenceram ao Presidente Americano James Monroe de que a ocasião era propícia para os EUA 
afirmarem independentemente o seu poder no continente americano. Dessa forma, nasceu a Doutrina 
Monroe por intermédio da Mensagem Anual ao Congresso que, sumariamente, fixava a base do 
pseudo pan-americanismo – “a América para os americanos”. Disponível em: 
<http://www.rbjid.com/sistinteramericano1.asp>. Acesso em 7/7/2015. 

http://www.rbjid.com/sistinteramericano1.asp
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que criasse vínculos identificadores. O anseio comum por prosperidade, progresso e 

saúde era fundamental nesse processo.  188 

Desqualificando os serviços sanitários anteriores, o projeto de Paula Souza 

determinou a recomposição das contradições e conflitos inerentes às mudanças 

sociais, entre sujeitos históricos que pertenciam a lugares sociais distintos, 

identificada nos preparativos para a Exposição Internacional comemorativa dos cem 

anos da Independência. Assim é que o presidente da Junta Internacional de Saúde 

da Fundação Rockfeller, Wickliffe Rose (1862-1931), desde 1920, apresentara um 

relatório em quarenta e quatro páginas, informando sobre a situação geral da saúde 

pública no Brasil e sobre os trabalhos aqui realizados pela Missão Médica da 

Rockefeller,189 além de impressões e opiniões a respeito dos vários fatores que 

estariam dificultando a organização e o desenvolvimento dos serviços de saúde 

pública no país.190 De acordo com o relatório de Rose: 

 

Há quem veja na falta de disciplina do brasileiro a chave para 
entender a maioria dos traços nacionais que o estrangeiro tende a 
considerar como deficiências nacionais. A criança não é disciplinada 
em casa, nem na escola; o jovem tem liberdade para seguir seus 
próprios caminhos; e o homem adulto não passa de um jovem 
crescido. 191 

 

Este relatório, que desenhou o quadro de preocupações com a considerada 

“falta de disciplina” dos brasileiros, fez parte da pesquisa que analisando instituições 

médicas existentes nos Estados Unidos e em outros países possuía interesse em 

estruturar Escolas de Saúde Pública. 

 
 

                                                           
188 SILVA, Tânia Soares da. Da Panacéya para Hygéa: Representações, diagnósticos e ações sobre 
a infância, mulheres e famílias pobres no discurso-médico-higienista (São Paulo, 1920-1930). 
Dissertação de mestrado em História Social. PUCSP, 2004.p. 33/34. 
189 A Junta Internacional de Saúde da Fundação Rockfeller, em 1916, enviou uma Comissão ao 
Brasil. Essa Comissão foi composta por Richard M. Pearce, da Universidade da Pennsylvannia, pelo 
Major Bayley Ashford, do Corpo Médico do Exército dos Estados Unidos, e por John A. Ferrell, diretor 
da Rockfeller. Em fevereiro de 1917, retornando a São Paulo, Pearce apresentou sugestões para 
acordo referente à criação de um Instituto de Higiene anexo à Faculdade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo, que foi assinado em 9 de fevereiro de 1918. CANDEIAS, Nelly Martins Ferreira. Memória 
histórica da faculdade de saúde pública da universidade de São Paulo: 1918-1945. Revista de 
Saúde Pública. São Paulo, 1984.p.4. 
190 FARIA, Lina. O documento 'Public health situation and work of the International Health 
Board in Brazil', escrito por Wickliffe Rose, da Junta Internacional de Saúde da Fundação 
Rockefeller. Hist. cienc. saude-Manguinhos vol.1 no.2 Rio de Janeiro Nov. 1994/Feb. 1995. O 
relatório foi apresentado em vinte e cinco de outubro de 1920.   
191 Idem, ibidem. 
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Imagem 11 - Espaço da Fundação Rockfeller na Exposição Internacional do 
Centenário da Independência. 1922. 

 
Fonte: LACERDA, Aline Lopes de. Retratos do Brasil: uma coleção do Rockfeller. Hist. cienc. saude-

Manguinhos vol.9 no.3 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2002. 
 
 
 

Foi nesse sentido que, entre 1916 e 1931, a Fundação Rockfeller investiu no 

Brasil 13 milhões de dólares192 em programas sanitários e de educação, sete 

milhões direcionados para o desenvolvimento do ensino médico, desse total a 

Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo recebeu o valor de um milhão de 

dólares como “filantropia científica”, 193 o que significaria, nos dias de hoje, cem 

milhões de dólares. Segundo Rose, o Brasil naquele momento seguia os modelos 

sanitários da França, o que segundo sua visão, apontava para o atraso nos 

procedimentos dos serviços de saúde pública brasileiros.  

 

A crença intelectual de que o médico tem toda a formação 
necessária para a bem sucedida administração de um serviço de 
Saúde Pública vem da França, principal fonte da instrução brasileira 
em todas as questões médicas. Mas os sinais de mudança são 

                                                           
192 Um dólar no século XX equivale a cem dólares no início do XXI. 
193 A Fundação também investiu no combate à febre amarela cerca de quatro milhões de dólares 
aplicados, entre 1916 e 1940, em todo o território brasileiro. MARINHO, Maria Gabriela S.M.C. A 
Fundação Rockefeller e a constituição de campos científicos em São Paulo. A configuração de 
modelos institucionais na área biomédica (1916-1952). Universidade São Francisco. Disponível 
em: <http://www.pucsp.br/pos/cesima/seminarios/txtsem300909.pdf>. Acesso em 20-6-2015. 

http://www.pucsp.br/pos/cesima/seminarios/txtsem300909.pdf
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numerosos e óbvios. É especialmente significativo um artigo que um 
médico do Rio tratando diretamente da questão e citando exemplos 
dos Estados Unidos, Inglaterra e alguns países continentais, que 
realizam cursos especiais sobre higiene (...). O Dr. Chagas 
recentemente propôs mandar os chefes das divisões do 
Departamento Nacional de Saúde aos Estados Unidos. Mesmo na 
educação médica existem mais mudanças. Já se encontra um 
número considerável de médicos que reconhecem as limitações do 
presente sistema. Além do mais, muitas vezes se ouve comentários 
de que o Brasil não pode mais seguir a França em tais questões.194 

 

A dura crítica de Rose aos modelos de serviço sanitário vindos da França 

fazia referência à teoria de Louis Pasteur, estabelecida como Teoria dos Germes, 

em 1880, quando então a microbiologia, entendendo que o processo saúde-doença 

se realizava pelo controle dos focos de contaminação, incrementara o saneamento 

nas cidades. De acordo com o americano da Fundação Rockfeller, a saúde se 

obtinha pelo processo educacional da população, apontando para um necessário 

processo disciplinar contínuo.  

Com esses modelos de serviço sanitário da Rockfeller absorvidos pela 

classe médica paulista ávida por conquistar status privilegiado dentro da 

organização da sociedade, os médicos buscaram fazer de São Paulo uma cidade 

americana, através do Departamento de Higiene, criado com a cooperação da Junta 

Internacional de Saúde da Fundação Rockfeller em conexão com a Escola de 

Medicina de São Paulo, e que foi anunciado como um promissor começo do cultivo 

da higiene como ciência e do ensino da higiene e da saúde pública em solo 

brasileiro.  

O estabelecimento dos princípios norteadores do pensamento dos médicos 

que dirigiam o Serviço de Saúde Pública, em 1925, baseado nos programas 

desenvolvidos pelos Estados Unidos, entendendo que a Saúde Pública devia ter um 

caráter social e que na educação pela higiene promoveria e protegeria a saúde dos 

indivíduos e da comunidade, assim como a prevenção de doenças, pretendiam 

diminuir os índices de mortalidade infantil, conquistando, dessa maneira, destaque 

social no Estado e na sociedade. 

Neste sentido, se voltaram principalmente para a assistência materno-

infantil, tuberculosos195 e sifilíticos, identificados com os maiores problemas trazidos 

                                                           
194 Relatório Rose. 
195 MORAES, Mirtes de. Imagens e ações: representações e práticas na luta contra a tuberculose. 
São Paulo, 1899/1930. São Paulo: Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 2000. 
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à população de São Paulo, que sobrecarregando o meio urbano em busca da 

indústria e do comércio, estaria acrescendo prejuízos contra hábitos sadios e a 

instrução sanitária pretendida pelo Serviço de Saúde Pública.196 

 

O Instituto de Hygiene de São Paulo grandioza obra de Geraldo de 
Paula Souza creado e amparado pela benemerita Fundação 
Rockfeller e há pouco officializado pelo Estado, constitue o marco 
inicial da nova éra sanitaria de nosso meio. Deste instituto de 
pesquizas e real escola de hygiene, se deriva a nova corrente. Dahi 
surtiu o plano paulista de educação sanitaria, em fins do anno de 
1925.197 

 

Dando início ao projeto da nova corrente sanitária, em 1926, Geraldo 

Horácio Paula Souza afirmou que o uso de fossas seria “tolerável” nas zonas menos 

densamente povoadas, mas que na cidade representavam “uma afronta à nossa 

civilização e um dos mais ativos fatores para a alta morbidade e conseqüente 

mortalidade.”198  

Determinou, então, que fosse realizado um recenseamento infantil em vários 

bairros da capital, para coligir dados sobre a natureza das condições de vida da 

criança, desde a habitação e alimentação até os recursos paternos, o que foi 

amplamente documentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
196 COLUCCI, Sandra R. Mães, médicos e charlatães... p.14. 
197 OLIVEIRA, Waldomiro. Formação de habitos sadios nas creanças. 3º Congresso Brasileiro de 
Hygiene. São Paulo, 1926. 
198 SOUZA, G. H. de Paula. Relatório. 1926. Apud: CAMPOS Cristina de. O sanitarista, a cidade e o 
território. A trajetória de Geraldo Horácio de Paula Souza em São Paulo. 1922 – 1927. p.84. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/47530>. Acesso em  12-3-2014. 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/47530
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Imagem 12 - Crianças no cortiço 

 
 

Fonte: VASCONCELLOS, Maria da Penha Costa; RODRIGUES, Jaime. A fotografia como 
instrumento do trabalho do higienista (São Paulo, primeira metade do século XX). Hist. cienc. saúde-

Manguinhos vol.13 no.2 Rio de Janeiro Apr./June 2006. 

 
 

A apresentação de fotos fez parte dos métodos de identificação das 

condições em que as doenças proliferavam. A força das imagens captadas pelo uso 

da fotografia e a possibilidade de reproduzi-las servia aos objetivos de Paula Souza 

“em dois aspectos complementares: como instrumento de denúncia e como prova 

documental irrecusável para propor intervenções no espaço urbano junto ao poder 

público”. 199 

O que se seguiu, e de acordo com Matos,200 foi que as péssimas condições 

de moradia e a superpopulação dos cortiços fizessem com que a habitação operária 

fosse identificada como moradia coletiva e precária, fonte de tuberculose, alcoolismo 

                                                           
199 VASCONCELLOS, Maria da Penha Costa; RODRIGUES, Jaime. A fotografia como instrumento 
do trabalho do higienista (São Paulo, primeira metade do século XX). Hist. cienc. saúde-
Manguinhos vol.13 no.2 Rio de Janeiro Apr./June 2006. 
200 MATOS, Maria Izilda Santos de. Um agente transformador. In: Construindo o futuro da nação. 
As representações da família e a mulher no discurso médico. São Paulo 1890-1930. Curitiba: 
Revista da SBPH, nº11, p.103. 
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e vícios, um ambiente perigoso, principalmente para mulheres e crianças, 

pressionando-os a se submeter aos seus princípios enquanto buscavam subordinar 

a cidade. 

A partir daquele diagnóstico sobre a população, a maternagem se afirmava 

como a grande preocupação do serviço sanitário, agregada à defesa da criança, se 

determinando que as mulheres devessem assumir o modo de maternar ditado pelos 

médicos, o que “as despertaria para o amor materno, para o instinto natural e o 

sentimento de responsabilidade”201 garantindo o desenvolvimento regular e saudável 

da criança.  

Em diferentes setores, em particular no médico-sanitarista, “propalava-se um 

modelo imaginário de família orientado para a intimidade do lar e que conduzia a 

mulher ao território da vida doméstica, locus privilegiado para a realização de seus 

talentos, procurando-se introjetar-lhe a importância da missão de mãe.”202  

Na busca do estabelecimento deste modelo e em função das resistências 

sociais à realização das propostas 203 Paula Souza se integrou a outras entidades 

sendo sócio fundador do IDORT - Instituto de Organização Racional do Trabalho, 

em 1931, cuja principal função era “o estabelecimento das bases racionais de 

organização do trabalho”204 buscando o fortalecimento da produção industrial, “num 

momento de redefinição das práticas de dominação social”205 auxiliada por preceitos 

científicos vindos da higiene. 

Em 1932, o Instituto foi convidado por Armando de Salles Oliveira, membro 

do IDORT e então governador nomeado de São Paulo, para reorganizar toda a 

máquina estatal paulista. Dentre as inúmeras mudanças implantadas sob a 

orientação do IDORT, foi feito o desmembramento entre as Secretarias da Educação 

e Saúde e a criação nessa última dos Departamentos de Pesquisa, Assistência e 

Policiamento (encarregado da fiscalização sanitária do Estado), indicando o 

destaque dado aos temas saúde e educação naquele momento. 

A requisitada atuação do IDORT visava reorganizar o trabalho nas fábricas 

assim como também o cotidiano dos trabalhadores através da imposição de novos 

                                                           
201 SILVA, Tânia Soares da. Da Panacea para a Hygea. Op. Cit. p. 65 
202 MATOS, Maria Izilda Santos de. Do público para o privado: redefinindo espaços e atividades 
femininas (1890-1930). In: Cadernos Pagu (4). Campinas/São Paulo, 1995, p.114. 
203 ANTONACCI, M. Antonieta Matinez. A vitória da razão(?). O IDORT e a sociedade paulista. SP: 
Marco Zero, 1993.p. 149. 
204 AZEVEDO, A. M. Geraldo Horácio de Paula Souza: fundador e vice-presidente do IDORT. 
Revista de Organização Científica, São Paulo: IDORT,1951.n. 234. 
205 ANTONACCI, M. Antonieta Matinez. A vitória da razão(?). op.cit. p. 17. 
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hábitos frente à questão da saúde,206coagindo-os a estabelecer uma ruptura com 

modos de sociabilidade existentes. 

No entanto, em relação à declaração de que seria “intolerável existência de 

fossas”, dez anos depois, em 1935, de quinhentas e quarenta e quatro cidades 

brasileiras com mais de dois mil habitantes, apenas duzentas contavam com algum 

serviço de água e esgotos, indicando a contínua ineficiência dos órgãos 

responsáveis diante da permanência dos problemas por eles visados.  

Porém, as intervenções nas relações mães e filhos, realizadas pela 

convicção de que “a ignorancia, a falta de vigilancia medica, a insufficiencia de 

recursos das mães termine, em numerosos casos, a resultados deploráveis,”207 

apontando para significados e sentidos construídos pelos discursos da Reforma 

Paula Souza, indicam que houve a “apropriação do discurso jurídico pela 

criminologia e a conformação de práticas institucionais no âmbito dos aparatos 

policial e prisional”,208 com o acirramento das internações e outras ações punitivas 

contra mulheres e crianças pela produção de saberes sobre o criminoso, a 

sexualidade e a doença em suas relações com o Estado. 

 

Não se tratava, porém de minimizar o papel do Estado nas relações 
de poder existentes em determinada sociedade. O que se pretendia 
era se insurgir contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e 
único do poder, ou de que a inegável rede de poderes das 
sociedades modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, um 
simples prolongamento ou uma simples difusão de seu modo de 
ação, o que seria destruir a especificidade dos poderes que a análise 
pretendia focar. Daí a necessidade de utilizar uma démarche inversa: 
partir da especificidade da questão colocada, que para a genealogia 
que ele [Foucault] tem realizado é a dos mecanismos e técnicas 
infinitesimais de poder que estão intimamente relacionados como a 
produção de determinados saberes – sobre o criminoso, a 
sexualidade, a doença, a loucura, etc. – e analisar como esses 
micropoderes, que possuem tecnologia e história específicas, se 
relacionam com o nível mais geral do poder constituído pelos 

aparelhos do estado. 209 

 
 

                                                           
206 CARVALHO, Antônio Carlos Duarte de. Curandeirismo e medicina: Práticas populares e 
políticas estatais de saúde em São Paulo nas décadas de 30, 40 e 50. Dissertação de Mestrado em 
História apresentada na Universidade Estadual Paulista, 1995. p. 10/11. 
207 PASCARELLI, Vicente, op. cit., p.8. 
208 ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando; SOUZA, Luís Antônio F. A sociedade e a lei: o 
código penal de 1890 e as novas tendências penais na primeira República. Artigo publicado em 12 de 
setembro de 2003 pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. p.2. 
209 MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. A microfísica do 
poder. RJ: Graal, 1979. p. XIII.   
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I. 4.  Internações: as insânias prazerosas 

 

Pelas representações da mãe “maternal” construídas no contraponto da mãe 

“desnaturada” os higienistas bloquearam outras referências de organização do 

cotidiano buscando introjetar uma imagem idealizada, registrando nas mulheres 

outra maneira de cuidar dos filhos, levando-as para uma ação comum, buscando 

engendrar uma geração sadia.210  

Caso não o fizessem estariam cometendo crime estando sujeitas às penas 

criadas para “corrigi-las”, sendo que “a expansão do saber médico sobre o corpo no 

campo do Direito se deu na legislação e na cultura jurídicas, a partir do surgimento 

das especializações médicas: Criminologia e Medicina Legal.”211 

O Código Criminal de 1890, não sofrera nenhuma alteração, apesar de 

criticado durante a Primeira República, porém, as ideias da Criminologia212 que 

tinham por base a ideia de que o ser humano é produto de um meio genético e 

social cabendo a ela compreender as causas do crime e sua natureza pensada 

como patológica e inscrita de forma irreversível nos corpos, passaram a influenciar a 

concepção das políticas públicas voltadas para a área de segurança, “direcionando 

a criação ou a reforma, bem como o funcionamento de instituições como a polícia, 

as prisões, os manicômios e outras instituições de internação.” 213 

 

As concepções da criminologia – que começava a se constituir como 
um campo de conhecimento com pretensões de cientificidade 
voltadas para a compreensão da natureza do crime e do criminoso, 
mas que, em alguns momentos, também ambicionava ser um 
conhecimento mais amplo acerca da própria vida social – foram 

                                                           
210 RAMOS FLORES, Maria Bernadete. O Brasil dos meus sonhos: feminismo e modernismo na 
utopia de Adalzira Bittencourt. Estudos femininos. V.10, n1. P.11-37.2002. 
211 MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos saberes jurídicos e criminológico. 
Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227>. Acesso 
20-3-2015. 
212 “Cesare Lombroso (1835-1909) é considerado o fundador da Criminologia. Para o pensamento 
lombrosiano urgia decifrar o corpo do criminoso, e que caberia ao criminologista – que seria um misto 
de médico, policial, juiz e professor – detectar, prevenir, remediar ou reeducar. Outras duas noções 
de suma importância que passaram a fazer parte do pensamento jurídico foram a periculosidade e 
defesa social. A partir dessas noções, vinculadas ao homo criminalis, caberia ao Estado e ao 
criminologista, seu principal agente, criarem instituições de detecção, prevenção e correção das 
pessoas julgadas potencialmente criminosas”. MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos 
saberes jurídicos e criminológico. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/ 
article/viewFile/2077/1227>. Acesso 20-3-2015. p. 4. 
213 MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos saberes jurídicos e criminológico. 
Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227>. Acesso 
20-3-2015.  

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
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incorporadas com entusiasmo por grande parte da intelectualidade 
brasileira. 214 

 

Apoiada na força e no papel dos discursos médicos e jurídicos se 

estabeleceu uma rede tensa de poderes, que engendrando estratégias reconhecidas 

pelas marcas inscritas na racionalização215 da cidade de São Paulo, construíram 

todo um complexo de áreas de isolamento, “espaços urbanos definidores de 

significados e sentidos,” 216 caso da seção destinada às chamadas ‘meninas 

delinquentes’ do Abrigo de Menores.  

 

O decreto n. 4.983 de 30 de dezembro de 1925 estabelece medidas 
complementares às leis de assistência e protecção aos menores 
abandonados e delinqüentes e dá outras providências (...). Fica o 
Governo autorizado a instalar a secção feminina do Abrigo de 
Menores, podendo despender até a somma de 200:000$000.217 

 

Crianças encontradas pelas ruas, que fossem consideradas abandonadas 

pelas mães, encontraram a disseminação das ideias de criminologia voltadas para o 

funcionamento de instituições de internação como os manicômios e outras como as 

de internação, estabelecidas pela Lei Estadual 844, de 1902, que criara o Instituto 

Disciplinar e a Colônia Correcional.218   

Isoladas em vários tipos de abrigos, orfanatos e asilos, essas crianças tidas 

como ‘delinquentes’ e/ou ‘abandonadas’, em sua grande maioria pertenciam a 

famílias cujas mães saíam diariamente para as fábricas passando aí o dia todo ou a 

maior parte dele, a fim de prover as suas necessidades. Por este motivo, 

estabeleciam redes de solidariedade com vizinhos, comadres e parentes, “estratégia 

comum às mães pobres que consistia em socializar os filhos através de uma extensa 

rede de vizinhança e parentela,219“ que cuidavam das crianças, apontando relações 

com o tempo e com o espaço, redes de determinação, que sujeitos históricos 

                                                           
214 ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os 
Desiguais. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/dados/v45n4/a05v45n4>. Acesso em 12-12-
2013. 
215 CERTEAU, Michel de. Do conceito de cidade às práticas urbanas. In: A invenção do 
cotidiano: artes de fazer. 1. RJ: Vozes, 1994.p.172. 
216 AVELINO, Yvone Dias. Saúde Pública e Cidade: territórios de exclusão social, memórias, 
tensões e poderes. IN: ANPUH. Anais do XIX Encontro Regional de História. SP: Poder, violência e 
exclusão. Vol. 1. SP: ANPUH-SP, 2008. 
217 Actos do poder Legislativo. 1925. 
218 SANTOS, Marco Antônio Cabral dos. Criança e Criminalidade no início do século. In: PRIORE, 
Mary Del. (org). História das Crianças no Brasil. SP: Contexto, 2000. p. 222. 
219 FONSECA, C. Pais e filhos na família popular. In: D´INCAO, M.A. (org). Amor e família no 
Brasil. SP: Ed. Contexto, 1989. P. 95. 
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vivenciaram cotidianamente, se manifestando como crenças, valores e interesses, 

“que remetem a um conjunto de significações”.220 

 
Essa circulação de crianças entre uma casa e outra não era de forma 
alguma excepcional (...) trata-se de uma forma prática particular aos 
grupos populares que deriva, por um lado, da importância da família 
extensa, por outro, da necessidade de acionar estratégias coletivas 
para a sobrevivência das crianças.221 

 

No entanto, considerou-se que essas múltiplas relações deveriam ser 

rompidas, e as mulheres, alvo da imposição de discursos de padrões de 

comportamento feminino e de controle de seus filhos, foram colocadas sob a tutela 

do Estado pela ideia de vida social organizada, bloqueando outros modos de vida, 

outras experiências, outros ritmos, entendendo-se conforme Matos, que a 

subjetividade, bem mais do que autonomia, carrega a noção de “sujeição”, criando-

se a ideia de que é fabricada e modelada no registro social.  

 

O processo de construção de subjetividades convive com a 
imposição coercitivamente atada às homogeneizações de 
determinados modelos culturais hegemônicos − estratégias que são 
orientadas pelo controle dos desejos e das vontades −, em que se 
objetiva moldar, regular.222 

 

A quase totalidade daquelas mães trabalhava em fábricas. Fábricas de 

papel, calçados, sílex, arame, metalúrgica, cigarros, vidro e principalmente de 

tecidos, “enquanto seus filhos ficavam com comadres, avós, tios”223 estabelecendo-

se ali uma verdadeira rede de assistência social, sendo que frequentemente as 

crianças seriam encontradas brincando pelas ruas, lugar considerado “criador de 

vícios e falhas de caracter." 224 

 

A rua simbolizava o espaço do desvio, das tentações, devendo as 
mães pobres, segundo os médicos e juristas, exercer vigilância 

                                                           
220PESAVENTO, Sandra. Sensibilidades no tempo, tempo de sensibilidades. Disponível em: 
<http://nuevomundo.revues.org/229#entries>. Acesso em 04-3-20012. 
221 FONSECA, Claudia. Mulher e pobre. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no 
Brasil. SP: Ed. Contexto, 1997. P. 535. 
222 MATOS, Maria Izilda Santos de. Por uma história das sensibilidades: em foco – a 
masculinidade. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/historia/article/viewFile/2658/ 
2195>. Acesso em 22-5-2015. 
223 PEIXOTO, Esther Sandoval. Estudo sobre as famílias das crianças do Centro Familiar e 
Social da Quarta Parada. TCC do curso de Serviço Social, 1937. 
224 COELHO, Nair de Oliveira. (Commissaria de menores).  O papel do Commissario de menores 
como assistente social. TCC do curso de Serviço Social, 1938. 

http://nuevomundo.revues.org/229#entries
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/historia/article/viewFile/2658/2195
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constante sobre seus filhos (...). Esta exigência afigurava-se 
impossível de ser cumprida por aquelas que precisavam trabalhar e 
que por isso deviam sair ás ruas à procura de possibilidades de 
sobrevivência.225 

 

As mães que trabalhavam nas fábricas do bairro do Belém, instalações que 

eram tidas como polos de desenvolvimento, podiam afirmar, no entanto, que estas 

eram promotoras de sujeira e de doença, pois suas chaminés diariamente expeliam 

um tipo de fumaça azul, "que vai se avolumando e condensando na atmosfera, 

dando-lhe um aspecto cinzento," 226 que, se transformando em chuvinha fina, sujava 

as casas, ruas e quintais, deixando a roupa das crianças em estado lamentável. 

 

Vêm também pelos ares (a fumaça azul), como balõezinhos, 
levíssimas partículas de carvão que assentam em tudo, fazendo com 
que os moradores se acostumem tanto com sua presença que já não 
mais as tiram de seus pratos. Vai indo também na alimentação o 
carvão que vinha das fábricas de tecido. A poeira fina, fina como é, 
acha melhor via que a digestiva: desce pela via respiratória, 
predispondo à bronquite crônica as crianças. 227   

 

Além da sujeira provocada pelas fábricas, as ruas, espaço de recreação 

possível nos bairros operários, não eram calçadas, se encontravam em péssimo 

estado de conservação, esburacadas, cheias de mato e, além de sua função de 

rodovia, serviam também como depósito de lixo, cheias de folhas secas, latas, 

panos velhos, recebendo ainda as águas servidas dos quintais e casas, que 

escorrendo em regos empoçavam-se em charcos que exalavam intolerável mau 

cheiro.228  

Era ali que as crianças provavelmente imundas, com pés descalços e 

cobertas de andrajos estariam “ora pulando muros em busca de pomares de donos 

pouco cuidadosos, “chocando” bondes, caminhões, ora acolá, em jogos pelos 

terrenos baldios, onde a menor falta do companheiro é motivo para brigas e um 

desencadear de impropérios,” 229o que seria considerado indicador de 

comportamentos inadequados.  

                                                           
225 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: DEL PRIORE, Mary. 
História das mulheres no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1997. P. 365. 
226 PEIXOTO, Esther Sandoval. Op. Cit. p.7. 
227 Idem. Ibidem.. p. 7. 
228 PEIXOTO, Esther Sandoval. Op. Cit. p.8 
229 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939. 
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Dentre esses comportamentos poder-se-ia apontar alguns bastante comuns, 

como aqueles das histórias de alguns menores que se dirigiam para depósitos de 

lixo onde passavam o dia brincando para ver quem descobria maior “preciosidade” 

como se fossem garimpeiros “a rebuscar na sua bateia” relatando-se, por isso, que 

seriam frequentes as perturbações digestivas, vencidos que seriam por guloseimas 

encontradas.  

Entendia-se também que, seria habitual as crianças passarem o dia 

brincando pelos trilhos do bonde de Santo Amaro, quando, contava-se, ao sentirem 

fome não relutariam em pedir alimento a primeira pessoa que aparecesse.  

Outros nadavam nos rios próximos ou perambulavam pelas vias férreas. No 

entanto, todos, mesmo os que permaneciam nos quartos dos porões ou cortiços, 

seriam filhos de mães negligentes, sendo acusadas de frequentar bailes públicos ou 

de entregar os filhos “a pretos velhos atrazados, unidos ilegalmente, residindo num 

quarto único, contiguo a barracão condenado pelo serviço sanitário, apesar da 

dedicação demonstrada pelos velhos, da ordem e asseio da moradia, está bem claro 

a influencia perniciosa física e moral do ambiente da criança.”230 Essas práticas de 

sociabilidade, e de acordo com Venâncio, resultavam da escravidão e da miséria, 

havendo deixado como herança séculos de instabilidade doméstica, e as camadas 

populares improvisavam até mesmo as formas de amor e criação dos filhos, gestos 

que eram aceitos e praticados.231 

Assim, independentemente do encaminhamento que as mães tomassem na 

condução da maternagem dos seus filhos, predominou “o processo de construção 

de subjetividades (que) convive com a imposição coercitivamente atada às 

homogeneizações de determinados modelos culturais hegemônicos,”232  

consequentemente elas sempre eram consideradas negligentes se não seguissem a 

orientação de compreender com nitidez seu papel de mãe e primeira mestra dos 

filhos, e de donas de casa. 

Neste sentido, a mulher devia ser convencida das leis naturais e morais que 

a obrigavam a exercer o círculo completo das funções de mãe. Se a isto se 

recusassem seria porque haveria uma falsificação dos sentimentos contrariando as 

                                                           
230  LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939 
231 VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade negada. In: DEL PRIORE, Mary. (org.). História das 
mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.p.202. 
232 MATOS, Maria Izilda Santos de. Por uma história das sensibilidades: em foco – a 
masculinidade. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/historia/article/viewFile/2658/ 
2195>. Acesso em 22-5-2015. 
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manifestações naturais e sacrificando o dever que era sacrificar a si, a prole e a 

humanidade.233  

Porém, mesmo se as mães buscassem assistência aos filhos, como nos 

oitenta casos registrados, em 1939, pelo Departamento de Serviço Social, e 

pedissem, como o fizeram setenta e quatro delas, a internação de seus filhos 

alegando que procuravam garantir boa educação (15 casos), evitar a corrupção do 

menor (13 casos), por necessidade de trabalhar (6 casos) ou por falta de recursos 

(11 casos) considerava-se que os motivos daquelas mães se resumiam “ao desejo 

de se eximir da responsabilidade dos filhos, considerados como ônus indesejável 

enquanto nada produzem.”234 

Portanto, havia a priori a ideia de que as mulheres pobres, principalmente as 

operárias, de várias nacionalidades, brasileiras, alemãs, italianas, húngaras, 

francesas, romenas, portuguesas, iugoslavas, espanholas e suíças quereriam se 

livrar dos seus filhos sem atentar que, pressionadas, estas subjetivavam suas 

esperadas responsabilidades. No entanto, entendiam que aquelas mães só 

concebiam “a boa educação da infância quando são os menores confiados a um 

asilo, a um reformatório, ou internados em qualquer outro estabelecimento,”235 ao 

invés de evitar o afastamento da criança do seu “ambiente natural e necessário – o 

lar.”236 

Foco das críticas médicas e de seus ideais de redução dos índices de 

mortalidade infantil, essas mães operárias recebiam baixos salários de 200$000 

(duzentos mil réis) com o qual pagavam os aluguéis de suas casas, “que era comum, 

simples, de chão lavado, mobiliário de madeira sem verniz,”237 e que custavam entre 

50$ e 200$, contando com apenas um quarto onde se abrigavam entre quatro a oito 

pessoas usando água de poço e fazendo apenas uma refeição por dia, pois os 

gastos com alimentação correspondiam a 50$000 e mesmo 100$000 mensais.238 

                                                           
233 ASSUNÇÃO, Vitorino. Garantia sanitaria da prole. Tese de doutorado, Bahia, 1909, pp.35-6. 
APUD: RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em 
São Paulo, 1890-1930. RJ: Paz e Terra, 1991.p.79. 
234 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939.p.18. 
235 Idem. Ibidem. p.18 
236 Idem. Ibidem.p.18 
237 Idem. Ibidem. p.7. 
238 CALDAS, Cristina. A história da arte de mensurar. Revista eletrônica de jornalismo científico, 
2008. Acesso em 22-4-12. Disponível em: <www.comciencia.br/comciencia/?section=8& 
edicao=33&id...> “A estatística econômica mais antiga é o índice de custo de vida, de 1939, 
construído para acompanhar a evolução do custo de vida na cidade de São Paulo". 

http://www.comciencia.br/comciencia/?
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Mesmo assim, o motivo registrado como falta de recursos referido pelo Serviço 

Social surgia só em quarto lugar. 

 

 

Quadro 3 - Síntese dos padrões monetários brasileiros 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.fotolog.com/leandrobrito/11823016> Acesso em 27-8-2015. 

 

 

Porém, para os médicos aquelas condições foram consideradas problema 

que deveria ser controlado pelas mães, que em sua grande maioria eram “viúvas, 

abandonadas, solteiras ou separadas, arrimos de família,”239 e que foram julgadas 

sem aptidão para em casa realizar trabalho capaz de conferir remuneração 

suficiente para dar aos filhos “ao menos uma educação sofrível”. 240 À vista disso, foi 

considerado que o trabalho na fábrica preparando terreno para a "delinquência e 

                                                           
239 GALVÃO, Maria Isabel Amaral Corrêa. Estudo de 100 casos de mães arrimo de família. TCC, 
1939. 
240 Idem, ibidem. p. 4 

http://www.fotolog.com/leandrobrito/11823016/Acesso%20em%2027-8-2015
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desajustamento”, pelos possíveis delitos que seriam cometidos por seus filhos 

deixados pela rua, viria a justificar suas internações, mas apenas quando legitimado 

pelo poder identificador desta necessidade: 

Dahi o crescimento de uma prole insubmissa, impermeável a 
qualquer disciplina, gérmen por sua vez de novas famílias 
desorganizadas cuja continuidade no tempo irá agravando de mais a 
mais a situação existente. Dahi propormos a internação destes com o 
intuito nobre de melhorar-lhes a situação.241 

 

A desqualificação das mães e de seus espaços de sociabilidade justificaram 

a internação das crianças sob a tutela do Estado, pois as mães seriam negligentes, 

“procurando a vizinhança tomando parte nas intrigas que não faltam nunca,”242 

arrancando seus filhos “do aconchego doméstico para os salões mundanos, onde se 

joga dinheiro e honra segregando os filhos dos amplexos maternos para a liberdade 

das ruas, como esperar que se não pervertam os nossos menores?243  

O “aconchego doméstico” a que se referiam eram quartos, porões, 

habitações individuais ou coletivas, pensões, garagens, barracões, cortiços 

insuficientes mesmo para abrigar família pouco numerosa, não oferecendo o mínimo 

necessário de comodidade, onde se empilhavam poucos móveis velhos, sala, 

cozinha e dormitório.  

Mas, essa situação só era considerada da perspectiva de que lá imperava “a 

imundície, o tumulto, as injúrias, as conversações pouco edificantes”.244Essa vida 

sem disciplina levaria ao gosto pela vida desregrada, a preguiça e a instabilidade, e 

o marido “enxotado de casa pelo desmazelo da mulher, vae em busca da 

taberna”.245De acordo com Sant´Anna, pode-se afirmar que esses padrões morais e 

argumentos do discurso científico também estiveram atrelados a interesses 

econômicos que buscavam tornar necessário o consumo de objetos de limpeza,246 

sendo que o fardo dos encargos da família, sequer referido, apenas registrava a 

“incompetência com as roupas que não conhecem agulha nem escova, 

                                                           
241 FERRAZ, Lygia. O abandono na primeira infância. Estudo de 141 casos do Cartório do 
Comissariado de Menores. TCC. s/d. 
242 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939.p.35. 
243 Idem. Ibidem.p.35. 
244 Idem. Ibidem.p.36. 
245 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939.p.38 
246 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos para 
uma história do corpo no Brasil. In: SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de (org.). Políticas do corpo. SP: 
Estação Liberdade, 1995. 
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transformando-se em frangalhos imundos; o quarto na mais completa desordem; os 

alimentos, além de insuficientes, difíceis de tragar.”247 

A responsabilidade das mães condenadas pela incapacidade em criar os 

filhos por falta de recursos decorrente da exiguidade dos salários recebidos ou pelo 

estado de enfermidade decorrente da falta de condições materiais foi absolutamente 

desconsiderada, transformando-as em objeto de estudo de diversas instituições de 

internação/encarceramento criadas para tratar dessas questões. 

Essas formas de discriminação, que buscavam disciplinar as mulheres, 

exerceram efeitos de poder que gerando sentimentos de medo e culpa, por sua 

ampliação em discursos universalizantes, determinaram componentes da 

sociabilização das mulheres que resultaram nas mais abusivas ações. 

Haja vista o “sanatório particular” construído na Rua Major Diogo 353, antiga 

Rua Valinhos, no bairro da Bela Vista, para internar em 1921, Sebastiana de 

Almeida Mello Freire, conhecida como D. Yayá, que aos trinta e quatro anos foi 

diagnosticada como insana pelos médicos Franco da Rocha 248 - que se recusou a 

participar da junta médica que aprovou definitivamente a reclusão doméstica da 

paciente (sem explicar por que) - e Osório César. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939.p.38. 
248 Francisco Franco da Rocha (1864-1933) foi o fundador, em 1898, do Asilo de Alienados do 
Juquery. 
249 BARBOSA, Ana Mae. Palestra. VII Congresso Internacional de Arte Terapia. Seminário 
Internacional de Mestrados em Arte Terapia. Madrid, 2003. "Osório César foi considerado “pioneiro” 
pelo uso da arte para a busca da sanidade mental (no Rio de Janeiro seria a médica Nise da Silveira). 
Psiquiatra famoso, que se correspondia com Freud, era comunista, tendo viajado à URSS com Tarsila 
do Amaral, com quem foi casado, e que teria despertado sua consciência social e influenciado na 
criação da obra “Os operários”".  
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Imagem 13 - Dona Yayá (1910) – Sebastiana de Melo Freire (1887-1961).   

 
Fonte: A Casa de Dona Yayá / Comissão de Patrimônio Cultural da USP. São Paulo: USP/Imprensa 

Oficial do Estado, 2001. 

 
 

Uma extensa análise documental (entrevistas, laudos médicos, autos 
de interdição, a legislação brasileira referente à herança, inventários, 
jornais de época e fotos) colocou em cena uma grande quantidade 
de personagens, que povoam a história em meio ao destino de 
isolamento traçado para Yayá. São familiares que morrem durante a 
infância da senhora; amigas de adolescência que dela cuidam até a 
morte. Mas são também personalidades da vida pública nacional, 
como o político liberal e governador paulista Albuquerque Lins (1908-
1912), tutor de Yayá e que autoriza a sua interdição na casa; o 
médico Franco da Rocha, idealizador do então recente hospital 
psiquiátrico do Juquery (1895), e que se recusa a participar da junta 
médica que aprovaria definitivamente a reclusão doméstica da 
paciente; ou o diretor do hospício do Rio de Janeiro Juliano Moreira, 
que vem pessoalmente à Rua Major Diogo examinar Sebastiana. 250 

 

 
 
 
 

                                                           
250 RODRIGUES, Marly. A casa de dona Yayá. São Paulo, Ícone Pesquisas de História. 1988. Apud: 
FREHSE, Fraya. A casa de Dona Yayá. Rev. Antropol.,  São Paulo ,  v. 43, n. 2, p. 259-269,   2000 .  
Acesso em  09  May  2015.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-77012000000200015>.  
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Tutelada por Albuquerque Lins, o que a impedia de gerenciar seus próprios 

bens econômicos, Yayá, nascida em 1887, se recusava a casar e gostava de se 

divertir em saraus que promovia em sua casa na Rua Sete de Abril.  

Além disso, também mantinha como hobby um estúdio de fotografia, o que 

para o período foi considerado altamente indicador de comportamento desviante, 

segundo as expectativas e interesses dominantes, que “formularam e executaram 

estratégias de disciplinarização e de repressão dos corpos e mentes sedimentados 

sobre uma nova ética do trabalho e sobre novos padrões de moralidade para os 

comportamentos afetivos, sexuais e sociais.”251  

Só saiu daquela prisão privada trinta e seis anos depois para morrer em 

1961, aos setenta e cinco anos de idade.  

 

 

Imagem 14 - Casa/sanatório de Sebastiana Melo Freire. Rua Major Diogo, 353 

Fonte: Disponível em:<www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/dossie.pdf>. Acesso em 
12/out/2011. 

 

 

As grades de ferro e os vidros duplos instalados nas antigas janelas; 
as portas pesadas que, dotadas de visores de corte transversal, 
foram afixadas nos batentes embranquecidos para possibilitar a 
passagem apenas de comida; o solarium construído em 1951 para 
prover mais circulação a uma reclusa proibida de sair ao jardim. 252 

                                                           
251 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: DEL PRIORE, Mary (org). História das mulheres 
no Brasil. SP: Contexto, 1997. P.322. 
252 FREHSE, Fraya. A casa de Dona Yayá. Rev. Antropol.,  São Paulo ,  v. 43, n. 2, p. 259-269,   
2000. Acesso em  09  May  2015.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
77012000000200015>. 

http://www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/dossie.pdf%3e.%20Acesso%20em%2012/out/2011
http://www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/dossie.pdf%3e.%20Acesso%20em%2012/out/2011
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Sebastiana não era nem operária, nem pobre, nem mãe, mas confrontara os 

padrões de comportamento femininos estabelecidos pelos discursos médicos, 

provocando pelo seu comportamento, reconhecido “como uma força alienígena 

amoral, uma epidemia a ser combatida ou pelo menos controlada se o mal fosse 

inevitável, como parecia a muitos”,253 o diagnóstico de insanidade pela medicina 

psiquiátrica da época sofrendo o rigor da lei do confinamento às instituições: 

 

O perfil epistemológico da psiquiatria é pouco definido, porque a 
prática psiquiátrica está ligada a uma série de instituições, de 
exigências econômicas imediatas e de urgências políticas de 
regulamentações sociais.254 

 

Neste sentido, na utopia de uma sociedade disciplinar determinou-se que 

“(...) aquela que não preenchesse os requisitos estipulados pela natureza, inscrevia-

se no campo sombrio da anormalidade, do pecado e do crime,” 255  e se entendendo 

que da ideia de “existência regular”, que agregou critérios de 

normalidade/anormalidade surgiram sanções às consideradas transgressoras das 

normas, expressando formas de silenciamento institucionais,256 como as referidas 

acima. 

Sebastiana de Melo Freire, da elite paulistana, única herdeira de grande 

fortuna deixada pela mãe Josefina Augusta de Almeida Melo e pelo pai Manuel de 

Almeida Melo Freire, advogado, político e fazendeiro, ao ficar órfã aos doze anos de 

idade, em 1899, foi tutelada pelo amigo de seu pai Manuel Joaquim de Albuquerque 

Lins, também advogado e político, que exerceu o cargo de presidente do Estado de 

São Paulo entre 1908 e 1912, e de senador estadual de 1913 a 1926.  

Na carta enviada257 por Abigail (sem outras identificações senão as que 

estão na própria carta) para Sebastiana de Melo Freire (D. Yayá), sua amiga, é 

                                                           
253 AZEVEDO, Nara e FERREIRA, Luiz Otávio. Modernização, políticas públicas e sistema de 
gênero no Brasil: educação e profissionalização feminina entre as décadas  de 1920 e 1940. 
Cadernos Pagu(27), julho-dezembro de 2006. P. 213-254. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32143.pdf>. Acesso em 12-9-2014. 
254 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: A microfísica do poder. SP: Paz e Terra, 2005. p.4 
255 RAGO, M. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar (1890/1930). Rio e Janeiro: Paz e 
Terra, 1987, p.79. 
256 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Loucura, gênero feminino: as mulheres do Juquery na São 
Paulo do começo do século XX. In: BRESCIANI, Maria Stella (org.). A mulher no espaço público. 

São Paulo: ANPUH/ Marco Zero, vol. 9 (18), 1989. 
257  No Juquery, as cartas não eram enviadas a seus destinatários sendo anexadas aos prontuários, 

se constituindo numa “surda prática de resistência que se instala no âmago da vida asilar.” Os jornais 
e livros também eram censurados, sendo permitidos somente aqueles tendentes a revigorar as forças 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Almeida_Melo_Freire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Almeida_Melo_Freire
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32143.pdf
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muito importante porque não somente permite traçar um retrato de sua vida 

particular, como mostra aspectos de uma época.  A carta de Abigail, que também se 

encontrava internada, mas no Juquery, por ordem de seu marido (também 

médico),258 permite que se desvelem resistências pelas astúcias259 usadas na 

denúncia de que o internamento aplicado as duas poderia ter tido por causa não a 

insanidade, como significada pelos médicos, mas por um modo de vida diferente 

daquele determinado por aqueles, num momento em que “a intensificação da vida 

social, com a comercialização do lazer, transformou as mulheres de elite em 

consumidoras de diversão pública, juntando-as aos homens de sua classe nessas 

atividades.”260 

 

 

Imagem 15 - Carta enviada a Sebastiana por Abigail Santana 

    
Fonte: Disponível em:<www.argbrasil.net/wiki/Categoria:Casa_de_Dona_Yayá>. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
morais. Romances e novelas eram proibidos porque segundo os médicos “excitam a imaginação e a 
fantasia”. CUNHA, Maria Clementina Pereira. O Espelho do mundo: Juquery, a história de um asilo. 
São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1986. p.101-118. 
258 CUNHA, Maria Clementina. Cidadela da ordem: a doença mental da República brasileira. SP: Ed. 
Brasiliense, 1990. P. 63/64. “No Juquery os internos ostentavam suas próprias origens sociais (...). 
Chamados eufemisticamente de ‘pensionistas’, internos pagantes, geralmente de ‘boas famílias’ 
mantinham suas roupas pessoais, seus objetos (...), nunca eram compelidos ao trabalho (....) 
qualquer correspondência sofria rígida censura.” 
259 CERTEAU, M. de. Opus cit. p.100. Astúcias ou Táticas no sentido que lhe dá Certeau: "Tática é a 
ação calculada determinada pela ausência de um espaço próprio. Ela não ocorre em um espaço 
caracterizado pela autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com 
o terreno que lhe é imposto”.  
260 AZEVEDO, Nara e FERREIRA, Luiz Otávio. Modernização, políticas públicas e sistema de 
gênero no Brasil: educação e profissionalização feminina entre as décadas  de 1920 e 1940. 
Cadernos Pagu(27), julho-dezembro de 2006. P. 213-254. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32143.pdf>. Acesso em 12-9-2014. 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32143.pdf
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Franco da Rocha, 19 de junho de 1933. _ Yayá querida amiga de 
longe, ontem me acometeu devastadora saudade de nossos saraus 
ao palacete da 7 de abril. Saudade dos passeios no bonde 38, eu e 
tu e Anita e os cabelos voando na Visconde de Parnayba, saudade 
dos encontros furtivos com o Mario, este sim um furioso. Fomos nós 
mesmas, Yayá, quem por suposta insanidade nos privamos de 
insânias tão prazerosas? Ou quem por suposta insanidade foi 
privada das cousas caras da vida ou quem nos privou foi o outro? O 
que vê e não se queda satisfeito, quer determinar? Conheceste meu 
marido, respeitoso Dr. Heraldo Santana da Bahia de todos os santos, 
um mulato de óculos, vejam! Orador requisitado nas arcadas 
médicas da capital! Foi ele meu próprio malfeitor, amiga, e até hoje 
amo só não sei como senão matando. Falei-te das xilogravuras? 
Acabei-as, cinco peças, formas lúdico-simbólicas do tratamento que 
sofri. Foi definitivamente bom conhecer Osório, ele parece que gosta 
de mim. Primeiro me deu folhas, que furei, depois a tela, que furei. 
Voltou com o naco. Quantas vezes contei-lhe a história mulher 
desamada? Tens ido ao solário? Vês Anita? Osório então ficou 
emocionado, ganhei a honra de beber chá no gabinete, Yayá, não 
deu que o médico é de uma simplicidade invejável? Tomou-me as 
xilogravuras e despachou tudo para Heraldo. Disse que seria melhor 
para todos nós, eu inclusive. Acredite no Osório, Yayá. Já deixam 
que abras tuas próprias janelas, amiga? Tens ido ao solário? Vês 
que te perguntarei isto até que me respondas? Mas Heraldo não 
vem. Sei que deixou Salvador e vive agora trocando de cabana na 
serra da Cantareira. Um mendigo vestido de branco, imagino sempre 
limpo e assustado. Não duvido que o exército acabe contratando os 
serviços médicos do meu marido, Yayá, e pague-lhe com alfafa. Na 
última carta Heraldo disse que não poderia ir à Juquery porque a dor 
seria muita e o arrependimento o mataria. Não entendo, você 
entende? Pois amiga, agora que tudo está gravado, eu sumo do 
mundo. Nos encontramos logo? Saudade, Abigail Santana.261 
 
 

Os passeios no bonde 38 ,262 durante os quais Yayá e Abigail se entregavam 

às insânias prazerosas, diferentemente do bonde dos operários era de tom verde-

musgo, possuía bancos e colunas de pinho de Riga e teto e assoalho de cabriúva 

com detalhes em bronze, cobre e latão. As supostas insânias prazerosas como os 

passeios de bonde teriam indicado comportamentos desviantes que foram 

silenciados por diferentes formas de internação e isolamento, pois que se esperava 

que a mulher tivesse para com o mundo um olhar maternal uma vez que “para ser 

mãe psicologicamente, familiarmente, socialmente, intelectualmente, e até 

                                                           
261 Carta de Abigail Santana para Yayá. DPHSP. 
262 A linha de bonde que circulava pela Rua Visconde de Parnaíba, passando em frente à Hospedaria 
dos Imigrantes, funcionou de 18 de fevereiro de 1902 a 5 de dezembro de 1937, com 5 carros 
percorrendo quase 9 quilômetros de trilhos. Saindo do Largo do Tesouro, passava pelas ruas General 
Carneiro, Gasômetro, travessa do Brás, Piratininga até a Visconde de Parnaíba, virava na Hipódromo 
e depois Santa Cruz, Bresser, Silva Teles, Maria Marcolina, alcançando a Avenida Rangel Pestana e 
retornando pela Travessa do Brás, Gasômetro e General Carneiro, voltando ao ponto final/inicial no 
Largo do Tesouro. http://www.abpfsp.com.br/passeio_bonde.htm. Acesso em 28-6-2015. 

http://www.abpfsp.com.br/passeio_bonde.htm
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politicamente, não importa o ter ou não ter filhos. O essencial é que a ação da 

mulher no seu meio se exerça num sentimento maternal”.263  

A carta de Abigail desvela a sensibilidade do próprio “louco” sobre si mesmo 

e sobre a sua “loucura,” ao falar sobre a experiência psiquiátrica pela qual passa ou 

passou, e que afetou tudo o que ela sentiu por si mesma e por sua amiga Yayá, 

deixando marcas onde se identifica um mundo de transgressões às normas 

coletivas. 

Também, não foi por falta de recursos financeiros, já que era a única 

herdeira de incalculável fortuna, nem de conhecimentos, que Sebastiana Melo Freire 

não evitou seu encarceramento peculiar. Quando morreu ela deixou um patrimônio 

avaliado em US$ 30 milhões, mais de 10 vezes o orçamento municipal de Mogi das 

Cruzes – conta que nos levaria a aproximadamente US$ 1,6 bilhão. 

 

Deixou além dos 36 alqueires da Chácara da Yaya, incontáveis 
imóveis na cidade e na Capital. Havia, por exemplo, o prédio de 15 
apartamentos na Rua Dr. Mello Alves. Um outro prédio de 4 
apartamentos e 2 lojas na Rua Augusta. 27 residências na Rua do 
Hipódromo e outras 7 casas na Rua Conselheiro Justino. Na Rua 
São Caetano tinha mais 7 casas; outras 8 na Rua Piratininga, 6 
casas na Rua Visconde de Parnaíba e outro tanto na Rua Prudente 
de Moraes. Na Rua Correa de Andrade tinha uma casa e na Martin 
Buchard outra. Tinha casas na Rua Campo Salles (1); Avenida 
Brigadeiro Luiz Antonio (1); Rua Maria Antonia (1); Rua Pirineus (2); 
Rua Brigadeiro Galvão (3); a casa onde residia na Rua Major Diogo e 
a maior parte do edifício Veneza na Rua Bráulio Gomes, construído 
onde estava a mansão em que vivia antes da interdição. Em Mogi 
das Cruzes, um terreno na Rua Capitão Paulino Freire; quase um 
quarteirão na Rua Senador Dantas; 2 casas na Rua Cardoso 
Siqueira; 1 na Rua Senador Dantas e outras na Rua Coronel Souza 
Franco (3); Rua Barão de Jaceguai (1); Rua Capitão Paulino Freire 
(1) e um sítio de 87 alqueires (2,1 milhões de metros quadrados) no 
município de Biritiba Mirim.Em depósitos bancários legou o 
equivalente a US$ 35 mil (US$ 260 mil em valores atuais) e inúteis 
12 obrigações de guerra de mil cruzeiros cada uma.264 

  

Até mesmo seu tutor, Albuquerque Lins, autorizou sua internação na 

casa/sanatório, dela, que estudara no Colégio Sion em São Paulo e que havia 

enfrentado o início da Grande Guerra durante viagem à Europa atuando como 

                                                           
263 SALGADO, Plínio. A mulher no século XX. SP: Ed. Das Américas, s/d. p. 274. Apud. SILVA, 
Tânia Soares da. Da Panacéa para Hygéa: Representações, diagnósticos e ações sobre a infância, 
mulheres e famílias pobres no discurso-médico higienista (São Paulo, 1920-1930). Dissertação de 
mestrado em História Social. PUCSP, 2004.P.80. 
264ORNELLAS, Francisco. A saga de Yayá Mello Freire. Disponível em: <http://chicoornellas.com.br/ 
especiais/saga.php>. Acesso em 9-5-15. 

http://chicoornellas.com.br/especiais/saga.php
http://chicoornellas.com.br/especiais/saga.php
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enfermeira, tendo retornado depois de ter se curado da gripe espanhola que lá havia 

contraído.265 

Talvez essas mesmas condições a tenham condenado, pois as 

“extravagâncias” associadas a posturas indisciplinadas foram vistas como sintomas 

inequívocos de doença mental,266 constituindo, por isto mesmo, a mais perturbadora 

dentre as diferentes formas de manifestação da loucura.267Ao final, todo seu 

patrimônio foi transferido para a Universidade de São Paulo. 

Da perspectiva da intervenção sobre aspectos do cotidiano urbano, em São 

Paulo, a psiquiatria esteve ligada de forma indelével às intenções de controlar e 

excluir os que incomodavam os interesses dominantes, ratificando o papel da ordem 

médica nas transformações das relações intrafamiliares. 268 De párias a doentes, a 

desordem dos comportamentos e de seu tratamento, implicava na reformulação dos 

padrões morais “pervertidos” e das paixões “desvirtuadas”, pois a loucura seria uma 

doença moral e distúrbio das paixões artificiais, manifestação da alienação aos 

princípios e regras da ordem e da moral.269 

Tanto para o isolamento das mulheres de comportamento inadequado, 

quanto dos menores tidos como abandonados e delinquentes, os médicos paulistas 

no decorrer das primeiras décadas do século XX usaram referências, que permitindo 

a medicalização de um amplo repertório de comportamentos sociais e pessoais, que 

se afastavam das normas da moral e da disciplina – e o parentesco da loucura com 

o crime, a imagem de sua periculosidade lentamente construída pelo saber médico, 

constituíram-se aí em instrumentos básicos, ao colocar sob suspeição “indivíduos e 

setores sociais incômodos”. 270 

                                                           
265 ORNELLAS, Francisco. A saga de Yayá Mello Freire. Disponível em: <http://chicoornellas.com.br/ 
especiais/saga.php>. Acesso em 9-5-15. 
266 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: DEL PRIORE, Mary (org). História das mulheres 
no Brasil. SP: Contexto, 1997. P.336. 
267 CUNHA, Maria Clementina. O Espelho do mundo: Juquery, a história de um asilo. RJ: Ed. Paz e 
Terra, 1986. P. 134/154. 
268 FREIRE, Jurandir Costa. Ordem médica e Norma familiar. RJ: Graal, 1979. 
269 RIOS, Venetia Durando Braga. O Asylo, uma necessidade indeclinável de organização social: 
indagações em torno do questionário de internamento do Asilo São João de Deus. História, Ciência, 
Saúde. Manguinhos. RJ: v.15, nº4, out.-dez.2008. p.912. 
270 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Op. Cit. p.47. 

http://chicoornellas.com.br/especiais/saga.php
http://chicoornellas.com.br/especiais/saga.php
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Marcando a cidade sob as múltiplas formas de privação, as ações de 

diferentes instituições indicam o desencadeamento de desrespeito aos direitos 

humanos271 mais fundamentais, assim como a construção de novas sensibilidades. 

Essas tensões existentes comportam a ideia de uma situação objetiva de 

exclusão no contemporâneo, que se traduzem na forma de vida que a mulher tem 

que arcar ao determinar que a elas coubesse “tentar para os mínimos detalhes da 

vida cotidiana de cada um dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par 

de todos os pequenos fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal da 

doença ou do “desvio.”  272 

Existe uma circularidade e interpenetração destas tendências, hoje, que são 

as experiências populares. Essas tensões estavam colocadas no discurso da 

médica e deputada federal Carlota Pereira de Queirós, registrado em 1934: 

 

A evolução da mulher na vida,(...) resultante da grande evolução 
industrial que se operou no mundo já repercutiu no nosso paiz. Não 
ha muitos annos, o lar era a unidade productora da sociedade. Tudo 
se fabricava alli: o assucar, o azeite, a farinha, o pão, o tecido. E, 
como unica operaria, a mulher nelle imperava, empregando todas as 
suas actividades. Mas, as condições de vida mudaram. As machinas, 
a electricidade, substituindo o trabalho do homem, deram novo 
aspecto à vida. As condições financeiras da família exigiram da 
mulher nova adaptação. Atravez do funccionalismo e da industria, 
ella passou a collaborar na esphera economica.(...) Me preocupa a 
protecção á infancia. Orphãos na realidade ou devido ao abandono 
em que se vêm, rolam essas creanças pelas ruas sujeitas a todas as 
explorações ate que consideradas perturbadoras da ordem publica, 
receberão ainda, a titulo de punição, o presente de sua internação 
num asylo ou num instituto disciplinar. E ahi passarão a viver 
enkistadas, arrastando por longos annos os nomes de asyladas ou 
de incorrigíveis (...) o nosso fim é salvar a creança do abandono e da 
delinqüência. Procurei nas constituições estrangeiras soluções que 
me orientassem,(...) na “Declaração de direito depois da guerra” 
encontrei a citação “as creanças moralmente abandonadas e 
aquellas a que faltarem os cuidados da família, têm direito ao auxílio 
e protecção do Estado, nos limites fixados pela lei”.273 

 

                                                           
271  LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Delimitación Conceptual de los Derechos Humanos. In: Los 
Derechos Humanos, Significación, Estatuto Jurídico y Sistema. Sevilla: Publicaciones de La 
Universidad de Sevilla, 1979. p. 43. “Direitos humanos como ‘um conjunto de faculdades e 
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e 
igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos 
em nível nacional e internacional’” APUD: TAVARES, André Ramos. Op. Cit. p.507. 
272 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890-1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.62. 
273 QUEIRÓS, Carlota Pereira de. Discurso. Posse como primeira mulher Deputada Federal do Brasil 
no Congresso Nacional em 13 de março de 1934. 



 
 

94 

O discurso da deputada se baseava em dados do recenseamento de 

1920274, realizado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,275 que 

apontou a presença feminina na grande maioria dos setores industriais.  

De modo geral, no momento em que a industrialização absorveu várias 

atividades outrora exercidas na unidade doméstica, a fabricação de tecidos, pão, 

manteiga, doce, velas, fósforos, desvalorizou os serviços relacionados ao lar.  

Ao mesmo tempo, a ideologia da maternidade era revigorada, e o ser mãe 

tornava-se a principal missão da mulher, num mundo que procurava estabelecer 

fronteiras ”entre a esfera pública, definida como essencialmente masculina, e a 

privada, vista como lugar natural da esposa, mãe, dona de casa e de seus filhos.” 276 

O questionamento feito na Assembleia Legislativa pela deputada e médica 

Carlota Pereira de Queirós sobre a situação das crianças abandonadas e 

delinquentes, que por “ausência materna” tornar-se-iam perturbadoras da ordem 

pública, não apontou soluções, senão aquelas das internações promovidas pelo 

Estado, e regulamentadas pelo Código de Menores, que havia sido aprovado, em 

1927, e que se dirigia aos que fossem “materialmente e moralmente abandonados”.  

A doutora Carlota ecoava o pensamento do relator da Commissão de 

Instrucção Publica da Camara dos Deputados, Ruy Barbosa, que já em 1882, 

vinculava os discursos de saberes dos cursos de medicina aos jurídicos e sociais: 

 

A hygiene como disciplina propriamente medica, que investiga o 
estado normal e anormal da saude publica, inquirindo os meios 
scientificos de preservar o primeiro e corrigir o segundo, e a hygiene 
no seu aspecto propriamente administrativo. Isto é, a que, recebendo 
da sciencia a lição dos males, dos preservativos e dos remedios, 
prepara a organização pratica, os agentes sociaes, para a applicação 
dos correctivos e dos preventivos à cura e prevenção desses males. 
Considerada pelo primeiro modo é nas faculdades de medicina que a 
hygiene tem o seu assento natural; considerada sob o segundo 
pertence especialmente aos cursos jurídicos e sociaes.277 

 

                                                           
274 A lei 4017, de 9 de janeiro de 1920 determinou a realização do quarto recenseamento geral do 
Brasil. 
275 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do 
Brasil realizado em 1920. RJ: Tip. Da Estatística, 1927. 
276 RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In: DEL PRIORE, Mary. História das 
mulheres no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1997. P. 591 
277BARBOSA, Rui. Fragmento de discurso. Relatório da Commissão de Instrucção Publica da 
Camara dos Deputados, 7 de abril de 1882. 
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Sob a alegação da defesa da ordem jurídica, no tocante ao estudo do 

criminoso, da classificação dos delitos e do sistema das penas, o discurso sobre a 

Reforma do Código Penal pronunciado em 1922, na sessão de instalação da 

Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, indicava que o conselho fora aceito, 

articulando médicos e juristas:  

 

A reforma do Código Penal, que nenhum espírito equilibrado já agora 
julga possível ser deixada para mais tarde, exige muito do nosso 
trabalho comum: temos, médicos e juristas de enfrentar o problema 
decididamente, procurando auxiliar o legislador na tarefa penosa de 
dotar o país com um estatuto penal capaz de garantir, de verdade, a 
ordem jurídica, desde que o que possuímos não contém senão raras, 
defeituosas ou muito atenuadas qualidades de satisfazer o fim a que 
se destina, e não é crível, por isso, que alguém o repute apto para 
defender contra o crime e o criminoso um povo em pleno viço de 
formação. Com um atraso de cinqüenta anos, em relação aos 
progressos da criminologia, urge que se substitua o código de 90 por 
outro em que se compendiem todas as aquisições da cultura atual no 
tocante ao estudo do criminoso, da classificação dos delitos e do 
sistema das penas. 278 

 

Pela ideia de uma ordem jurídica que protegesse o povo “em pleno viço de 

formação” contra os considerados criminosos, diversos discursos normativos que 

haviam se unido, instauraram o saber criminológico no Brasil, a partir de fins do 

século XIX, se consolidando no decorrer das décadas seguintes, pela construção de 

diversas representações sobre a maternagem. 

Porém, esses discursos normativos já se articulavam historicamente há mais 

tempo, institucionalizando espaços de “proteção” às crianças, subjetivando nas 

mães sentimentos de incapacidade de cuidar dos filhos. 

 

 

 

 

 

                                                           
278RODRIGUES, Armando. Discurso. Sessão de instalação da Sociedade de Medicina Legal e 
Criminologia. Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, fasc.1, v.I,p.27-30, fevereiro. 
1922. Apud: ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando e SOUZA, Luís Antonio F. Sociedade e a 
lei: o código penal de 1890 e as novas tendências penais na primeira República. Revista do CAAP | 
Belo Horizonte 109 Número Especial: I Jornada de Estudos Jurídicos da UFMG. p. 109 a p. 125 | 
jul./dez. 2010. 
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II. ESPAÇOS E PRÁTICAS DE EXCLUSÃO  
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II.1  Espaços de misericórdia: ancestralidade 

 

Articular historicamente algo passado não 
significa reconhecê-lo como ele efetivamente 
foi. Significa captar uma lembrança como ela 
fulgura num instante de perigo.279  

 

 

A questão do abandono de crianças vem aqui associada às práticas de 

caridade, proteção e de assistência construídas ao longo do tempo, primeiramente 

no velho mundo, e, depois transplantadas e estabelecidas no Brasil, desde os 

primórdios da colonização.280  

Neste sentido, as intervenções nas relações entre mães e filhos, por razões 

diversas - caridade, filantropia ou humanitarismo -281 têm ancestralidade secular, 

sendo que no século XVIII, uma menina em idade próxima a puberdade que 

perdesse o pai tinha grandes chances de ser enviada a um dos recolhimentos de 

órfãs administrados pelas Santas Casas da Misericórdia nos dois lados do Atlântico, 

pois a prática do recolhimento de mulheres em instituições de reclusão, tanto leigas 

quanto religiosas, não era novidade para essas sociedades, sendo que desde pelo 

menos a Idade Média mulheres em diversas fases do ciclo de vida eram recolhidas 

em conventos na qualidade de religiosas, noviças, educandas ou pensionistas.282  

Nos tempos que se seguiram houve uma ampliação da prática da reclusão 

de mulheres e a proliferação de instituições leigas voltadas para o abrigo delas, 

especialmente órfãs, viúvas e outras desprovidas de tutela masculina. 283 

                                                           
279 BENJAMIN, Walter. Teses sobre a História. Op.cit.p. 156 
280 MARCÍLIO, Maria Luíza. História Social da Criança Abandonada. SP: Hucitec, 1998. p. 4. 
281 MARCÍLIO, Maria Luíza. História Social da Criança Abandonada. SP: Hucitec, 1998. “Três fases 
caracterizam a assistência à infância abandonada: a caritativa, até meados do século XIX; uma 
segunda fase de caráter filantrópico, até os anos 1960; e, nas últimas décadas do século XX, a fase 
do Estado do Bem-Estar Social.” CASTILHO, Eribelto Peres. A Infância silenciada: panorama 
Histórico e jurídico da questão social da infância no Brasil. p. 2 mimeo. s/d. “ Desde a primeira roda 
dos expostos – que foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, sobrevivendo aos três 
grandes regimes de nossa História, passando pela fase assistencialista filantrópica em fins do século 
XIX, a infância, especialmente a pobre e dita abandonada, sempre fora definida de fora, tratada sob o 
jugo da tutela; como uma realidade social que apesar de existir, não se apresentava como uma 
questão candente para o Estado.” 
282 GALDEMAN, Luciana Mendes. Mulheres para um Império: órfãs e caridade nos recolhimentos 
da Santa Casa da Misericórdia (Salvador, Rio de Janeiro e Porto- século XVIII). Tese de doutorado. 
Campinas, UNICAMP. 2005. P.9. 
283 GALDEMAN, Luciana Mendes.  Op. Cit.. p.9. 
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Destacando-se as obras que foram criadas para dar assistência social aos 

problemas por elas visados, como os da infância, consta, conforme seu livro de atas 

mais antigo datado de 1703,284 a Santa Casa de São Paulo da Irmandade das 

Misericórdias, que eram irmandades leigas e que já existia antes de 1680, e como 

enfermaria, somente a partir de 1715, em local ignorado. 

O projeto foi inspirado na obra da Rainha Leonor de Lencastro 285 fundadora 

da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em 1498,286 para a prática e o exercício 

de quatorze obras de misericórdia, como um Compromisso da Misericórdia de 

Lisboa: 

 

Um programa de acção com estatuto evangélico, como foram as 
mesmas equacionadas nas palavras de Jesus. 
- Tive fome e deste-me de comer; – Tive sede e deste-me de 
beber; – Estava nu e vestistes-me; – Andava errante e acolheste-
me; – Estava doente e visitastes-me; – Estava prisioneiro e 
libertaste-me; – Morri e deste-me sepultura; 
Estas as obras de misericórdia ditas Corporais. 
As espirituais enunciam-se assim: 
- Dar bom conselho a quem pede; – Ensinar os ignorantes; – Corrigir 
os que erram; – Consolar os que estão tristes; – Perdoar as 
injúrias; – Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo; – 
Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos.287 

 

O compromisso da Irmandade de São Paulo conservou o mesmo significado 

de caridade e piedade, sendo que não apenas a Santa Casa se inspirou nos moldes 

da de Lisboa, mas todas as demais que se criaram no país - por volta de dezesseis 

até 1750 - também o foram, entendendo que “a luta contra a pobreza, a miséria 

                                                           
284 “O provedor interino em 1875, Francisco Martins de Almeida, na qualidade de primeiro secretário 
da Irmandade, nas memórias da Santa Casa que escreveu como introdução ao 1º relatório dela, 
correspondente àquele ano, declara que o mais antigo livro de inscrição de irmãos, datado de 26-IX-
1680, se refere, no termo de abertura, a um anterior, ao qual sucede.” FERREIRA, Tolstoi de Paula. 
Subsídios para a História da Assistência Social em S. Paulo (Obras sociais no Império). TCC. 
SP: 1940.p.9. 
285 Leonor de Avis ou Leonor de Portugal ou Leonor de Lencastre ou Infanta Leonor, ou rainha viúva 
(1458-1525). Princesa portuguesa da Casa de Avis, e rainha de Portugal a partir de 1481, pelo 
casamento com seu primo João II de Portugal. 
286 “O pretexto documental para a identificação da fundação da Misericórdia de Lisboa com a figura 
de D. Leonor foi o fato de o ato ter ocorrido numa altura em que o rei de Portugal, irmão da rainha 
viúva, partira para Castela, tendo esta assumido o trono. No entanto, esta circunstância adequava-se 
a lugares comuns que se prolongam até hoje: aos homens a guerra e a política, às mulheres a 
caridade. Este mito fundacional espelha uma ideologia de gênero que vigoraria na cultura erudita 
portuguesa até meados do século XX”. SÁ, Isabel dos Guimarães. As misericórdias portuguesas, 
séculos XVI a XVIII. RJ: Ed. FGV, 2013. p. 11/12. 
287 Disponível em: <http://www.museudesaoroque.com/pt/coleccoes/iluminura/compromisso-da-
misericordia-de-lisboa.aspx>. Acesso em 12-5-2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_de_Avis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_II_de_Portugal
http://www.museudesaoroque.com/pt/coleccoes/iluminura/compromisso-da-misericordia-de-lisboa.aspx
http://www.museudesaoroque.com/pt/coleccoes/iluminura/compromisso-da-misericordia-de-lisboa.aspx
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moral e intelectual, a doença, a morte é uma questão recorrente na história da 

humanidade (...).”288  

No Brasil, a cidade de São Paulo não teria sido a primeira a abrigar 

necessitados289, sendo Braz Cubas, fundador da Casa de Misericórdia de Santos em 

1543, (donde viria o nome da cidade que a viu nascer) pioneiro a socorrer todos os 

necessitados de qualquer procedência que chegassem ao porto precisando de 

abrigo e tratamento de enfermidades.  

O hospital surgiu um século depois (mais ou menos junto com São Paulo)290 

mas, o primeiro Hospital de Misericórdia teria sido fundado no Rio de Janeiro pelo 

jesuíta José de Anchieta em 1582, que recebeu numa casa “doentes da armada de 

Diogo Baldez.”291 

Em 1741, vinte e seis anos depois de instalada a primeira enfermaria da 

Santa Casa em São Paulo, a Irmandade instalou o hospital junto à Igreja no Largo 

da Misericórdia,292 sendo que quatro casas de morada foram adquiridas para isso. A 

permanência do hospital foi muito irregular até 1801, ocupando-se uma ou duas 

casas, ora com a Cadeia Pública, ora com as enfermarias de Regimentos. De 1801 

em diante passou a ocupar mais duas outras casas que faziam esquina com a Rua 

Direita então Rua da Misericórdia. Foi com a Santa Casa que se iniciou a assistência 

aos inválidos, aos encarcerados, aos lázaros e à infância. 

Entre 1824 e 1825, na antiga Chácara Nossa Senhora da Glória localizada 

além da Chácara dos Ingleses, ao sul da Sé e no caminho do Ipiranga (que era 

limitada pelos rios Tamanduateí, Cambuci e Ipiranga, correspondendo em 1940, ao 

trecho entre as ruas Clímaco Barbosa e Major José Bento, e algumas quadras além 

do Largo do Cambuci, portanto, nas proximidades do antigo Caminho do Mar, 

ligando São Paulo a Santos, hoje Rua da Gloria, também conhecida como antiga 

Rua do Cemitério), o governo provincial instalou o "Seminário da Glória" para abrigar 

meninas órfãs.  

                                                           
288 FERREIRA, Toltoi de Paula. Subsidios para a História da Assistência Social em S. Paulo 
(Obras sociais no Império). TCC. SP: 1940.p.5. 
289 RIZZINI, Irene& PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar crianças: a história das políticas 
sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2009.  Os 
autores trabalharam com a assistência pública e privada dada às crianças desde órfãos indígenas e 
os chegados em navios negreiros. 
290 PUECH, Rezende. A hospitalização através dos tempos. Arquivo da Divisão Técnica, do 
Departamento de Serviço Social. 1936. P.128. Apud: FERREIRA, Tostoi de Paula. op.cit. p. 2. 
291 PACHECO E SILVA, A.C. Serviços sociais, 1937. Apud: FERREIRA, Toltoi de Paula. op.cit. p. 6. 
(Diogo Flores de Baldez foi general de uma armada espanhola.) 
292 A Igreja já existia em 1709, foi reedificada em 1717 e demolida em 1888.  
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Outra parte da chácara foi comprada por 3:000$000 para instalar o Hospital 

da Santa Casa, 293sendo que só em 1872, passou a ter gás e água encanada por 

iniciativa do provedor Antonio da Silva Prado (Barão de Iguape) e do primeiro 

médico da Santa Casa, doutor Antonio Caetano de Campos. Em 1884, a Santa 

Casa foi transferida para a Chácara do Dr. Rego Freitas no bairro do Arouche.  

 

 

Imagem 16 - Sede do hospital da Santa Casa na futura Rua da Glória, inaugurado 
em 1840, segundo planta do engenheiro português Marechal Daniel Pedro Müller (c. 

1785-1841). Bico de pena de Augusto Esteves, 1943. 

 
Fonte: Acervo do Arquivo de Negativos, DIM, DPH, SMC, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

 

 

De acordo com seus princípios de misericórdia em dois de julho de 1825, foi 

instalada a roda dos enjeitados numa janela do andar térreo do velho casarão, que 

recebeu a primeira criança dois dias depois, transformando-se com o tempo em 

                                                           
293 Após a transferência do Seminário para outro local, o prédio ficou em ruínas. Reformado mais 
tarde, o edifício abrigou a Casa da Pólvora e serviu como quartel para tropas militares. Em 1877, a 
chácara foi transformada em núcleo colonial, o que deu origem ao bairro da Glória. Com os 
sugestivos nomes de Rua do Cemitério uma vez que por ela se chegava ao antigo Cemitério dos 
Aflitos (que pode ser localizado atualmente no entorno do "Beco dos Aflitos") e Rua da Santa Casa, 
porque ali se localizava esse hospital. Disponível em: <http://www.dicionarioderuas.prefeitura. 
sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx>. 



 
 

101 

problema social pela construção da noção de infância perigosa que marcaria as 

diferentes estratégias de controle do aparato assistencial às crianças.294  

De acordo com Venâncio muitas mulheres viram-se diante da necessidade 

de abandonar os próprios filhos, sendo que, neste sentido “a história do abandono 

de crianças é a história secreta da dor feminina, principalmente da dor compartilhada 

por mulheres que enfrentavam obstáculos intransponíveis ao tentar assumir e 

sustentar os filhos”,295podendo, por consequência, o abandono ser interpretado 

como uma forma paradoxal de amor. 

 

 

Imagem 17 - Janela da Roda dos enjeitados da Santa Casa de São Paulo, na rua D. 
Veridiana. 

 
Fonte: Disponível em:<https://sampahistorica.wordpress.com/tag/roda-dos-expostos/>. Acesso em 

16-3-2015. 

 

 

 

                                                           
294 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. Da infância em perigo à infância perigosa: as crianças 
enjeitadas em Recife sob a ótica do poder. (1831-1860). Disponível em: <http://www.fazendogenero. 
ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf>. Acesso em 12 de maio de 2013. 
295 VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade negada. In: DEL PRIORE, Mary. (org.). História das 
mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.p.189. 

https://sampahistorica.wordpress.com/tag/roda-dos-expostos/
http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST24/Alcileide_Cabral_do_Nascimento_24.pdf
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Imagem 18 - Roda dos enjeitados da Santa Casa de S.P. 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.santacasasp.org.br/portal/site/quemsomos/museu>. Acesso em 

16-3-2015 

 

 

Colocava-se a criança no interior desse cilindro; este era girado de 180 

graus, passando, então, a abertura do cilindro para o interior do prédio. O entregador 

tocava uma campainha que soava no dormitório das freiras e uma delas, então, 

recolhia a criança, providenciando sua internação. 296 

Esta região da Chácara da Glória onde se instalou primeiramente a Santa 

Casa de São Paulo guarda a memória de um período da história da cidade anterior a 

sua explosão urbana, marcada pela presença da morte, abandono e sofrimento: 

Largo dos Enforcados (Largo da Liberdade), Igreja dos Enforcados, Igreja dos Aflitos 

e Cemitério dos Aflitos. A escolha do local para instalação das referidas instituições 

se deve ao fato da chácara estar até final do XIX situada nas bordas da cidade.297  

 

 

                                                           
296 Disponível em: <https://sampahistorica.wordpress.com/tag/roda-dos-expostos/>. Acesso em 16-3-
2015. 
297 MORAES, Maria Candelária V. de. Palestra. SP: Unicastelo, 2 de abril de 2015. 

http://www.santacasasp.org.br/portal/site/quemsomos/museu.%20Acesso%20em%2016-3-2015
http://www.santacasasp.org.br/portal/site/quemsomos/museu.%20Acesso%20em%2016-3-2015
https://sampahistorica.wordpress.com/tag/roda-dos-expostos/
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Imagem 19 - Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, na região da Chácara 
da Glória onde se instalou primeiramente a Santa Casa de São Paulo 

\  
Fonte: Disponível em:<http://netleland.net/tag/igreja-santa-cruz-dos-enforcados>. Acesso em 12-3-

15.  

 

Imagem 20 - Capela dos Aflitos construída em cima do Cemitério dos Aflitos, 
primeiro cemitério de São Paulo para negros escravos, criminosos e  pobres. 

 
Fonte: <http://www.arquiamigos.org.br/info/info03/index.html>. Acesso em 12-3-15. 

 

http://netleland.net/tag/igreja-santa-cruz-dos-enforcados.%20Acesso%20em%2012-3-15
http://netleland.net/tag/igreja-santa-cruz-dos-enforcados.%20Acesso%20em%2012-3-15
http://www.arquiamigos.org.br/info/info03/index.html.%20Acesso%20em%2012-3-15
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A roda foi criada para recolher os enjeitados que até então eram deixados na 

porta de particulares, 298 porém este abandono era seguido “à morte quasi imediata 

na grande maioria dos casos,” 299 pois num período de seis anos, entre quatro de 

julho de 1825 e cinco de maio de 1831, dos cento e nove menores deixados na roda 

sessenta morreram.  

A explicação dada para tantas mortes foi que a grande maioria dos 

enjeitados era deixada aos cuidados de amas ou criadeiras, que seriam “mulheres 

de origem modesta, as quais, residindo nas vilas mais pobres dos arredores da 

Capital (...) não visavam senão uma remuneração por pequena que fosse”300, 

significando que permaneciam na casa dos expostos apenas de 5% a 10% das 

crianças, sendo que essas "amas criadeiras", como eram chamadas, “serviam tanto 

as mães de família como as instituições públicas. Como não havia orfanatos 

suficientes para abrigar crianças abandonadas, a própria Santa Casa se utilizava de 

seus serviços.”301 

De acordo com Kuhlmann e Rocha, “em 1909, de 126 crianças entregues às 

amas de sítios, 22 faleceram. De 25 aos cuidados das amas da cidade, 12 morreram 

(...) é elevadíssima a mortalidade – 50%”302. Estes altos índices permaneceram 

constantes sendo atribuídos às condições de higiene e moradia das amas, conforme 

afirmava em 1936, o então mordomo da Santa Casa Guilherme Dumont Villares:  

 

[...] as criadeiras ou amas que assim se chamavam, eram mulheres 
de origem modesta, as quaes, residindo nas vilas mais pobres dos 
arredores da Capital, ao receber a creança em sua casa, não 
visavam senão uma remuneração, por pequena que fosse. E era, de 
facto, das mais modestas a que a nossa Instituição lhes dava por tal 
serviço [...]. Nessas condições, é bem de ver-se, havia de ser das 
mais rudimentares a assistência que taes “amas” poderiam prestar 
as creanças que perfilhavam [...]. Assim, por mais que fosse a bôa 
vontade que algumas revelavam, a precaridade das condições 
materiais impossibilitava uma conveniente assistência á creança 

                                                           
298 NASCIMENTO, Alcileide Cabral de. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789-1832). SP: Annablume: 
FINEP, 2008. 
299 FERREIRA, Toltoi de Paula. op.cit. p.18. 
300 Separata do Relatório da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo. Apud 
FERREIRA, Tostoi de Paula. Op. Cit. p. 22. 
301 MATOS, Maria Izilda Santos de. Do público para o privado: Redefinindo espaços e atividades 
femininas (1890-1930). Disponível em: <www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=50920>. 
Acesso em 20-4-2015. 
302 KUHLMANN Jr, Moysés e ROCHA, José Fernando Teles da. Educação no asilo dos expostos 
da Santa Casa em São Paulo: 1896-1950. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n129/a 
0536129.pdf>. Acesso em 16-3-2015. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=50920
http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n129/a0536129.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n129/a0536129.pdf
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exposta, que em geral pagava com a vida a ausência das atenções 
com que a moderna pediatria consegue, em certos paizes, reduzir a 
um mínimo a cifra da mortalidade infantil.303 

 

Apesar da denúncia da falta de condições materiais das amas, as crianças 

que sobreviviam continuavam com estas, e atingida a idade escolar eram levadas ao 

Seminário da Glória se fossem meninas ou para o Seminário de Sant´Ana se fossem 

meninos. 

No entanto, como não havia vagas para todas as crianças, a Santa Casa 

nomeou uma comissão que aprovou a sugestão de se confiarem os menores ao Juiz 

de Órfãos, que lhes indicaria um tutor. Pelo Código de Menores de 1927, as rodas 

foram abolidas, mas até 1940, segundo Ferreira, continuavam a ser usadas.304 

 

 

II. 2 Estabelecimentos pios de São Paulo 

 

De acordo com o Visconde de Congonhas305, presidente da província de 

São Paulo, em 1825 a cidade de São Paulo registrava o “maior número de infelizes 

menores órfãos brancos, reduzidos ao mísero estado de indigência e 

mendicidade,”306 afirmando que:  

 

Há pelas ruas meninos quasi nus tremendo de frio, e mendigando o 
sustento. Muitos vivem nas senzalas, a habituar-se com os máus 
costumes dos pretos, a servir às mulheres “que os criarão aos seus 
peitos”. Meninas há as que se prostituem, pela miséria, exploradas 
pela suas antigas amas!307 

 

Diante desse quadro que evidencia as sociabilidades estabelecidas pelos 

populares e o tratamento sofrido pelos negros, percebe-se a permanência dos 

discursos sobre o abandono das crianças, sendo que desde 20 de outubro de 1823, 

o presidente e também provedor da Santa Casa, Visconde de Congonhas, fundara 

quatro Estabelecimentos Pios em São Paulo: os colégios de Santana e da Glória, 

                                                           
303 RELATÓRIO do Irmão Mordomo dos Expostos. In: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo. Relatório [anual], 1936.p.194. São Paulo: 1901/1949. Apud: KUHLMANN Jr, Moysés & 
ROCHA, José Fernando Teles da. Op.Cit. p.603. 
304 FERREIRA, Tostoi de Paula. Op. Cit. p. 22. 
305 Lucas Antônio Monteiro de Barros (1767-1851). 
306 Boletim do Departamento de Estatística de São Paulo. Nº2, fev. 1939. Apud. FERREIRA, Tolstoi 
de Paula. Op. cit. p. 47. 
307 Provedor da Santa Casa. Apud: FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.52. 
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para a infância órfã e pobre; o Hospital de Caridade, da Irmandade de Santa Casa 

de Misericórdia, e a Casa dos Expostos e Roda dos Enjeitados. 

O Seminário das Educandas da Glória para meninas órfãs e pobres, 

chamado Seminário de Meninas Órfãs e Educandas da Glória ou Seminário da 

Glória, foi destinado “principalmente para filhos de militares que serviram a Pátria 

(Guerra do Paraguai) e morreram indigentes.” 308  

 

 

Imagem 21 - Sede da Chácara dos Ingleses, onde a partir de 1825 funcionou o 
Hospital da Santa Casa e o Seminário da Gloria. 

 
Fonte: Aquarela de Edmond Pink, 1823. Acervo de Artes da Bovespa, São Paulo, Brasil. LAGO, 

Pedro Correa do. Iconografia Paulistana no século XIX. São Paulo: Metalivros, 1998. 

 

 

 

 

                                                           
308 FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p. 48. 
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O seminário foi instalado em 1825, na antiga Chácara dos Ingleses, que era 

propriedade da Fazenda Nacional, por ter sido considerado que lá havia “bôas 

casas, capella e terras próprias”309, e recebeu uma dotação, feita pelo imperador 

Dom Pedro I, de 600$000 anuais. 

 O governo da Província nomeou como diretora interina a portuguesa 

Elisiaria Spínola, e como administrador externo seu pai, sendo que “dois escravos e 

duas escravas da Nação foram postos a serviço do estabelecimento, nele tendo 

morada obrigatória”.310 

Apesar dessas providências, em 1833, o seminário que passava por 

dificuldades financeiras foi transferido para o edifício onde funcionara o hospital 

militar e quartel do 7º batalhão no Beco do Sapo, ou também Beco do Acú, que a 

partir de 1856, passou a ser chamado de Rua do Seminário. Em 1861, o Seminário 

foi transferido para a Chácara do Fonseca, no fim da Ladeira do Tabatinguera, onde 

entre 1859 e 1861, também esteve o Seminário Santana. 

Em fins de 1833, era referida a precariedade das instalações da Chácara da 

Glória, onde os canos de água da cozinha e do tanque de roupas estavam 

arrebentados; faltavam bancos na sala de escrever, de modo que as meninas 

trabalhavam em pé, apoiadas em uma grande mesa; os dormitórios eram muito 

pequenos, o que obrigava as educandas a dormirem aos pares na mesma cama.  

Não se conhecem os motivos exatos para essa situação, mas uma das 

explicações pode ser o fato de que os diretores do Seminário o administravam como 

coisa privada. Talvez essa miséria cotidiana tivesse a ver com o componente 

religioso e ascético da devoção beata, popular, reprimido pelo governo ilustrado.311 

Um ano depois o prédio foi comprado pela Assembleia Legislativa para a 

instalação do Hospício dos Alienados, obrigando o Seminário a retornar em 1862, ao 

casarão do Beco do Sapo onde permaneceu até 1895, quando foi transferido para 

outro prédio localizado entre a Rua Brigadeiro Tobias e a Ladeira Santa Efigênia, 

que pertencera a Marquesa de Santos. Em 1898, foi transferido mais uma vez para 

                                                           
309 FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p. 48. 
310 Idem. Ibidem. p.48. 
311 ETCHEBÉHÈRE-JÚNIOR, Lincoln e TRUFEM, Sandra Farto Botelho. O ensino 
profissionalizante na imperial cidade de São Paulo, Brasil (1823 - 1889). Disponível em: 
<file:///C:/Users/Sandra/Downloads/28662-110626-1-PB.pdf>. Acesso em 15-6-2015. 

file:///C:/Users/Sandra/Downloads/28662-110626-1-PB.pdf
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a Chácara de Veridiana da Silva Prado312, que foi comprada pelo governo para este 

fim.  

No Seminário da Glória as meninas eram admitidas com o mínimo de seis 

anos e o máximo de quinze, porém registrava-se que estava sempre superlotado, 

sendo que nos quartos para dez meninas encontravam-se vinte e oito, a maioria 

com doze anos. 

A situação geral das obras sociais submetida à burocracia das resoluções do 

governo era carente de educadores para o ensino da aritmética, das primeiras letras, 

bordado e costura dados em uma única sala de aula com poucas mesas e bancos. 

A partir de 1851, passaram a ser aceitas pensionistas menores cujos pais 

pudessem pagar 6$400 mensais. Aos dezoito anos as expostas educadas no 

Seminário receberiam um dote para casamento, e não querendo se casar as jovens 

eram colocadas em “servidão”, em casas de família.313 

Essa instabilidade certamente teria constituído um impedimento para a 

regularidade da educação das internadas. Apesar da aplicação do lucro da loteria314 

da província em benefícios das obras de caridade, as resoluções demoradas do 

governo fazia com que raramente o valor lhes fosse entregue. Buscando dar 

melhoramento à obra, em 1871, a Congregação francesa das Irmãs de São José de 

Chambery315 foi contratada para administrar o seminário, quando foi criado um 

regulamento nas seguintes bases: 

 

Instruir as órfãs no Catecismo, gramática portuguesa, História 
Sagrada, aritmética e geografia; ensinar a costurar, remendar, dar 
pontos de meia e todos os outros serviços de agulha; iniciá-las, em 
geral, em todas as prendas domésticas “da condição de órfãs.” 316 

                                                           
312 Veridiana da Silva Prado (1825-1910), filha do Barão de Iguape. 
313 FERREIRA, Tolstoi de Paula.Op. cit. p.52 
314 As loterias foram regulamentadas por D. Pedro II em 1844, pelo decreto 357. Em 06 de abril de 

1880, Laurindo Abelardo de Brito, presidente da província de São Paulo, em nome da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, concedeu três loterias para a construção do monumento do Ipiranga, uma 

delas a correr naquele ano. (LEI n. 49, 06/04/1880). Ainda, antes do sorteio saiu nova lei provincial 

que dispunha que o valor dos benefícios arrecadados nesta loteria seria investido na educação 

fundamental (LEI n. 10, 13/02/1881). Por fim, no dia 26 de fevereiro, a loteria sorteou, para o primeiro 

prêmio, o valor de 1.000:000$000 (um mil contos). LONER, Beatriz Ana . A Loteria do Ipiranga e os 

trabalhadores: um sonho de liberdade no final do século XIX História (São Paulo), vol. 33, núm. 1, 

enero-junio, 2014, pp. 195-233 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho São Paulo, 

Brasil. Disponível em http://www.redalyc.org/pdf/2210/221031471011.pdf. Acesso em 30-11-2015. 
315 Disponível em: <http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_ 
MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf>. Acesso em 01-06-2015. 
316 FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.52. 

http://www.redalyc.org/pdf/2210/221031471011.pdf
http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf
http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf
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A Congregação das Irmãs de São José de Chambery, fundada em Puy, na 

França em 15 de outubro de 1650, pelo padre Jean Pierre Medaille, sacerdote 

jesuíta, havia enviado freiras em 1858, para Itu, Estado de São Paulo para 

assumirem a Santa Casa de Misericórdia e abrirem o primeiro Colégio Feminino no 

Estado de São Paulo.  

Em 1872, o Dr. Antônio da Silva Prado, Barão de Iguape, que era então o 

provedor da Santa Casa de Misericórdia, que se encontrava numa fase difícil por 

falta de pessoal habilitado ao trato de doentes e pela deficiente organização dos 

serviços que deveria prestar, pediu a vinda, da França, das Irmãs de São José de 

Chambéry. 

O próprio Barão de Iguape custeou pessoalmente a viagem das cinco 

primeiras Irmãs da França que aqui chegaram e a elas foram confiados os pacientes 

a quem serviam como enfermeiras, na escrituração do hospital, na preparação das 

receitas e no cuidado com as refeições.317 

Pondo em evidência que as lógicas da caridade dos doadores eram 

inerentes às práticas de caridade onde se inscreviam as Misericórdias, Isabel Sá 

refere que suas estratégias, enquanto membros de grupos de elite seriam a 

pretendida pacificação de conflitos sociais sem colocar em causa a ordem existente, 

e a seleção de receptores de recursos a partir de critérios morais disciplinadores.318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 Disponível em: <http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_ 
MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf>. Acesso em 01-06-2015. 
318 SÁ, Isabel dos Guimarães. As misericórdias portuguesas, séculos XVI a XVIII. RJ: Ed. FGV, 
2013. p.8. 

http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf
http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf


 
 

110 

Imagem 22 - Irmãs de São José da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 1898. 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes 

/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf>. Acesso em 01-06-2015. 

 

 

Pelas suas qualificações essas ordens religiosas, como as das irmãs de São 

José, dos beneditinos ou dos maristas vinham subsidiadas pelas elites proprietárias 

e fundaram ‘prestigiosas’ escolas, sendo que até 1880, o Seminário das Educandas 

da Glória foi o único internato destinado à educação de meninas na cidade de São 

Paulo.319 

O Externato de São José foi criado em 1880, como obra especial da Santa 

Casa de Misericórdia, e destinou-se à educação de meninas filhas de famílias ricas 

sob a administração das irmãs de São José. 

O externato foi instalado nas dependências do hospital, que na ocasião 

estava na Chácara dos Ingleses na Rua da Glória. Quando da transferência do 

                                                           
319 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana, 1890-1915. SP: 
EDUC/FAPESP, 2000. p.67. 

http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf
http://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/4639/5088_3453_MUSEU-HISTORICOS-AS-IRMAS-CHAMBERY.pdf
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hospital, em 1884, para o Bairro do Arouche, lá permaneceu o externato, que em 

1920, registrou mais de mil alunas matriculadas. 

O Seminário de Educandos de Sant'Ana foi criado na antiga fazenda 

Sant'Ana dos Jesuítas, confiscada pela Coroa quando da sua expulsão, em 1759. 

Surgiu juntamente com o Seminário Nossa Senhora da Glória, em 1825.320 

O Seminário de Educandos de Sant´Ana foi um dos quatro estabelecimentos 

pios criados pelo Visconde de Congonhas, que estabelecido num prédio da Fazenda 

Nacional no “longínquo bairro de Sant´Ana em local distante a mais de meia légua 

da Igreja da Luz”321 deveria ser dirigido pelo Frei Joaquim Francisco do Livramento 

tendo por finalidade “sustentar, vestir e educar meninos órfãos e pobres”.322  

No entanto, a realidade era outra bem diferente, pois pela ausência 

constante do Frei, os cuidados da casa ficavam confiados a um menino de doze a 

treze anos, que como monitor se encarregava até das aulas das primeiras letras 

através da leitura de jornais.  

Conforme relatório de 1845, o presidente da província Lima e Silva,323 diante 

da “condição de miséria e digna de lastima desses infelises (...) mandou vestir 

decentemente os menores e reparar o predio”324, afirmando que: 

 

A miséria enerva e abate o espírito e se a edade maior não vem 
depois com outros socorros quase sempre desfavoraveis impressões 
da infancia se conservão indeléveis e o abatimento de caracter e a 
anulação dos sentimentos nobres se consumam por toda a vida. O 
professor é incompetente e a leitura é ensinada por dois jornaisinhos 
da época, “Novo Farol” e “Paulista”.325 Mesmo os leitos chegam a 
faltar.326 

 

                                                           
320 ETCHEBÉHÈRE-JÚNIOR, Lincoln e TRUFEM, Sandra Farto Botelho. O ensino 
profissionalizante na imperial cidade de São Paulo, Brasil (1823 - 1889). Disponível em: 
<file:///C:/Users/Sandra/Downloads/28662-110626-1-PB.pdf>. Acesso em 15-6-2015.p.120. 
321 Relatório Comissão de visitas, 1833. Apud: FERREIRA, Tolstoi de Paula.Op. cit. p.62. 
322 Idem, ibidem. p. 62. 
323 Manuel da Fonseca de Lima e Silva, Barão de Suruí. (1793-1869). Presidente da província de São 
Paulo entre 1844 e 1847. 
324 LIMA E SILVA. Relatório de Conselho. 1845. Apud: FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.64. 
325 O jornal Paulista, jornal manuscrito, foi o primeiro a circular no interior de São Paulo, em 1823, 
criado por Antonio Mariano de Azevedo Marques, que foi escrivão da Santa Casa. O Novo Farol foi 
lançado em 1827, pelo barão, visconde e marquês de Monte Alegre, José da Costa Carvalho. A 
edição e oficina funcionavam na antiga Rua São José, atual Líbero Badaró. OLIVEIRA, Carlos 
Eduardo França de. Informação e política nos primórdios da imprensa paulista: o Farol 
Paulistano (1827-1831). História,Franca, v.29, n.2, p.295319, Dec. 2010.Availablefrom Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010190742010000200017&lng=en&nrm=iso
>. access on  25  Apr.  2015.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742010000200017> 
326 LIMA E SILVA. Relatório de Conselho. 1845. Apud: FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.64. 
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Assim, determinou que se criasse um regulamento com a indicação de um 

novo diretor, um mestre de primeiras letras que deveria morar no local, um capelão e 

serventes. A idade mínima para admissão no seminário foi fixada em seis anos, 

podendo o menino lá permanecer até completar quatorze anos.  

O seminário passou então a receber expostos em idade escolar, órfãos de 

pai e mãe, e menores sem tutor ou parente responsável em estado de carência.  

 Em relação à disciplina, aparentemente os castigos físicos teriam sido 

abolidos, porém eram usados nos casos de faltas consideradas graves dos meninos, 

apontando para as estratégias pedagógicas de disciplinarização dos corpos na 

construção das sensibilidades daquelas crianças, quando então seria aplicada “a 

reclusão solitária por uma hora em local escuro, ficar sentado em ‘banco do 

desprezo’ em que esteja pintada a imagem de um burro desde uma hora até todo 

período escolar”.327Também foram usados como castigo “trazer sobre o ventre e 

atado à cintura, com barbante, um papel com o letreiro em maiúscula – VADIO – 

DESCUIDADO – DESORDEIRO – COMILÃO ou outra palavra que publique o vício, 

defeito ou culpa”. 328 Os egressos costumavam ser encaminhados para as oficinas 

da Real Fábrica de Ferro São João D´Ipanema329, que em 1810, criada por D. João 

VI, na então vila de Sorocaba foi a primeira siderúrgica brasileira, apresentando 

déficits contábeis durante toda sua existência necessitando, portanto, de mão de 

obra barata, facilmente retirada dos asilos. 

Também os egressos eram enviados para Arsenais de Guerra e Marinha da 

Corte, pois que, de acordo com Londoño, a partir da discrepância de critérios, o 

discernimento e a suposta noção da diferença entre o bem e o mal atribuída às 

crianças, as transformava, em determinados momentos, em adultos, podendo 

responder ante a justiça, ou assumir responsabilidades, como no caso da 

incorporação ao Exército e à Armada ou ao Arsenal da Marinha.330 

 

 

 

                                                           
327 LIMA E SILVA. Relatório de Conselho. 1845. Apud: FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.64. 
328 Idem. Ibidem.  p.64. 
329  Ver SANTOS, Nilton Pereira dos. A fábrica de ferro S. João de Ipanema: economia e política 
nas últimas décadas o segundo reinado (1860-1889). Dissertação de mestrado em História 
econômica. USP, 2009. 
330 LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org). 
História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. p. 130. 
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Imagem 23 - Fábrica de Ferro São João D´Ipanema. s/d. 

 
Fonte: Disponível em:<http://caminhodosul.blogspot.com.br/2012/04/real-fabrica-de-ferro-de-sao-

joao-do.html>. Acesso em 13-4-20015. 

 

 

No entanto, até 1852 aquele regulamento não havia sido aplicado, fazendo 

com que o inspetor geral da Instrução Pública, que assumia naquele momento a 

direção do seminário, capitão Candido Caetano Moreira, sugerisse que as aulas 

fossem franqueadas aos meninos residentes no bairro. Diante da proposta o 

presidente da província, Nabuco D´Araujo,331 aventou a criação de oficinas no 

seminário para aprendizado profissional com vistas a “dar aos menores garantias de 

subsistência futura.” 332 

Neste sentido, em 1874, o seminário foi restaurado como Instituto de 

Artífices ou Escola de Educandos Artífices. No período republicano ele já não consta 

de nenhuma relação de estabelecimentos de educação de menores. É possível que 

a ele tenha sucedido o Instituto Disciplinar do Estado, depois Instituto Modelo de 

Menores. 

                                                           
331 José Tomás Nabuco de Araújo Filho (1813-1878). Foi deputado geral, presidente de 
província, ministro da Justiça e senador do Império do Brasil de 1858 a 1878. 
332 Relatório de Diogo de Mendonça Pinto. 1852. Arquivo do Estado. Apud: FERREIRA, Tolstoi de 
Paula. Op. cit. p.66. 

http://caminhodosul.blogspot.com.br/2012/04/real-fabrica-de-ferro-de-sao-joao-do.html%3e.%20Acesso%20em%2013-4-20015
http://caminhodosul.blogspot.com.br/2012/04/real-fabrica-de-ferro-de-sao-joao-do.html%3e.%20Acesso%20em%2013-4-20015
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Imp%C3%A9rio
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Fundada por Carlos Leôncio da Silva Carvalho, em 14 de dezembro de 

1873, e sob a presidência de Martim Francisco Ribeiro de Andrada, a Sociedade 

Propagadora da Instrução Popular teve seus estatutos aprovados em cinco de 

janeiro de 1874, pelo presidente da província João Teodoro Xavier de Matos.333  

A Sociedade ofereceu matrícula gratuita para cem alunos no curso primário 

ministrado à noite, onde se ensinava aritmética, gramática portuguesa, caligrafia e 

sistema métrico. Em 1875 já contava com 442 alunos e, em 1882 mais de oitocentos 

alunos. 334 

Estimulada pelo movimento favorável à educação popular, que se 

manifestava na Escola de Educandos Artífices e no Colégio Dona Ana Rosa, a 

Sociedade Propagadora da Instrução Popular modificou sua escola para um tipo de 

Liceu profissional, Liceu de Artes e Ofícios, destinado a “ministrar gratuitamente ao 

povo os conhecimentos necessários ás artes e ofícios, ao comercio, á lavoura e ás 

industrias (...) para levantar o nível moral e intelectual das classes 

laboriosas”.335Foram professores do Liceu: Rangel Pestana, Galvão Bueno, Caetano 

de Campos, Vieira de Carvalho e outros nomes da elite paulista.  

Necessitando cada vez de mais espaço foi transferido várias vezes: da Rua 

São José nº 5, hoje Rua Líbero Badaró, para a Rua do Imperador e depois para a 

Rua Santa Terêsa. Em 1896, passou para o prédio contíguo à Igreja dos Remédios 

em frente ao Largo Sete de Abril e Rua Onze de Agosto, de onde foi transferido para 

o lado do Jardim da Luz num grande edifício projetado por Ramos de Azevedo, hoje 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333 João Teodoro Xavier de Matos (1828-78). Foi presidente de São Paulo entre 1872-75. 
334 Relatório do presidente da província (1875-78), Joaquim M. Gonçalves de Andrade (1807-1879). 
335 FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.68. 



 
 

115 

Imagem 24 - Sociedade Propagadora de instrução Popular 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.google.com.br/search?q=antigo+predio+do+liceu+de+ 

artes+e+oficios&rlz=> Acesso em 25-5-2015. 

 

 

Imagem 25 - Liceu de Artes e Ofícios 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.escolainterage.com.br/liceu-de-artes-e-oficios-de-sao-

paulo/>. Acesso em 25-5-2015. 

 

 

O Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora, 

situado no bairro do Ipiranga, e que se tornou mais tarde a Fundação Nossa 

Senhora Auxiliadora (FUNSAI), ficava em prédio projetado por Ramos de Azevedo e 

https://www.google.com.br/search?q=antigo+predio+do+liceu+de+artes+e+oficios&rlz
https://www.google.com.br/search?q=antigo+predio+do+liceu+de+artes+e+oficios&rlz
http://www.escolainterage.com.br/liceu-de-artes-e-oficios-de-sao-paulo/
http://www.escolainterage.com.br/liceu-de-artes-e-oficios-de-sao-paulo/
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foi inaugurado em 1896, pelo conde José Vicente de Azevedo, que também foi 

responsável pela construção do orfanato São Cristóvão. 

 

 

Imagem 26 - Asilo de Meninas Orfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora. 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.pinterest.com/pin/>. Acesso em 18-5-2015 

 

 

Buscando apontar a interiorização desses modelos de estabelecimentos na 

região de Ribeirão Preto, foi produzido um quadro que enumera os diferentes 

institutos da cidade de São Paulo ficando evidente que comparando os exemplos 

provenientes do século XIX, é certo que a assistência privada oferecida ao público 

respondeu com maior número de estabelecimentos e iniciativas às demandas do 

amparo à doença, à pobreza, à instrução de meninos e meninas pobres e às 

crianças órfãs, quando comparada às ações estatais nessa mesma época.336 

 
 
 

 

                                                           
336 FONSECA, Sérgio C.. A interiorização da assistência à infância durante a primeira república: 
de São Paulo a Ribeirão Preto. Educ. rev.,  Belo Horizonte ,  v. 28, n. 1, Mar.  2012 .   Available from 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?>. access on  03  Apr.  2015. Disponível em: 
<http://dx.doi.org>. 
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Quadro 4 - Estabelecimentos de assistência à infância de 1825 a 1897 

 
Fonte: FONSECA, Sérgio C.. A interiorização da assistência à infância durante a primeira república: 
de São Paulo a Ribeirão Preto. Educ. rev.,  Belo Horizonte,  v. 28, n. 1, Mar.  2012.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?>. access on  03  Apr.  2015. Disponível em:<http://dx.doi.org>. 

 

   

O Instituto Ana Rosa foi destinado à formação profissional de menores do 

sexo masculino em regime de internato, como obra especial da Associação Barão 

de Souza Queiroz de Proteção à Infância e à Juventude fundada para manter 

o Instituto D. Ana Rosa, que surgiu em 1874, como Sociedade Protectora da Infância 

Desvalida - Instituto D. Ana Rosa.337  

Os meninos órfãos recebiam instrução primária, preparo profissional e 

educação moral com o objetivo de que fossem “capazes de prover á própria 

existência mediante o exercício da ocupação honesta, tornando-se úteis e dignos 

cidadãos.”338  

 

 

 

 

 

 

                                                           
337 Disponível em: <http://www.anarosa.org.br/?p=texto.php&c=nossa_historia>. Acesso em 26-5-
2015. 
338 FERREIRA, Tolstoi de Paula. Op. cit. p.70. 

http://www.anarosa.org.br/?p=texto.php&c=nossa_historia
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Imagem 27 - Localização Instituto Ana Rosa. 

 
Fonte: Disponível em:<www.estacoesferroviarias.com.br>. Acesso em 26-5-2015. 

 

 

O Instituto que foi instalado na chácara do senador Queiróz339 (hoje bairro de 

Santa Ifigênia), estava localizado entre as ruas Brigadeiro Tobias, Travessa da 

Independência, Florêncio de Abreu e Washington Luís e foi deslocado para a Vila 

Mariana, em 1894, para a Rua Vergueiro.  

Sendo o primeiro estabelecimento de ensino profissional de iniciativa 

particular de São Paulo (o primeiro instituto público foi o Instituto de Artífices – antigo 

Seminário dos Educandos de Sant´Ana), teve como sócios beneméritos o barão de 

Souza Queiroz, Dona Ana Rosa de Araújo e o segundo barão de Piracicaba, Rafael 

Tobias de Aguiar Pais de Barros,340 futuro sogro do presidente Washington Luís, 

                                                           
339 Francisco Antônio de Sousa Queirós (1806-1891). Barão de Souza Queiroz. Foi presidente interino 
da província de São Paulo e senador do império entre 1849-1891. 
340 Relatório do diretor do Instituto em 1935, João de Toledo. Apud FERREIRA, Tolstoi de Paula.Op. 
cit. p.71. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.estacoesferroviarias.com.br%2Favenidas%2Fd%2Fdomingosdemorais.htm&ei=P41kVePrIMW0ggS5_oH4Bg&psig=AFQjCNF4J5aiVF02jGgGXJa5GoyGiuPU9A&ust=1432739363192856
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portanto a elite paulistana. O nome do Instituto foi uma homenagem à Ana Rosa de 

Araújo341, que viúva e sem filhos deixou sua fortuna para obras de caridade. 

Todas essas famílias - Antônio da Silva Prado (Barão de Iguape), os Souza 

Queiroz, os Araújo, os barões de Piracicaba (Pais de Barros), os Rangel Pestana, 

Galvão Bueno, Caetano de Campos, Vieira de Carvalho e outras - que em nome da 

caridade trabalharam em prol da construção de instituições para o abrigo de 

crianças abandonadas, constituíam a elite paulista e conforme Tânia Soares da Silva 

- que questionou as experiências e múltiplas estratégias dessas elites - estas 

pretendiam assegurar e estabelecer sua herança política, caso dos Paula Souza,342 

pela “manutenção de sua influência nos mais diversos setores da vida”:343 

 

Notabiliza-se que os Paula Souza estão inscritos na história de São 
Paulo pela participação ativa na vida política da cidade e do país, 
mas entre eles dois nomes mantém seu lugar de memória encravado 
na cidade: Geraldo Horácio de Paula Souza(1889-1951), idealizador 
do Instituto de Hygiene de São Paulo, hoje Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo; e Antonio Francisco de Paula 
Souza (1843-1917), idealizador do Instituto Politécnico[...].344 

 

O início do século XX foi marcado por uma série de questões que colocam a 

criança, em especial àquela oriunda das classes populares em evidência,345 pois 

                                                           
341 Ana Rosa de Araújo (1787-1860). 
342 SILVA, Tânia Soares Da. Tecnologia e ciência como ideologia. Revista Projeto História. SP: 
EDUC, nº34, 2007. p.267. ”O pai de Geraldo Horácio de Paula Souza, Antônio Francisco de Paula 
Souza (1843-1817), tinha formação em engenharia, Paula Souza era proveniente de uma família da 
elite cafeeira paulista marcada pela tradição liberal e que assumiu papel importante nos 
acontecimentos políticos engendrados no século XIX. Seu avô paterno, Francisco de Paula Souza e 
Mello (1791-1851), casado com D. Maria de Barros Leite (filha de Antônio de Barros Penteado), 
participara do processo de emancipação política brasileira como deputado das Cortes de Lisboa em 
1821 e, com o desenrolar dos acontecimentos, tornou-se ainda membro da Assembleia Constituinte, 
logo dissolvida pelo Imperador D. Pedro I, em 1823. Decorridos dez anos, obteve vaga no Senado, 
lutando pela implementação de um governo representativo. Seu pai, homônimo Antonio Francisco de 
Paula Souza (1819- 1866), era médico, formado na Bélgica, fora deputado provincial, deputado geral, 
ministro da agricultura, elaborando, inclusive, projeto para a extinção da escravidão no Brasil. Sua 
mãe, Maria Raphaela de Barros (1827-1895) era filha de Antônio Paes de Barros, o primeiro Barão de 
Piracicaba. Esse pequeno histórico familiar leva à compreensão de que sua origem estava entre os 
aristocratas paulistas, não causando estranheza esse longo histórico de participação e atuação nos 
governos; afinal, é sabido que os rumos da política paulista, há muito, eram ditados por esses grupos 
familiares, detentores do capital com uma organização familiar caracterizada por casamentos 
endogâmicos como estratégia de aquisição e manutenção de poder.” 
343 SILVA, Tânia Soares Da. Paula Souza, “arauto da modernidade”. Um estudo da elite paulista 
(1843-1917). Tese de Doutorado em História Social. PUCSP, 2009. Apresentação. 
344 SILVA, Tânia Soares Da. Idem. Ibidem. p. 18  
345 SILVA, Tânia Soares Da. “Carências”: Crianças, mulheres, famílias - As representações na 
medicina higienista (São Paulo, 1920-1930). Anais ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. Disponível em: <http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf 
/ANPUH.S22.666.pdf>. Acesso em 29-6-2015. 

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
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que entendiam que “a criança bem educada seria preservada das rudezas e da 

imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas populares e dos 

moleques.” 346  

Pensada como um ser incompleto e insuficiente em relação ao ponto de 

chegada almejado, a vida adulta, a criança deveria ser regulada para o convívio 

social, fazendo surgir uma nova ordem de prioridades no atendimento social que 

ultrapassou o nível da filantropia privada e seus orfanatos, para elevá-la às 

dimensões de problema de Estado com políticas sociais e legislações específicas.347 

Na ordem de prioridades, novas estratégias de disciplina, normatização e 

controle social passaram a ser criadas pela criminalização das condutas tidas como 

em desacordo com a moral social estabelecida e legitimada pelo aparato judiciário e 

policial.  

 

 

II. 3 Efeitos de ausência: o Estado como tutor 

 

 

Das preocupações com as crianças abandonadas, reguladas para o 

pretendido convívio social, surgiu o primeiro Código de Menores, chamado Mello 

Mattos, em 12 de outubro de 1927, pelo decreto nº 17.943-A, escrito por José 

Cândido de Albuquerque Mello Mattos, que seria não apenas o seu idealizador, mas 

também o primeiro juiz de Menores do Brasil, nomeado em dois de fevereiro de 

1924, exercendo o cargo na então capital federal, cidade do Rio de Janeiro, criado 

em vinte de dezembro de 1923, até o seu falecimento, em 1934.  348 

O Código de Menores de 1927 consolidou toda a legislação sobre crianças 

até então emanada por Portugal, pelo Império e pela República, consagrando um 

sistema dual no atendimento à criança, atuando “especificamente sobre os 

chamados efeitos da ausência, que atribui ao Estado a tutela sobre o órfão, o 

                                                           
346 Áries, Philippe. História Social da Criança e da família. Rio de Janeiro, Guanabara, 1981, P. 185. 
347 PASSETTI, Edson. Crianças carentes e políticas públicas. In: DEL PRIORE, Mary (org.). 
História das crianças no Brasil. SP: Ed. Contexto, 2010. P.347. 
348 “O ‘Código Mello Mattos’ tinha 231 artigos e foi assim chamado em homenagem a seu autor, o 
jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nascido em Salvador-BA, em 19-03-1864. 
AZEVEDO, Maurício Maia de. O código Mello Mattos e seus reflexos na legislação posterior. 
Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30354/codigo_mello_mattos_seus_reflexos. 
pdf>. Acesso em 18-5-2015. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30354/codigo_mello_mattos_seus_reflexos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30354/codigo_mello_mattos_seus_reflexos.pdf
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abandonado e os pais presumidos como ausentes, tornando disponível os seus 

direitos de pátrio poder.”349 

Essas atribuições dadas ao Estado em relação à tutela da criança tida como 

abandonada determinariam ações de controle das mães, que caso fossem 

consideradas “ausentes” perderiam a guarda de seus filhos, pois entendiam que 

uma das causas do “aumento espantoso da criminalidade nos grandes centros 

urbanos é a corrupção da infância que, balda de educação e de cuidados por parte 

da família e da sociedade, e é recrutada para as fileiras do exército do mal”.350 

Esses “menores”, sobre as quais os discursos normativos se debruçaram, 

foram objeto das discussões que levaram Fernando Londono a afirmar que a palavra 

“menor” antes do começo do século XX, não tinha uso comum e que seu significado 

era restrito, sendo que só a partir de 1920 até hoje em dia a palavra passou “a se 

referir e indicar a criança em relação à situação de abandono e marginalidade, além 

de definir sua condição civil e jurídica e os direitos que lhe correspondem”. 351 

Buscando entender os vários significados que a palavra menor foi adquirindo 

nos anos anteriores a 1920, identificou-se que no período colonial foi usada como 

“limite etário”, desta forma, associada à idade, sendo que depois de 1822, os juristas 

a usaram como critério para definir responsabilidade penal.352 

 

O Código penal do Império de 1830 através de seus artigos definiu, 
de fato, três períodos de idade antes dos 21 anos, com respeito à 
responsabilidade penal e às penas. Primeiro, os menores de 14 anos 
não têm responsabilidade penal, o que só terá validade para os 
escravos a partir de 1885.353 Segundo, os maiores de 14 e menores 
de 17 anos “poderá o juiz lhe parecendo justo, impor-lhe as penas de 
cumplicidade”.354 Terceiro, o limite de 21 anos para imposição de 

                                                           
349 COSTA, Ana Carolina Pontes. As políticas de proteção à infância e adolescência e a 
educação: reflexões a partir da década de 1920. Disponível em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v1/03.pdf>. Acesso em 16-5-2015 
350 BONUMA, João. Menores abandonados e criminosos. Santa Maria: Papelaria União, 1913. p. 
47. Apud: SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. Criança e criminalidade no início do século XX. In: 
DEL PRIORE, Mary (org.). História das crianças no Brasil. SP: Ed. Contexto, 2010. 
351 LONDONO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org). 
História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. P. 129. 
352 Idem, ibidem. p. 130. 
353 Apresentação da Lei de Estatutos da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, 30/9/1965. In: 
ALTENFELDER, Mario. Bem Estar e Promoção Social. SP: Secretaria da Promoção Social, 1977. 
Apud: LONDONO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org.). 
História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. p. 130. 
354 ALTENFELDER, Mario. O menor e a segurança nacional. In: Segurança e desenvolvimento. 
ADESG: Rio, nº 51, 1973. Apud: LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: 
DEL PRIORE, Mary (org.). História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. p. 130. 

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v1/03.pdf%3e.%20Acesso%20em%2016-5-2015
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penas drásticas como as galés, que será estendida também aos 
maiores de setenta.355 

 

As casas de correção para menores, que surgiram no final do século XIX, 

entendiam que estes ficariam sob o pátrio poder até os 21 anos ou na ausência dos 

pais confiados a um tutor pelo Juízo de Órfãos, decorrendo que normalmente 

fossem entregues aos cuidados das Santas Casas, que por sua vez encaminhavam 

os abandonados, ao chegar aos sete anos, ao Arsenal da Marinha, ao Exército, aos 

Seminários ou a Ordens religiosas no caso de meninas. 356 

O novo Código Penal estabeleceu em nove anos o limite mínimo da 

imputabilidade do agente do crime, e que o menor de quatorze anos só podia ser 

punido se tivesse discernimento de seus atos. Neste momento, o jurista Tobias 

Barreto argumentou que o menor passava a ser definido por sua consciência do 

bem e do mal e determinadas pela instrução.357 

Nos últimos anos do século XIX e início do século XX, o uso da palavra 

menor já fazia parte do vocabulário judicial da República, coincidindo com os 

discursos médicos da Puericultura, pois “esse querer saber sobre a criança (...) 

evidenciou-se com força como subproduto do prestígio que adquiriram entre os 

setores ilustrados das classes dominantes”,358 reiterando tese de Tânia Soares da 

Silva359 de que as elites procuravam participar dos avanços do progresso, adotando 

princípios da jurisprudência internacional e dos modelos médicos americanos: 

 

As primeiras instituições especificamente criadas para atender aos 
chamados menores criminosos surgiram nos Estados Unidos a partir 
de 1825. (...) Com o tempo a casa de correção para as crianças 
infratoras se diferenciam dos asilos para órfãos e desprotegidos (...) 
nasceram, pois as colônias agrícolas e as escolas industriais onde 
eram colocadas as crianças para serem transformadas em cidadãos 
úteis à sociedade. A escola, a fábrica e a prisão misturam-se num 

                                                           
355 LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org). 
História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. P. 130. 
356 ALTENFELDER, Mario. O menor e a segurança nacional. In: Segurança e desenvolvimento. 
ADESG: Rio, nº 51, 1973. Apud: LONDONO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: 
DEL PRIORE, Mary (org.) História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. P. 131. 
357BARRETO, Tobias. Menores e loucos em Direito Criminal. 1884. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/100931/Menores_Loucos_Direito.pdf>. Acesso 
em 30-5-2015. 
358 LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org). 

História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. P. 133. 
359 SILVA, Tânia Soares Da. Paula Souza, Arauto da modernidade. Um estudo da elite paulista 
(1843-1917). Tese de doutorado em História Social: PUCSP, 2009. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/100931/Menores_Loucos_Direito.pdf
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único espaço e numa mesma disciplina que regula toda a vida da 
criança em torno do trabalho regenerador.360 

  

Por consequência, dois pontos principais interessavam aos juristas, as 

instituições existentes para colocar em reclusão e para dar disciplina às crianças 

infratoras ou abandonadas e, o estabelecimento e função dos tribunais da criança. 

Essas leis em nome da proteção das crianças e da sociedade permitiram 

aos juízes o poder de intervir nas famílias, particularmente nas famílias das camadas 

pobres e nos chamados lares desfeitos ou desajustados, quando se julgava que sob 

sua influência as crianças poderiam ser encaminhadas ao crime, sendo que, então, 

as crianças tidas como infratoras ou órfãs deviam ser atendidas por especialistas 

(assistentes sociais, médicos, educadores) considerados substitutos idôneos para 

cumprirem as funções do lar.361 

Nesta produção de significados dever-se-ia entender que “as crianças não 

nasciam criminosas, mas eram afetadas por circunstancias individuais ou sociais 

(desagregação familiar, contato com o vício) que inclinariam ao crime” 362, podendo, 

no entanto ser corrigidas por diferentes intervenções.  

Os “menores abandonados” moral ou materialmente passavam a ser 

identificados com as crianças pobres que povoavam as ruas da cidade “onde andam 

pessoas desconhecidas, com seus becos e cortiços onde os pobres se amontoam e 

se escondem.”363  

Os discursos sobre estes, bem como sobre suas famílias passaram a ser 

objetos de estratégias de disciplina, normatização e controle social, que 

criminalizaram atitudes dissonantes da moral social estabelecida e legitimada pelo 

aparato judiciário e policial,364 sendo subjetivado nas famílias pobres, especialmente 

nas mães, um sentimento de incapacidade de cuidar dos filhos, baseado em seus 

                                                           
360 EASTON, David. Uma tentativa de análise dos sistemas políticos. In: EASTON et Alii (orgs.). 
Sociologia e Política II. RJ: Zahar, 1977. P. 40-41. Apud: LONDOÑO, Fernando Torres. A origem 
do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 
1991. P. 131. 
361 LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (org.). 
História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. P. 134. 
362 Id. Ib. p. 134. 
363 FAUSTO, Boris. Crime e castigo. A criminalidade em São Paulo (1880-1924). SP: Brasiliense, 
1984. p.15-33. Apud LONDOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: DEL PRIORE, 
Mary (org.). História da criança no Brasil. SP: Ed. Contexto, 1991. p. 134. 
364 SILVA, Tânia Soares Da. “Carências”: Crianças, mulheres, famílias - As representações na 
medicina higienista, (São Paulo, 1920-1930). Anais ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. Disponível em: <http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ 
ANPUH.S22.666.pdf. Acesso em 29-6-2015. 

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
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modos de vida considerados propícios ao surgimento de doenças, perversão e 

vadiagem.  365  

De acordo com Rago, enclausurar a criança pobre, nos espaços 

disciplinares dos institutos profissionais ou das escolas públicas apareceu como a 

maneira mais eficaz de adestrar e controlar um contingente potencialmente rebelde 

e selvagem da população, aos olhos médicos, filantropos e da classe dominante 

como um todo. Na verdade, a preocupação policial de luta contra a vagabundagem e 

a pequena criminalidade urbana esteve na origem da criação das instituições de 

sequestro da infância, antes mesmo da preocupação econômica de formação de 

novos trabalhadores para a indústria.366 Entendendo que não havia nenhuma 

autoridade que controlasse essas crianças infratoras, colocou-se a necessidade 

cada vez maior da intervenção do Estado. 

Diferentes instituições foram criadas com o objetivo declarado de dar 

proteção e assistência não só aos órfãos, aos abandonados e aos infratores, como 

também àquelas mulheres que consideravam haviam se afastado de suas 

responsabilidades maternas, caso das moças de “má conduta” levadas para o Asilo 

do Bom Pastor, quando estivessem “arrependidas.”  Pois, entendiam que a 

preservação do decoro e da moral públicos estaria sendo colocada em risco pela 

existência de mulheres aparentemente envolvidas em toda sorte e atividades ilícitas, 

principalmente a prostituição. 

Em vista destas considerações colocava-se a necessidade de tomar atitudes 

enérgicas para coibir o número de moças nas ruas e de atitudes indecorosas em 

público, criando-se casas de correção, que pretendendo regenerá-las as 

reconduziria para o “bom caminho”, ou seja, para o caminho da casa e da família.367  

 

 

 

 

                                                           
365 MARQUES, A. E. A.; OLIVEIRA, F. G.; NASCIMENTO, M. L. e MIRANDA, P. C. Mecânicas de 
Exclusão no espaço do Juizado de Menores: reflexões acerca das práticas e discursos do 
comissário de vigilância. In: NASCIMENTO, M. L. (Org.) Pivetes: a produção de infâncias 
desiguais. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 2002. p. 147. 
366 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar no Brasil: 1890-1930. SP: Paz 
e Terra Ed., 1997. p. 122. 
367 MACHADO, Maria Clara Thomaz. A pobreza urbana na ótica do capital (Uberlândia, 1900-
1960). In: SILVA, Marcos A. Da. A República em migalhas. História regional e local. SP: Marco 
Zero, CNPq/ANPUH, 1990. p. 106. 
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II. 4.   A elite, as congregações religiosas e os asilos 

 

As relações estabelecidas pelo crescimento demográfico e a expansão 

urbana da cidade de São Paulo, agravando os problemas decorrentes da falta de 

saneamento e de infraestrutura, indicam que o governo apoiou iniciativas 

particulares dirigidas para a construção de hospitais, hospícios, asilos para idosos, 

orfanatos, albergues, casas de correção e outras instituições assistenciais, pois 

entendia que crescera o número de pessoas “que vagueiam sem trabalho, vivendo 

de bicos, e da caridade particular, como vadios, loucos, pedintes, menores 

abandonados (...) a preocupar as famílias e ao poder público.” 368   

Essa preocupação aponta para uma obsessão com a criação de uma rede 

de instituições disciplinares,369 que indo além do recolhimento daqueles elementos 

formasse "pessoas aptas e com amor ao trabalho, através do aprendizado 

profissional,” 370 conciliando as iniciativas privadas com subsídios do governo 

voltados para a formação de mão de obra para as indústrias. 

O Asilo do Bom Pastor para moças de má conduta arrependidas parecia 

atender plenamente a estes requisitos. 

O asilo que começou a ser construído em 1893, no bairro do Ipiranga, como 

instituição para meninas órfãs e pobres e para moças de má conduta "arrependidas," 

aponta para um dos múltiplos espaços, que estabelecendo conexões com o 

contemporâneo construíram textos urbanos, indicando a possibilidade de se delinear 

a construção das imagens desses espaços, como definidores de significados e de 

sentidos das relações de força que ali se defrontaram.371   

O asilo ficava situado no bairro do Ipiranga, que surgiu ao longo do Caminho 

do Mar à beira do ribeirão do mesmo nome, constituindo-se em passagem 

obrigatória de saída sul oriental da cidade rumo a Santos, transformando-se em local 

usado como pouso de viajantes durante o século XVI.  

                                                           
368 CRUZ, Heloísa de Faria. Mercado e polícia. SP, 1890-1915. In: Revista Brasileira de História. 
Nº14. SP: ANPUH/Marco Zero, 1987. P.119. 
369 Ver IGNATIEFF, Michel. Instituições totais e classes trabalhadoras: um balanço crítico. & 
CRUZ, Heloisa de Faria. Mercado e polícia. SP, 1890-1915. In: Revista brasileira de História. Nº 14, 
SP: ANPUH/Marco Zero, 1987. 
370 MACIEL, Laura Antunes & RICCI, Claudia Sabag. Relatório DPH. Dossiê Asilo Bom Pastor. 1990. 
371 AVELINO, Yvone Dias. Saúde Pública e Cidade: territórios de exclusão social, memórias, 
tensões e poderes. IN: ANPUH. Anais do XIX Encontro Regional de História. SP: Poder, violência e 
exclusão. Vol. 1. SP: ANPUH-SP, 2008. 
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Até meados do século XIX, a região foi ocupada por fazendolas produtoras 

de hortaliças e frutas. A partir de 1850, foi colocada a necessidade de se perpetuar a 

memória da Colina do Ipiranga, que seria reconhecida pela marca inscrita no local 

da proclamação da Independência,372 dando-se início, em 1885, à construção do 

palácio do Ipiranga,373 que inaugurado em 1890, passou por várias intervenções até 

a década de 1930. 

 

Imagem 28 - Rua Bom Pastor, no bairro do Ipiranga, em 192, onde ficava o "Asilo 
Bom Pastor".374 

 
Fonte: Acervo Marcos César da Silva. Disponível em:<https://www.pinterest.com/pin/>. Acesso 12-3-

15. 

                                                           
372 CERTEAU, Michel de. Do conceito de cidade às práticas urbanas. In: A invenção do 
cotidiano: artes de fazer. 1. RJ: Vozes, 1994.p.172. 
373 O prédio havia sido construído inicialmente para abrigar uma escola, mas a função principal era 
assinalar de maneira monumental o local em que foi proclamada a Independência. O projeto de 
autoria de Tomazzo Gaudêncio Bezzi, em estilo neoclássico, foi realizado apenas em parte, pois as 
alas laterais não foram construídas. Disponível em: <http://www.rodolfomartino.com.br/ 
downloads/parte5.pdf>. Acesso em 26-12-14. 
374 A Rua do Bom Pastor foi lugar de milagre e fatos históricos. “Segundo lenda um garoto teria 
visto nesta rua a imagem de Jesus Cristo e pedido a ele a construção de um abrigo para órfãos.” 
Jornal O Estado de São Paulo. 4 de agosto de 1993. p. 5. 

https://www.pinterest.com/pin/
http://www.rodolfomartino.com.br/downloads/parte5.pdf%3e.
http://www.rodolfomartino.com.br/downloads/parte5.pdf%3e.
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Imagem 29 - Ribeirão Ipiranga. Ao fundo na foto temos o Museu do Ipiranga e à 
esquerda o Instituto Bom Pastor (atualmente inexistente).1914. 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.pinterest.com/pin/449867450252762173/>. 

 

Imagem 30 -  Museu do Ipiranga, 1930. 

 
Fonte: Disponível em:<https://sampahistorica.files.wordpress.com/2014/01/1930-museu-e-jardim-do-

ipiranga-foto-postal-delcampe.jpg>. Acesso em 27-12-2014 

 

https://www.pinterest.com/pin/449867450252762173/
https://sampahistorica.files.wordpress.com/2014/01/1930-museu-e-jardim-do-ipiranga-foto-postal-delcampe.jpg%3e.%20Acesso%20em%2027-12-2014
https://sampahistorica.files.wordpress.com/2014/01/1930-museu-e-jardim-do-ipiranga-foto-postal-delcampe.jpg%3e.%20Acesso%20em%2027-12-2014
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As áreas contíguas àquele empreendimento foram compradas e 

concentradas nas mãos de poucos proprietários que pretendendo obter das 

autoridades facilidades de concessões para valorização do bairro cederam algumas 

quadras para a instalação das primeiras instituições assistenciais privadas dirigidas 

por congregações religiosas subsidiadas pelo governo, atendendo à política do 

momento e apontando para as relações de poder históricas que se instituíam. 

Em 1889, à direita de onde se construiria o palácio do Ipiranga, estavam 

terras devolutas da Fazenda Nacional e do Governo Provincial, que foram adquiridas 

pelo conde José Vicente de Azevedo, grande proprietário de terras na região, sendo 

que o conjunto de seus terrenos recebeu o nome de Villa São José.375  

O conde havia sido delegado de polícia em 1852, deputado provincial entre 

1854-1855, suplente de juiz municipal e de órfãos em 1854, capitão da Guarda 

Nacional em 1854, e era louvado por “relevantíssimos serviços na prisão de 

criminosos, prevenção de delitos e tranquilidade pública.” 376 Através de doações de 

terrenos, o conde incentivou a construção de asilos através do lançamento de 

loterias, livros de ouro e outras formas de angariar fundos, não sem sofrer críticas da 

imprensa. O jornal O Diário Popular publicou carta de Antonio Augusto de Souza, 

gerente da Companhia Viação Paulista, que dizia desafiar a existência de fato do 

Asilo, assim como a necessidade de prolongamento da linha, que se daria apenas 

por interesses particulares do conde. Da mesma forma, em 13 de maio de 1897, o 

jornal A Redenção, jornal abolicionista, publicou carta de um certo Antonio Bento 

criticando “pessoas que conseguiram terras para construção de asilos”,377 acusando-

o de usar dessa estratégia para conseguir junto ao poder público o melhoramento 

urbano para a região – luz, linhas de bonde,378 arruamentos – que valorizavam por 

consequência as suas terras. 379 

Em 1893, a liquidação da Companhia Industrial Rodovalho380, que era 

proprietária de grande área de terreno na Colina do Ipiranga e adjacências, foi 

                                                           
375 Jornal O Correio Paulistano de 3 de outubro de 1890. 
376  O Coronel José Vicente de Azevedo (Noticia Biographica). São Paulo: Typographia a Vapor de 
Jorge Seckler & c.ª, 1883. P.6-23.  
377 1 de junho de 1895. Jornal o Diário Popular 
378 Os primeiros bondes da linha Ipiranga começaram a funcionar em 4 de fevereiro de 1890. Jornal O 
Correio Paulistano, 4/2/1890. 
379 Papeis avulsos. DPHSP. 
380 Ver VICENTINI, Rita de Cássia C. O percurso de um precursor: as atividades de um 
empreendedor paulista em São Paulo imperial e republicana. Dissertação de mestrado em História 
econômica. USP, 2007. 
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dividida em quadras e distribuída entre acionistas e credores da companhia, 

figurando entre os contemplados, com maior número de lotes Luís Pucci, engenheiro 

responsável pelas obras do prédio do Ipiranga, e Luiz Pinto Gonçalves. Ambos eram 

membros destacados da associação organizada para a instalação do Asilo do Bom 

Pastor na região, e acataram todas as decisões das irmãs de Angers responsáveis 

pela condução do asilo, ao contrário do que acontecia em outros 

estabelecimentos.381  

A área compreendia todas as terras situadas entre o Rio Tamanduateí, por 

ele abaixo, a começar na atual Rua Oliveira Alves, até a embocadura do riacho 

Ipiranga, por este acima até alcançar a atual Rua dos Paulistanos e daí em reta até 

a Rua dos Ituanos e daí por um valo, separando a gleba do Parque do Museu do 

Ipiranga até a Rua dos Patriotas, de onde em reta até a Rua Oliveira Sales pela qual 

descia até o Rio Tamanduateí. 382  

Essas terras foram por eles loteadas no formato de tabuleiro de xadrez, e 

em algumas quadras foram criadas outras instituições assistenciais além do Asilo do 

Bom Pastor. Caso do Asylo de Orphans de Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, 

localizado próximo ao Museu do Ipiranga entre as ruas Luiz Lasagna e Rubião 

Junior, fundado por José Vicente de Azevedo, e que teve sua construção 

interrompida em 1889, por embargo do presidente da comissão do monumento do 

Ipiranga, que alegou que ele obstruiria a visão do museu, o que atrasou a obra 

durante quatro anos, sendo que só foi inaugurado em 22 de novembro de 1896. 

Dirigido pelas irmãs de Maria Auxiliadora da associação fundada por Dom Bosco 

conhecidas como salesianas, funcionou num sobrado com salas de estudo, salas de 

aulas, rouparia, refeitório, sala de trabalhos de costura, banheiros e quartos para 

estudo de piano para meninas órfãs desvalidas. 

Apontando para as condições em que essas crianças “acolhidas” nessas 

instituições se encontravam é exemplo o Orfanato Cristóvão Colombo, fundado em 

1895, que estava também situado no alto de uma colina próxima ao Museu do 

Ipiranga, e atendia meninos imigrantes, órfãos e pobres. Administrado pela 

                                                           
381 A Congregação Puríssimo Coração de Maria responsável pelo Asilo de órfãos da cidade de 
Santos, perdeu sua autonomia para o presidente da Associação Fundadora do asilo, Dr. Victor de 
Lamare, que discordava de sua condução da instituição. VIEIRA, Marina T. Bittencourt Porto. O Asilo 
de Órfãos de Santos na engrenagem da cidade (1908-1931). Tese de doutorado em História da 
Educação apresentada na USP, 2011.   
382 Poder judiciário. Quarta Vara da Fazenda Estadual. 12228-73. Dossiê Asilo do Bom Pastor. 
DPHSP.  
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Congregação dos Missionários de São Carlos e onde deveriam receber aulas de 

carpintaria, marcenaria e tipografia, o lugar foi descrito como “simplesmente 

asqueroso (...) alunos descalços, sujos e com a cabeça coberta de chagas, pela 

quantidade de piolhos que contém (...) não vi em todo o estabelecimento um 

banheiro,”383 sendo dito que além de tudo os moradores das proximidades 

“zombavam impunemente da orphandade.”384 

Havia também o Educandário Sagrada Família para meninas pobres 

descendentes de ex-escravas, fundado em 1905.  

Essa localização das três primeiras instituições – Asilo do Bom Pastor, Asylo 

de Orphans de Nossa Senhora Auxiliadora e Orfanato Cristóvão Colombo - atraíram 

outras instituições de caráter semelhante, em função talvez da distância do bairro 

em relação à região central. 385 

Assim é que a partir da década de 1920, intensificou-se a criação de 

instituições para órfãos na região, como o Grupo escolar São José em 1924, o 

Instituto Padre Chico em 1928, o Juvenato do S.S. Sacramento em 1928, o Colégio 

São Francisco Xavier em 1929, o Instituto Maria Imaculada em 1931 e a Clínica 

Infantil do Ipiranga, em 1948. Todas fundadas e mantidas pela iniciativa privada 

através de instituições religiosas, sempre mediante isenção de impostos e taxas, e 

que ali permaneceram concentradas e incentivadas pelo poder público, alegando 

constituir uma tentativa de resposta ao quadro de tensões sociais presentes na 

cidade de São Paulo num momento de crescimento acelerado de sua população 

urbana. 

Conforme Cruz a criação de uma rede de instituições disciplinares para 

amparo e regeneração dos pobres da cidade “nasceu no mesmo momento que 

outras como as prisões, os hospícios, os asilos para idosos, as casas de correção e 

albergues, considerando todos eles como parte de um processo social único”.386 

Assim, podemos afirmar que as relações de poder que as instituições explicitam 

representam a reprodução de uma ordem social para além de seus muros.  

A importância dessas instituições no processo de ocupação do bairro do 

Ipiranga somou-se às das primeiras fábricas, que começavam a se instalar junto aos 

                                                           
383 Papeis avulsos DPHSP. 
384 Papeis avulsos DPHSP. 
385 Seção técnica de levantamento e pesquisas do DPHSP. 
386 CRUZ, Heloisa de Faria. Mercado e polícia. SP, 1890-1915. In: Revista brasileira de História. Nº 
14, SP: ANPUH/Marco Zero, 1987. p. 119. 
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rios Tamanduateí e Ipiranga e nas proximidades da ferrovia São Paulo Railway 

Company, que foram responsáveis pelo assentamento dos primeiros contingentes 

humanos da região. 

Em 1906, a Cia. Fabril de Tecelagem e Estamparia Ipiranga dos irmãos 

Benjamim, Ricardo e Nami Jafet, localizada entre as ruas do Manifesto, Patriotas, 

Sorocabanos e Agostinho Gomes numa grande área de terreno onde antes havia 

uma olaria; em 1907, a Fábrica de Linhas dos Ingleses (atual Linhas Corrente) e 

também a Cerâmica Sacoman Frère de imigrantes franceses em direção à ferrovia 

no último quarteirão da Rua Silva Bueno, que terminava na antiga estrada de 

Santos; em 1909, a Fábrica de Ferro Esmaltado Silex em terreno de uma olaria da 

Rua Tabor, que pertencera ao italiano Marchesini. 

 

 

 

Imagem 31 - Fábrica de Linhas dos Ingleses, 1907. 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.coatscorrente.com.br/scripts/empresa/home/home.asp>. Acesso 

em 27-12-2014. 

 

http://www.coatscorrente.com.br/scripts/empresa/home/home.asp%3e.%20Acesso%20em%2027-12-2014
http://www.coatscorrente.com.br/scripts/empresa/home/home.asp%3e.%20Acesso%20em%2027-12-2014
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A partir de 1920, a construção da Avenida Dom Pedro I para a 

comemoração do centenário da Independência, facilitando o acesso ao bairro atraiu 

novos moradores, assim como casas comerciais, cinemas, mercados, bancos e 

outras inúmeras indústrias, que em sua maioria se estabeleceram entre a Rua Bom 

Pastor e a Avenida Presidente Wilson, e que contrastavam com os palacetes da 

família Jafet localizados nas ruas Bom Pastor e Costa Aguiar, que se assemelhavam 

às mansões da Avenida Paulista. 

 

 

Imagem 32 - Palacete Rosa da Família Jafet (920m2) 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.preservasp.org.br/forum/index.php?topic=411.0>. Acesso em 27-

12-2014 

 

 

Vínculos estabelecidos entre a elite e congregações religiosas constituiriam 

uma rede que interveio tanto nas transformações da cidade como nos asilos que 

nela se inscreveram. 

 

 

 

http://www.preservasp.org.br/forum/index.php?topic=411.0
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II. 5 O Asilo do Bom Pastor e as moças de má conduta 

 

Foi pela venda de um terreno de propriedade de João Pinto Gonçalves e de 

sua mulher, Maria Amélia Pinto Gonçalves ao padre português José Antônio de 

Almeida e Silva, representante do Asilo do Bom Pastor, pelo qual foi pago à vista 

2:500$000 (dois contos e quinhentos mil reis), que teve início o projeto da instituição.  

No dia seis de Maio de 1893, às 10 horas da manhã, começaram as obras 

do Asilo do Bom Pastor com a presença do presidente da instituição, o Conselheiro 

Desembargador Joaquim Pedro Villaça e de sua diretoria.  

Oficialmente foi assentada a primeira pedra do edifício em dois de julho de 

1893, e em vinte e oito de julho de 1893. O Asilo do Bom Pastor se tornava a 

primeira instituição assistencial estabelecida no bairro do Ipiranga, na freguesia da 

Sé, na quadra nº 72. O terreno tinha de frente cinquenta e três metros e meio para 

uma rua sem nome e noventa e quatro metros (mais ou menos) de fundo, por onde 

passava o rio Tamanduateí. 

Em 1893, o padre Almeida e Silva iniciou as construções para abrigo das 

religiosas que viriam a dirigir a instituição, e depois às destinadas para as asiladas. 

As obras foram oficialmente inauguradas no dia 16 de julho de 1893, como noticiou 

o jornal “Popular”:  

 

O Asilo do Bom Pastor comunicam-nos: No dia 16 do corrente mez 
tera logar  a festa solenne da inauguração das obras da bella 
instituição do Bom Pastor. No dia assignalado partirao do Largo da 
Sé, as 11 horas da manhan, diversos bonds para conduzir os 
convidados ao logar do asylo, no Ipiranga. O edifício, que vae ser 
construído em uma grande quadra de terreno offerecida pela  exma. 
sra. d.Maria Pinto Gonçalves, e de custo de 300 contos de reis, mais 
ou menos, tendo sido o projecto organizado pelo conhecido architeto 
Luiz Pucci, que se presta a dirigir a construção gratuitamente. O 
Asylo do Bom Pastor é destinado a receber só moças pobres e 
educa-las para todos os serviços domésticos, como também 
mulheres que arrependidas queiram seguir a vida moral e de 
trabalho.(...) As asyladas se ocuparão de lavagem e engomado, 
trabalho de flores, tecelagens diversos e outros misteres: ali 
encontrarão um abrigo e protecção certa contra a perdição a que são 
lançadas diversas mulheres por falta de recursos honestos.387 

 

                                                           
387 Jornal Popular. 16 de julho de 1893. Dossiê Bom Pastor. DPHSP> 
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Em seis de Janeiro de 1895, foi benta a capela do Bom Jesus do Horto, 

localizada próxima à atual entrada do Parque da Independência, e ali celebrada a 

primeira missa cantada pelo padre José de Almeida Silva. 

 

Imagem 33 - Capela do Bom Jesus do Horto 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.upiranga.com/igrejas/catolicas/igrejascatolicas.htm>. Acesso em 

29-6-2015. 

 

 

Só em 10 de Setembro de 1895, foi colocada a imagem do Bom Pastor no 

altar da capela, e em 18 de Março de 1896, compradas as terras vizinhas do asilo, 

medindo cinquenta e um metros e meio de frente por cinquenta e cinco metros de 

fundo, na quadra 55, também de José Pinto Gonçalves, para a construção da casa 

do capelão. Pela lei nº 289 da Intendência foi concedido ao asilo um subsídio de seis 

contos por ano. 

 

 

 

 

 

http://www.upiranga.com/igrejas/catolicas/igrejascatolicas.htm%3e.%20Acesso%20em%2029-6-2015
http://www.upiranga.com/igrejas/catolicas/igrejascatolicas.htm%3e.%20Acesso%20em%2029-6-2015
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Imagem 34 - Asilo do Bom Pastor, área demarcada em vermelho. Ao fundo, à 
direita, o Museu Paulista. 

 
Fonte: Disponível em:<https://sampahistorica.wordpress.com/tag/museu-do-ipiranga/> Acesso em 

15-4-2015 

 

 

Imagem 35 - O Asilo do Bom Pastor 

 
Fonte: Disponível em:<https://sampahistorica.wordpress.com/tag/museu-do-ipiranga/>. Acesso em 

15-4-2015 
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Em 20 de março de 1897, três freiras da Congregação da Nossa Senhora de 

Caridade do Bom Pastor de Angers chegavam a São Paulo, a convite do padre José 

Antônio de Almeida e Silva para administrar o asilo. 

A partir de 1891, intensificara-se a vinda de religiosas estrangeiras, em sua 

maioria francesa e italiana, sendo que o trabalho educativo nos colégios, o cuidado 

com doentes, das crianças e dos velhos em orfanatos e asilos constituíram suas 

principais atividades.388 

A Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor (mais 

conhecida por Congregação das Irmãs do Bom Pastor), entidade religiosa católica 

fundada num convento de Angers, na França, em 1835, por Santa Maria Eufrásia 

Pelletier, era proveniente da Ordem de Nossa Senhora da Caridade e pertencia ao 

grupo de irmãs de vida ativa do Bom Pastor, que se propunham reintegrar na 

sociedade mulheres e crianças vítimas de maus-tratos e de pobreza.  

Assim, eram consideradas especializadas na administração de instituições 

pedagógicas como orfanatos, escolas, internatos, organizações prisionais etc., 

desde a fundação da Ordem, em 1829, na França. As irmãs do Bom Pastor, como 

chamadas, deveriam inculcar educação e disciplina nas internadas, sendo que a sua 

administração deveria prezar pela assepsia, arrumação, domesticidade e ordem.  

Maria de São de Francisco Xavier Nôvoa, Sóror Maria da Encarnação e 

Maria de S. Vicente Ferrer vinham do Mosteiro do Rio de Janeiro por ordem da 

Madre Provincial Maria de S. Agustinho de Jesus, delegada da Superiora Geral, 

Maria de Santa Marina Vergés, residente na casa matriz de Angers, França, para a 

solenidade de fundação do prédio edificado para ser o Asilo do Bom Pastor.  

Em dois de Maio daquele ano as irmãs assumiram a direção da instituição, 

onde deveriam pela oração, pelo exemplo, pela instrução e educação “cuidar das 

meninas que guardam o thesouro da sua innocencia  e da conversão das mulheres 

que por desgraça se extraviaram do rebanho do divino Pastor,” 389 considerando que 

aquele estabelecimento seria”entre nós um manancial de bênçãos para esta nossa 

Diocese porque servirá de correctivo as paixões extraviadas e de balsamos para as 

                                                           
388 NUNES, Maria José R. Freiras no Brasil. In: DEL PRIORE, Mary. (org). História das mulheres 
no Brasil. SP: Ed.Contexto, 1997. p. 492. 
389 Dossiê Asilo do Bom Pastor. DPH 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Eufr%C3%A1sia_Pelletier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Eufr%C3%A1sia_Pelletier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Nossa_Senhora_da_Caridade
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feridas da alma.”390 Estes benefícios seriam esperados pelo fato de se considerar 

que as freiras de Angers eram uma comunidade de virgens consagradas a Deus: 

 

Que como hostias puras se offerecem todos os dias para afastar de 
nós os raios da justiça divina e atrahir os lampejos da misericordia 
infinita: Havemos por bem aceitar cheios de gratidão para com a 
Divina Providencia esta utilissima fundação nesta nossa cidade 
episcopal com o pessoal indicado ficando livre a respectiva superiora 
em fazer qualquer alteração de regimento. Com as bençãos do ceu 
fundamos este Asylo do Bom Pastor, na Paroquia de São Joaquim, 
capital de São Paulo, no Brazil sob a direcção das religiosas já 
mencionadas (...) suas regras e constituições da Santa Sé no que se 
refere a comunidade religiosa com as asyladas que forem admittidas 
(...) ;gozando de todas as graças privilegios e preeminencias de que 
for legitimo direito, gozam os Mosteiros da mesma Congregação.391 

 

Com estas expectativas, no dia 10 de julho de 1897, as edificações foram 

oficialmente entregues às irmãs do Bom Pastor e este evento confirmado em 

registro na Cúria Episcopal pelo então arcebispo Dom Joaquim Arcoverde de 

Albuquerque Cavalcanti. 

A partir daquele momento, passavam a valer os estatutos da Associação 

Protectora do Asylo do Bom Pastor, que foram aprovados em assembleia geral dos 

associados em 1º de novembro de 1906, afirmando a atribuição de caráter 

humanitário à instituição e de seus associados, que pretendiam: "educar meninas 

orphans e pobres e preparal-as em todos os ramos de serviço doméstico: ler, 

escrever e trabalhos de agulha",392e que também recebia "moças arrependidas que 

queiram entrar no banquete da civilisação e do trabalho honesto e honrado".393 

Para Martha Abreu394, as “arrependidas” seriam antes as “perdidas”, 

meninas que independentemente da idade e das circunstâncias houvessem perdido 

a virgindade. A questão da virgindade era considerada importante para a mulher 

como forma de obter um bom casamento, pois a inexperiência sexual sinalizaria que 

a moça estava apta a viver de acordo com o ideal de mãe e esposa.395 Desse modo, 

considerava-se que as “não virgens” seriam “meninas perdidas” que se encontravam 

                                                           
390 Dossiê Asilo do Bom Pastor. DPHSP. 
391 Dossiê Asilo do Bom Pastor.DPHSP 
392 Diário Oficial, 5 de março de 1907. p. 760 
393 Dossiê Asilo do Bom Pastor.DPHSP 
394 ABREU, Martha. Meninas perdidas. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das crianças no 
Brasil. SP: Ed. Contexto, 2010.p. 289. 
395 BORELLI, Andrea. A mulher “subordinada”? As questões de gênero e o Direito Brasileiro: 
1830-1950. Tese de doutorado em Ciências Sociais. PUCSP, 2003. p.85. 
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abandonadas “aos instintos perversos de que geralmente é dotada a mulher sem 

educação.”396 Naquele momento, considerou-se que estaria crescendo de tal forma 

o número de meninas no exercício da prostituição que eram encaminhadas para o 

Asilo do Bom Pastor, que em 1920, o asilo estava superlotado. 397  

Relatórios dos secretários de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

sobre a questão de segurança pública, registraram a preocupação das autoridades 

responsáveis, com a preservação do decoro e da moral públicos, colocados em risco 

pela existência de mulheres aparentemente envolvidas em toda sorte de atividades 

consideradas ilícitas, principalmente a prostituição, apontando para a necessidade 

da criação de casas de correção visando sua regeneração.398  

Mais de setenta moças entre quinze e trinta e três anos estariam atulhando o 

edifício do Asylo do Bom Pastor, pois de acordo com carta enviada pelo padre José 

de Almeida ao arcebispo, a polícia estaria mandando para lá “as vagabundas da rua 

que vão transtornar a ordem, pois as famílias mandam as negrinhas de sete e oito 

annos que elles não podem supportar para ali serem educadas allegando que já 

estam perdidas.” 399 Consequentemente, havia múltiplas histórias de moças ditas de 

má conduta ou perdidas, inclusive as que não o seriam. Havia outras muitas delas, 

que empregadas como domésticas, haviam sido “defloradas” pelo patrão e 

denunciadas pela patroa como prostitutas e enviadas para lá, isso quando não 

engravidavam e faziam abortos. 400 Emblemático é o caso contado por Boris Fausto 

401 de Lydia Thomas, de 18 anos, órfã de mãe, filha de um engenheiro de Curitiba 

que se entregara à bebida e espancava a família. A moça apelou sem êxito ao juiz 

de órfãos quando então fugiu para São Paulo, onde foi obrigada por uma cafetina a 

                                                           
396 Expressão ‘meninas perdidas’ foi usada pelo advogado de José Maria dos Santos, acusado, em 
1904, de ter deflorado Olivia Silva Lisboa, de 15 anos. Apud: ABREU, Martha. Meninas perdidas. In: 
DEL PRIORE, Mary (org.). História das crianças no Brasil. SP: Ed. Contexto, 2010.p. 289. 
397 FONSECA, Guido. História da prostituição em São Paulo. SP: Ed. Resenha Universitária, 1982. 
p.54. 
398 MACIEL, Laura A. & RICCI, Claudia S. Relatório da Seção Técnica de levantamento e 
pesquisa do DPHSP. 1990. p.3 
399 Carta do padre José de Almeida ao arcebispo. s/d. Dossiê DPHSP. 
400 Ver PEDRO, Joana Maria. (Org.) Práticas proibidas: práticas costumeiras de aborto e 
infanticídio no século XX. Florianópolis: Cidade Futura, 2003. P. 124. “Leitura histórica e feminista, 
das práticas costumeiras de aborto e infanticídio em Santa Catarina. Histórica porque mostra essas 
práticas em sua construção, em meio aos debates que estiveram conformando os discursos e as 
ações dos personagens: das mulheres, dos juízes, das testemunhas, dos homens que seriam pais, 
das parteiras, dos médicos. Feminista porque assume claramente uma postura de desconstrução dos 
estereótipos relacionados ao tema do aborto e do infanticídio.” 
401 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: A criminalidade em São Paulo (1880-1924). SP: EDUSP, 
2001. p. 246. 
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prostituir-se. Conseguindo denunciar à polícia o que lhe acontecia foi internada no 

asilo do Bom Pastor.  

Essas muitas moças eram aceitas no asilo com idade entre quinze e vinte 

anos ou, sendo órfãs, eram admitidas a partir da idade entre sete e doze anos, 

podendo permanecer na instituição até a idade máxima de dezesseis anos quando 

eram devolvidas aos pais, aos tutores ou entregues a uma "família honesta."  

A Associação que organizara o asilo deveria se manter com recursos 

derivados da "caridade" e com doações dos associados, sendo que os que doassem 

500$000 recebiam diploma de serviços relevantes, com a doação de 1.000$000 

seriam grandes benfeitores e teriam direito a duas missas por suas mortes, além de 

preces diárias o que lhes conferia alto status social. Doações de cinco contos em 

ações de bancos ou de vias férreas receberiam diploma de beneméritos ou seus 

herdeiros "um lugar perpetuo no Asylo para uma alumna de sua escolha, e terá o 

seu retrato na sala do estabelecimento".402  

Em 1900, relatório apresentado à Câmara Municipal de São Paulo pelo 

prefeito Dr. Antonio da Silva Prado, apontou a existência de setenta e oito meninas 

no Asylo do Bom Pastor, sendo cinquenta e cinco brasileiras e vinte e duas 

estrangeiras. 

Apesar de todas as doações que recebiam, em novembro de 1906, as irmãs 

do Bom Pastor estabeleceram que o asilo recebesse meninas perante pagamento, e 

em maior número do que as meninas pobres, indicando que seu anunciado caráter 

beneficente não encontrava relação com os fatos: 

 

Que sejam educadas trinta meninas pobres e que entrem com a 
aprovação da directoria ou ao menos de um membro della para evitar 
enganos com a aprovação (ilegível). Que as outras em numero de 
sessenta, segundo a combinação feita, podem entrar com a 
aprovação da (ilegível), mas que paguem uma quantia de 25 a 45$ 
mensais em semestres adiantados conforme as suas posses. Que as 
asiladas sejam de 7 a 12 annos conforme a lei escolar e combinação 
feita com a Provincial. Que as orfans sejam entregues como é de lei 
com a aprovação do juiz de menores. A entrada das penitentes, em 
lance separado, seja da edade de 15 annos a vinte e nove inclusive 
conforme está escripto em (ilegível) do fundo do corredor do 
apposento dellas e com o consentimento da superiora e do fundador, 
trazendo certidão de batismo e prova de isenção de moléstia 
contagiosa e que não sejam cazadas. A Provincial fica com liberdade 

                                                           
402 Dossiê Asilo do Bom Pastor. DPH. 
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de trasladar meninas de outra parte mediante o consentimento dos 
paes.403 

 

O asilo passava de ser “uma obrigação religiosa, um preceito pregado por 

Cristo (...) assegurando dessa forma o seu lugar no paraíso"404 para um grande 

negócio, gerido rigorosamente para dar lucro, que violava as regras e a ênfase na 

proteção das internadas e da aparente preocupação com a separação dos espaços 

das órfãs e das penitentes, para sua exploração.  

A divisão dos espaços do asilo não era respeitada, especialmente a das 

penitentes, conforme denúncia feita em outubro de 1914, pelo padre José de 

Almeida, fundador da instituição, em carta ao Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e 

Silva, arcebispo de São Paulo. Segundo a carta "um tal Coimbra, homem casado, a 

quem devia ser prohibida a entrada naquella casa" estava trabalhando como síndico 

do asilo, e o padre Almeida pedia que fosse tomada uma atitude urgente contra sua 

presença lá afirmando ainda que diante do grave fato, escrevera para a Provincial 

pedindo a mudança da Superiora, que autorizava tal situação, mas que por não 

haver obtido resposta havia feito a denúncia diretamente para Angers.405  

Em vista disso, a hierarquia tivera que ser percorrida em toda sua 

verticalidade sem que os fatos denunciados fossem investigados, causando a 

revolta do padre José de Almeida, que horrorizado escreveu carta revelando as 

representações que fazia do asilo: 406 

 

Este instituto tão simpático aos olhos de Deus está em plano 
inclinado com simptomas de desaparecer um dia, ou por anulação 
das scripturas ou porque às graças de Deus desprezadas retiram-se 
dos que abusam. Quando os pecados provocam a ira de Deus, os 
castigos não falham. Se não fosse o trabalho rendoso das 
penitentes, a casa já estaria fechada, não obstante vivem como 
sardinha na canastra porque ocupam a casa dellas. Não podem 

                                                           
403 Dossiê Asilo do Bom Pastor. DPH. 
404 MACHADO, Maria Clara Thomaz. A pobreza Urbana na ótica do Capital. Uberlândia, 1900-
1960. In: SILVA, Marcos A. Da. República em Migalhas: História regional e local. SP: Marco 
Zero/CNPq/ANPUH, 1990. p.106. 
405 Carta do padre José A. de Almeida e Silva para o Arcebispo. 1/out/1914. Dossiê Asilo do Bom 
Pastor. DPHSP. 
406 “O gesto epistolar é um gesto privilegiado. Por representar um dos usos da escrita, cumpre função 

social. Podendo ser livre ou codificada, íntima ou pública, a carta associa laço social e subjetividade”.  

CHARTIER, Roger. La correspondance: les usages de la lettre aux XIXeme siècle. Paris:Fayard, 1991. p. 
9. 
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entrar mais e muitas têm sido despedidas sem ordem superior que 
indague a causa.407 

 

O asilo/empresa submetia suas ocupantes a condições de exploração, 

indicando, no mínimo, para uma administração que utilizava a mão de obra das 

internadas para usufruir do dinheiro resultante da venda “do trabalho rendoso das 

penitentes”. Fato é, que não só a Soror Maria de São Francisco Xavier não foi 

transferida pelo arcebispo, como o espaço das “arrependidas”, que estavam vivendo 

"como sardinha na canastra", continuou nos anos que se seguiram a ser ocupado 

por outros homens, no caso, pelos próprios padres confessores das meninas.  

As denúncias do padre José de Almeida foram vãs, pois depois de sua 

morte, em 1918, conforme carta enviada ao Arcebispo em vinte de fevereiro de 

1922, a Sóror justificava a reiterada conduta afirmando que os padres confessores 

"devem demorar-se muito tempo e pedem para ir para lá ir a descansar,” 408 

indicando que, apesar dos poucos vestígios de histórias cotidianas de difícil 

recuperação, o asilo estava longe de cumprir seus declarados objetivos, talvez 

servindo para fins que deveriam ou alegavam dever condenar, apontando, talvez, 

para a permanência das práticas de “solicitação”. 

 

Uma das formas de violência sexual às quais as mulheres estavam 
submetidas no Brasil colonial era a investida de padres, que 
aproveitavam o momento em que ouviam suas confissões para 
assediá-las, especialmente quando as penitentes revelavam os 
chamados “pecados da carne”. Como eram delitos cometidos 
somente por padres, essas práticas – denominadas solicitatio ad 
turpia ou, simplesmente, solicitação – nunca foram julgadas pela 

Justiça comum, e sim pela Justiça Eclesiástica.  409 

 

Com a morte do padre José de Almeida, a Capela da Anunciação do Bom 

Jesus do Horto foi dirigida por padres de Sion até 1924, e com a transferência 

destes para a paróquia São José do Ipiranga esta permaneceu fechada por trinta 

anos até 1954, quando foi reaberta pelo padre russo João Stoisser.410 

                                                           
407 Carta do padre José A. de Almeida e Silva para o Arcebispo. 1/out/1914. Dossiê Asilo do Bom 
Pastor. DPHSP.  
408 Carta da Soror Maria de S. Francisco Xavier ao Arcebispo em 20/2/1922. Dossiê Asilo do Bom 
Pastor. DPHSP. 
409 LIMA, Lana Lage da Gama. A confissão pelo avesso: o crime de solicitação no Brasil colonial. 
São Paulo: FFLCH-USP, 1990 (Tese de Doutoramento em História).   
410 A chegada de padres da missão russa católica teve como objetivo dar assistência às famílias 
refugiadas da 2ª Guerra Mundial. Com as Madres Ursulinas o padre João Stoisser criou dois 
institutos, em casarões próximos onde hoje fica o Sesc, para abrigar as crianças: o Instituto Santa 
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Sem a presença do padre José de Almeida a Sóror continuou a exercer uma 

administração voluntariosa, indicada por seu temperamento ardiloso, não poupando 

seus desafetos, principalmente quando confrontada, haja vista carta que enviou ao 

Arcebispo argumentando contra a presença da ex-freira, Flora Gionetti, e exigindo 

sua expulsão do local:  

 

Continua aqui qual parasita, sem que possamos desfazer-nos d´ella 
de modo algum, nem conselhos, nem ameaças e creia V. Excia, que 
nem tomo modos violentos para faze-la sahir temendo que as cousas 
cheguem aos jornaes e se falem horrores e infamias d´estas pobres 
religiosas de onde ella sahiu. Estou mais que convencida que esta 
senhora está louca ainda que não completamente manifesta.411  

 

A narrativa da Sóror não permite o esclarecimento dos fatos, a fala da 

acusada sofre um apagamento. Assim, não se sabe o que determinou a condição de 

“ex-freira” de Flora, ou porque era considerada "parasita", nem quais as ameaças e 

os conselhos usados pela Sóror para convencer Flora a deixar o local, mas a Sóror 

temia os "horrores e infâmias" que podiam ser denunciados. Neste confronto com a 

ex-freira, buscando o apoio do arcebispo, que parece atuava em concordância com 

os métodos da sóror, esta estabelecia como argumento o diagnóstico de loucura, o 

que permitiria a aplicação de sanções, no caso sua expulsão, silenciando e 

desqualificando suas palavras, pois que “a loucura estaria, sempre, de algum modo, 

associada ao delírio.”412 

Não sabemos o destino de Flora, mas a tensa relação de gênero entre as 

duas freiras aponta para experiências vividas imprevisíveis e impensáveis dentro 

daquela instituição, onde era anunciado haver “lampejos da misericórdia divina”, 

apontando condutas deliberadamente ambíguas e fugidias a padrões normativos ou 

desviantes estabelecidos.413 

                                                                                                                                                                                     
Olga, que recebia meninas e o Instituto São Vladimir, para garotos. Por 50 anos o padre João 
Stoisser permaneceu na capela evitando que a mesma fosse demolida, o que quase aconteceu em 
1995, quando foi derrubado o Convento Bom Pastor. Lutando junto aos órgãos competentes, o padre 
conseguiu que a igreja virasse patrimônio histórico e hoje ela é tombada pelo Condephat. Caderno 
Especial 422 anos do Ipiranga. Edição 448, de setembro de 2006.  Disponível em: 
<http://www.ipiranganews.inf.br/pdf/06/incdc0202801adf.pdf>. Acesso em 18-4-2015. 
411 Carta da Soror Maria de S. Francisco Xavier ao Arcebispo em 14/3/1922. Dossiê Asilo do Bom 
Pastor. DPHSP. 
412  ENGELS, Magali Gouveia. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios.(Rio de Janeiro 
1830-1930). Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2001. p.123. 
413 LEITE, Rogério Proença. A inversão do cotidiano: práticas sociais e rupturas na vida urbana 
contemporânea. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582010000300007>. Acesso em 
17 de maio 2014. 
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A entrada e saída de meninas na instituição permaneceram constantes de 

acordo com as estatísticas de relatórios de 1916, sendo que na seção de meninas 

pobres, que funcionou desde a inauguração do asilo, havia cinquenta e cinco 

meninas internadas, e por lá já haviam passado quinhentas e cinquenta.  

A seção dita de regeneração, das “arrependidas”, aberta em maio de 1907, 

registrava que trezentas e vinte haviam sido internadas até então, sendo que cento e 

vinte e uma lá permaneciam, sendo que destas, setenta e duas haviam sido trazidas 

pela polícia, indicando que esta exercia uma atividade além dos marcos da 

criminalidade, sobressaindo seu papel como agente de controle social.  

O destino das que saíram foi registrado como indicador do sucesso da 

instituição, afirmando-se que o maior número delas ganhava a vida "honestamente" 

trabalhando em ateliers de bordado e costura, que outras haviam se casado, e 

algumas, que não tinham responsáveis, apresentariam "bôa conducta" trabalhando 

em casas de família. Tais afirmativas indicariam que se entendia ali, a prática do 

“bem” ligada à ideia de se empregar a criança em casas de família, sendo em vista 

disso, importante as aulas de prendas domésticas.  No entanto, embora a finalidade 

a que se propunham fosse a educação doméstica, em quase todos os internatos 

femininos, entendia-se que ‘esta finalidade não é posta em prática, pelo menos não 

o é de maneira inteligente, que aproveite às internadas para o futuro.”414  

 

Os trabalhos que executam, todo o conjunto, não auxiliam o 
desenvolvimento do gosto e o desembaraço da futura doméstica. Na 
cosinha (...) os conhecimentos das asiladas não vão, em geral, além 
do serviço de auxiliares (...). É desta maneira que o serviço 
doméstico é aprendido, ou melhor, não é aprendido nos nossos 
asilos. (...) deprimente desde seu nome, o asilo, (...) forma apenas 
desajustados, pessoas capazes de pensar e agir apenas sob 
comando. É penoso ver que as atuaes domésticas, para que possam 
continuar a trabalhar, vejam-se na necessidade de colocar seus 
filhos em asilos também, criando talvês, sem o saber, novos 
problemas para quando forem retirados.415 

 

Por consequência, ao contrário dos relatórios que davam por realizados os 

objetivos do asilo, esse era considerado perpetuador das condições de desajustadas 

das meninas. Indiferente às críticas, Sóror Maria de S. Francisco Xavier desenvolveu 

sua capacidade administrativa na mesma medida de seu ego, exigindo em carta ao 

                                                           
414 COUTINHO, M. Eulalia V. A empregada doméstica e seu desamparo moral, profissional e 
social. TCC: SP, 1940. p.12 
415 Idem, ibidem. p.13 
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arcebispo sua nomeação oficial como Superiora do Asilo, o que aponta para uma 

mulher vaidosa que sabia negociar e que comandando um enorme contingente de 

meninas internadas mantinha sua autoridade e status.  

A administração financeira da instituição tomava conta das maiores 

preocupações de Sóror Maria de S. Francisco Xavier, como indicado pela carta que 

enviou ao Arcebispo em 17 de fevereiro de 1922, afirmando que recebera 

61:000$000 (sessenta e um contos de reis) dos quais colocara a juros 31:572$000 

(trinta e um contos e quinhentos e setenta e dois mil reis),segundo ela: "para 

remediar as inumeras necessidades... roupas, lenços e para pagar  uma dívida que 

tinha em França de fazendas que comprei para a Communidade e especialmente 

para as classes, a quantia de 30:000$000 (trinta contos de reis)". 416  

Essas habilidades voltadas tanto para a aplicação do dinheiro que passava 

por suas mãos, como pelas transações comerciais que mantinha com o exterior, 

indicam que essa religiosa criara uma área de certa autonomia e de exercício de 

alguma forma de poder. 

A atenção da Sóror envolveu também negócios imobiliários, como no 

momento em que pela abertura de avenidas na região do Ipiranga, escreveu ao 

arcebispo sobre as negociações que mantinha com “um turco” que pretendia 

comprar as terras do asilo, afirmando que o motivo pelo qual deveriam aceitar o 

negócio seria pelo bem estar das “pobres asyladas”:  

 

Um turco, nosso vizinho, que dizem ser riquíssimo mandou offerecer 
comprar este nosso Asylo pelo preço que exijamos, pois disse ele 
que uma vez inauguradas as avenidas aqui no Ypiranga, não fica 
bem a existência do Asylo do Bom Pastor. Elle pensa nalgum 
sentido, e eu penso nisto, porém por outro motivo, porque uma vez 
que comecem as músicas e movimento vae ser um tormento para 
nós pelo alvoroço em que estarão constantemente as nossas pobres 
asyladas.417 

 

A venda ao “turco” não se realizou e muitos anos se passaram para que 

fosse realizada. Em 1995, à sombra da alegação de que a área do asilo não tinha 

valor histórico (sic), foi concedida autorização do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) para que os 26,5 mil 

                                                           
416 Carta da Soror Maria de S. Francisco Xavier ao Arcebispo em17/2/1922. Dossiê Asilo do Bom 
Pastor. DPHSP. 
417 Idem. Ibidem. 
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metros quadrados, entre a Rua Bom Pastor e a Sorocabanos, que pertenciam ao 

antigo Asilo do Bom Pastor, ao lado do Museu do Ipiranga, fossem comprados da 

congregação de freiras pela Construtora Gafisa, quando foi feita a demolição do 

asilo. A história das meninas que permaneceram internadas no asilo, e que se 

enraizou na história da edificação teve o mesmo destino. 

A venda do terreno foi embargada por uma disputa judicial, que impediu que 

novas obras fossem ali realizadas. Terminada a pendenga a área foi considerada de 

utilidade pública sendo incorporada pela prefeitura, que desapropriou o espaço do 

Asilo do Bom Pastor, pagando por ele dezoito milhões de reais para construir um 

auditório e uma arena para shows.  

Como marca da materialidade das memórias ali vividas fragmentos de 

ladrilho hidráulico e um antigo muro de uma das edificações do instituto ainda nos 

observam. 

Sóror Maria de S. Francisco Xavier permaneceu como superiora do Asilo do 

Bom Pastor até 31 de julho de 1940 quando se demitiu para que a filha do 

presidente Afonso Pena, madre S. Luis Gonzaga Afonso Pena, assumisse seu lugar. 
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Imagem 35 - Processo do Tombamento dos casarões do bairro do Ipiranga, 
localizando o asilo do Bom Pastor 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/ 

legislacao/resolucoes/index.php?p=1137>. Acesso em 27-12-2014. 

 

 

Apontando para a perda do significado de espaços de proteção a elas 

atribuídos, fora de seu enquadramento estritamente normativo,418 as experiências 

vivenciadas por asilados (as) foram similares em diferentes instituições. 

Em 1936, somavam mil quinhentas e cinquenta e sete crianças no Abrigo 

Provisório de Menores situado na Avenida Celso Garcia, que podiam ser 

encontradas "como num depósito, menores de sexo masculino e feminino, 

provocando (...) as situações mais perigosas e mais condenáveis” 419 ou como 

denunciado após investigação de maus tratos num asilo da Rua Barão de Iguape, 

em 1937, "o orfanato era uma casa de torturas.”420 

                                                           
418 SOIHET, Rachel e PEDRO, Joana M. A emergência da pesquisa da história das mulheres e 
das relações de gênero. Rev. Bras. Hist. [online]. 2007, vol.27, n.54, pp. 281-300. ISSN 1806-
9347.Acesso em 12/5/2012. p. 296. 
419 Papeis avulsos. Dossiê Asilo Bom Pastor. DPH. 
420 Correio Paulistano de 15 de setembro de 1937. 
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As diversas instituições de internação constituindo "lugares de memória 

(que) são, antes de tudo, restos" 421 apontam para a permanência de sentidos, que 

foram sacralizados por discursos de poder, cujo processo de construção inter-

relacionado às práticas, fora de seu enquadramento estritamente normativo, 

caracteriza a tensão entre o permanente descaso com os internados e a reiteração 

constante da necessidade de controle da maternagem. 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
421 NORA, PIERRE. Entre Memória e História: A problemática dos lugares. Trad. Yara Aun Khoury. 
Projeto História. Revista de Estudos Pós-Graduados em História do Depto. de História da PUCSP.SP: 
Brasil,1981.p.12. 



 
 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - EXPERIÊNCIAS DE DESLOCAMENTO 
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III. 1. Tensões, internações e astúcias 

 

 

O que mais me lembro, é daquilo que nunca 
vivi! 422                           

                                                        Mia Couto 
 

 

Em 19 de novembro de 1930, apesar das rupturas políticas estabelecidas 

pelo governo Vargas, Francisco Luís da Silva Campos423, pertencente à família de 

elite da sociedade paulista, que tomou posse como ministro da Educação e Saúde 

Pública424 reiterava em discurso que "o Brasil precisa, sobretudo e com argucia, de 

saude e de instrucção.” 425 

Neste sentido, para reorganizar os serviços federais e estaduais de saúde, 

retirou a autonomia administrativa do Departamento Nacional de Medicina 

Experimental, da Assistência Pública e o de Saúde Pública centralizando-os no 

Ministério de Educação e Saúde Pública sob a direção, respectivamente, de Carlos 

Chagas, Pedro Ernesto e Belisário Pena:  

 

Art. 1º- O Ministério da Educação e Saúde Pública se comporá de 
um Gabinete, uma Diretoria e quatro Departamentos, todos 
independentes entre si e immediatamente subordinados ao ministro 
com as denominações de: 
a) Gabinete do Ministro; b) Directorias de Contabilidade;  
c) Departamento Nacional do Ensino; d) Departamento Nacional de 
Saúde Pública; e) Departamento Nacional de Medicina Experimental; 
f) Departamento Nacional de Assistência Pública. 426 

 

Esta recomposição marcou o enfraquecimento das instituições médicas-

sanitárias do Estado frente ao novo governo,427 sendo que o Coronel João Alberto 

Lins de Barros428, interventor federal no governo do Estado de São Paulo entre 26 

                                                           
422 COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. SP: Cia. Das Letras, 2003. 
423 Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968). Foi o jurista responsável pela redação da 
Constituição de 1937.  
424 O Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil criou por decreto, no dia 14 de Novembro de 
1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública. Seção 1. Diário Oficial da União (DOU) de 19 de 
Novembro de 1930. p. 29. 
425 Seção 1. Diário Oficial da União (DOU) de 19 de Novembro de 1930. p.30. 
426 DECRETO N.º 19.444, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1930. Coleção de Leis do Brasil, em 1930. 
427 CAMPOS, André Luiz Vieira de. Políticas internacionais de saúde na era Vargas: o Serviço 
Especial de Saúde Pública, 1942 1960. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2006. p. 69. 
428 Coronel João Alberto Lins de Barros (1897-1955). 
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de novembro de 1930 a 25 de julho de 1931, seguindo as determinações do 

Ministério de Educação e Saúde, decidiu que "o Servico Sanitario do Estado 

necessita de reorganização como tem demonstrado os tecnicos que vêm ocupando 

o cargo de director geral, posteriormente a ultima reforma de 1925."429  

A Inspectoria de Hygiene foi extinta e restabelecidas as Delegacias de 

Saúde do interior do Estado. Os Centros de Saúde, que seguiam os modelos 

americanos dos Health Centers difundidos pela Fundação Rockfeller através da 

Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, onde 

aconteciam as “atividades distritais de assistência às atividades sanitárias (...) onde 

os problemas higiênicos sociais podem ser encarados em seu conjunto, e não mais 

em seus aspectos isolado”,430 passaram a funcionar apenas como postos de 

atendimento médico. 

 

Os Centros de Saúde, por exemplo, concebidos por Geraldo de 
Paula Souza (1939) como postos de ações sanitárias baseadas na 
proposta norte-americana da medicina preventiva e integral, foram 
considerados, pelo próprio Paula Souza, desviados de seu projeto 
original para transformar-se em mera assistência médica, fazendo-se 
daquela proposta letra morta. 431 

 

Porém, apesar das tensões geradas pela reorganização dos serviços 

sanitários, no tocante à forma de conceber os seus objetos das ações de saúde e 

pela visão que cada um tinha de organização institucional,432 manteve-se a 

preocupação do discurso higienista estabelecido por Paula Souza de atribuição de 

responsabilidade às mulheres pelos altos índices de mortalidade infantil e 

delinquência dos filhos, e, em vista disso, da necessidade de intervenção do 

governo.  

Neste sentido, em setembro de 1933, foi realizada a Conferência Nacional 

de Proteção à Infância, que teve como foco central, o arranjo entre a atuação 

                                                           
429 Diario Official de janeiro 1931. Decreto nº4809 de 31 de dezembro de 1930. p. 47  
430 SOUZA, Geraldo Horácio de Paula e VIEIRA, Francisco Borges. Centros de Saúde. “Eixo” da 
Organização Sanitária. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, reedição de 1944. Apud: CAMPOS, 
Cristina de. A transformação da cidade pela educação sanitária. A atuação do sanitarista 
Geraldo Horácio de Paula Souza em São Paulo, 1922 – 1927. Disponível em: 
<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/749>. Acesso em 12-3-2014. 
431 MERHY, Emerson. A saúde pública como política: um estudo de formuladores de política. São 
Paulo: Hucitec, 1992.p.112. 
432 FARIA, Lina. Saúde e Política: a Fundação Rockfeller e seus parceiros em São Paulo. RJ: Ed. 
Fiocruz, 2007. p. 137. 

http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/749


 
 

151 

federal, a estadual e a dos grupos privados na montagem de um programa de 

proteção materno-infantil.  

Dessa Conferência nasceu a ideia de se criar um órgão federal que 

gerenciasse essas atuações. Esse órgão foi criado em 22 de maio de 1934 pelo 

decreto nº 24.278 e recebeu a denominação de Diretoria de Proteção à Maternidade 

e à Infância (DPMI).  

Logo em seguida, em 26 de julho do mesmo ano, o político mineiro Gustavo 

Capanema assumiu o Ministério da Educação e Saúde Pública,433 cargo que ocupou 

até 1945, período durante o qual efetivou uma política de saúde de acordo com 

princípios do governo Vargas, que transformou a maternidade, que já era uma 

preocupação dos higienistas, em questão do Estado. 

 

Havia uma ‘obsessão natalista’. Leis e iniciativas de proteção sociais 
voltadas para mães e filhos foram também influenciadas pelos 
movimentos feministas maternalistas, cujas formulações teóricas e 
práticas reivindicatórias tinham a maternidade como ponto central. 434 

 

Esses movimentos feministas maternalistas nasceram de mulheres das 

elites paulistanas ligadas a diversas entidades assistenciais que não questionaram 

as estruturas sociais e o papel das mulheres enquanto mães e donas de casa, 

resultando num certo descaso por essa historiografia que considerou que as lutas 

daquele período tinham caráter relativamente "conservador" e "reacionário".435 

No entanto, vistas como importante viés da política social, as intervenções 

do governo nas relações mães e filhos foram agravadas e assumiram grandes 

proporções quando os médicos brasileiros Leonídio Ribeiro436 e Pacheco Silva437 

afirmaram que tendo examinado menores delinquentes em São Paulo, haviam 

                                                           
433 PARADA, Maurício B. A. & MEDEIROS, Helber F. de. Puericultura e políticas públicas de 
assistência à maternidade e à infância. Anais XIV Encontro Regional da ANPUH – Rio. Memória e 
Patrimônio. RJ: 19 a 23 de julho de 2010. “O Ministério de Educação e Saúde Pública em 13 de 
janeiro de 1937, através da lei nº 378, passou a se chamar somente Ministério da Educação e Saúde 
(MES). Foi criada então, a Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância (DAMI) e extinta a Diretoria 
de Proteção à Maternidade e à Infância (DPMI).” p. 5. 
434 FREIRE, Maria Martha de Luna; LEONY, Vinícius da Silva. A caridade científica: Moncorvo Filho 
e o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (1899-1930). História, Ciências, 
Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, supl. 1, dez. 2011, p.2 
435 MOTT, Maria Lúcia. Maternalismo, políticas públicas e benemerência no Brasil (1930-
1945). Cad. Pagu,  Campinas, n.16, p.199234,  2001.Availablefrom <http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S010483332001000100010&lng=en&nrm=iso>. access on  25  June  2015.  
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332001000100010>.  
436 Médico legista. Leonídio Ribeiro (1893-1976). 
437 Médico psiquiatra. Antônio Carlos Pacheco e Silva (1898-1988).  
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diagnosticado 22% deles como débeis mentais.438 Esse problema envolveria 

também fatores biológicos que “determinaram e organizaram o saber numa relação 

com a miséria (...) a higiene como problema nacional em luta contra a infelicidade 

biológica.”439  

 

[...] 22 % de débeis mentais entre os menores delinqüentes 
examinados em São Paulo, (justificam) a interpretação de que a 
delinqüência infantil deveria ser vista como um problema que envolve 
fatores biológicos. 440 

 

Naquele momento, o diagnóstico de Pacheco Silva adquiria relevo fazendo 

com que as atenções se voltassem para a área de doenças mentais441 relacionadas 

a fatores biológicos, por estar baseada em sua longa trajetória em cursos de 

aperfeiçoamento em neurologia e psiquiatria em várias clínicas europeias, quando 

frequentou a Clínica Charcot, no Hospital de Salpêtriére, na França, que segundo o 

próprio Charcot, era um autêntico ‘museu patológico vivo’, sendo que, em 1862, a 

instituição tinha recebido cerca de 4.300 mulheres consideradas como “uma mistura 

bizarra de delinquentes, sem abrigo, pedintes, epilépticas, histéricas e dementes”. 442 

Em função de sua experiência Pacheco e Silva foi nomeado médico do 

Hospital do Juquery por indicação de Franco da Rocha onde inaugurou um novo 

pavilhão para mulheres, criando em 1930 a Assistência Geral dos Psicopatas do 

Estado de São Paulo, à qual se subordinavam o departamento de psicopatologia da 

faculdade de medicina, a clínica psiquiátrica e o ambulatório de higiene mental. 443 

 

Realizou-se em Paris, nos últimos dias de julho do corrente anno, o 
Primeiro Congresso Internacional de Psychiatria Infantil, em que tive 
a honra de ser o companheiro de Pacheco e Silva, na representação 

                                                           
438 LOPES, Fábio Henrique. Suicídio e saber médico: estratégias históricas de domínio, controle e 
intervenção no Brasil do século XIX. RJ: APICURI, 2008. Questionou a constituição histórica de 
sentidos dos distúrbios e desequilíbrios mentais. 
439 CERTEAU, Michel de. O poder terapêutico e seu duplo. In: A Invenção do cotidiano: artes de 
fazer. 2ºed., Petrópolis/ Rio de Janeiro: Vozes, 1994. p.300. 
440  RIBEIRO, Leonídio. O Papel do Médico na Solução do Problema da Delinqüência Infantil. A 
Folha Médica, março de 1943, p. 58. Apud:  FONSECA, Cristina M. Oliveira. A saúde da criança na 
política social do primeiro governo Vargas. Physis [online]. 1993, vol.3, n.2, pp. 97-116. 
441 Haveria 13.332 psicopatas em dezesseis estados, e mesmo diante da existência de trinta e cinco 
manicômios a maioria estava recolhida às prisões. 
442 Disponível em: <http://www.saude-mental.net/pdf/vol10_rev3_leituras1.pdf>. Acesso em 2-10-
2015. 
443 TARELOW, Gustavo Querodia. Humores, choques e laboratórios: o Juquery administrado por 
Pacheco e Silva (1923 - 1937). Dissertação de mestrado em História Social pela Universidade de São 
Paulo, 2010. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FONSECA,+CRISTINA+M.+OLIVEIRA
http://www.saude-mental.net/pdf/vol10_rev3_leituras1.pdf
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official do nosso paiz. Alli estiveram reunidos os especialistas mais 
autorizados da Europa e da America, todos procurando contribuir 
com sua experiência pessoal para o estudo e solução do problema 
da prevenção do crime. Vervaeck, Vermeylen, Decroly, da Bélgica, 
Kretschmer, Rudin, Schroeder, da Allemanha, Di Tullio e Gemelin, da 
Itália, Ombredanne, Wallon, Heuyer, de França, Fontes, de Portugal, 
Healy, da America do Norte, Belbey, da Argentina, e Pacheco e Silva 
do Brasil, todos psychiatras de renome, em seu paiz e no 
extrangeiro, apresentaram trabalhos dos mais interessantes que irão 
constituir documentação preciosa e inédita para todos que se 
interessam pelo assumpto. A primeira e principal conclusão foi a de 
que existe uma sciencia nova, que os allemães chamam Pedagogia 
therapeutica e os italianos Medicina pedagógica, destinada 
especialmente ao estudo das crianças débeis e anormaes, com o 
auxilio de qual será possível realizar a obra benemérita de 
prophylaxia não só das doenças mentaes como também do próprio 
crime.444 

 

Procurando contribuir com sua experiência pessoal para o estudo e solução 

do problema da prevenção do crime, Pacheco Silva vinculava seu pensamento ao 

da Sociedade Eugênica, criada em 1918, e que deixara de existir em 1920, mas que 

em 1923, pela fundação da Liga Brasileira de Higiene Mental, se tornara o abrigo 

institucional para as discussões sobre eugenia. A eugenia não era uma 

ciência stricto sensu, antes um projeto político-social que se apoiava em sua suposta 

cientificidade para justificar e implantar práticas sociais de controle da população, 

em especial os mais pobres: mulheres, crianças e categorias sociais estigmatizadas 

como negros, mestiços, prostitutas, homossexuais e portadores de deficiências 

físicas ou mentais. 445 

Sua interpretação no campo de investigação do meio social deu ênfase ao 

controle da higiene mental de crianças, operários e pacientes internados em asilos, 

hospícios e prisões com o apoio da Medicina Legal e dos médicos higienistas, 

cunhando um novo termo a “eufrenia”, isto é, o aprimoramento mental da raça.446 

 

Antonio Carlos Pacheco e Silva asseverava em suas lições: a 
etiologia das anomalias mentais e morais provém de causas 

                                                           
444  RIBEIRO, Leonídio. Revista de Medicina. V.XIX, 2º sem. 1937, num. 63.p. 54. 
445 MISKOLCI, Richard. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Cad. Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro,  v. 22, n. 1, p. 231-233, Jan.  2006. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2006000100028&lng=en&nrm=iso
>. access on  27  June  2015.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2006000100028>. 
446 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional 
no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. Disponível em: 
<www.sbhc.org.br/arquivo/download>. Acesso em 20-3-2015. 

http://www.sbhc.org.br/arquivo/download
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patológicas, na fase prénatal: herança neuropsicopática, herança 
mórbida e tóxica (infecções, sífilis, tuberculose e álcool), 
consanguinidade e idade avançada dos pais; causas na fase pós-
natal, os traumatismos; causas sociais: filhos espúrios, educação mal 
orientada, abandono, miséria, vagabundagem; associação de fatores 
sociais e mórbidos: alcoolismo nos pais, prostituição das mães, 
alienação mental de um progenitor, orfandade. 447 

 

A associação da delinquência a fatores biológicos reiterava a crença de que 

a população não oferecia "a menor restricção para defeza da saúde pública e defeza 

social, doentes, incultos e mesmo analphabetos, de habitos secularmente viciosos, 

tarados, pervertores da ordem e da sociedade”,448 identificando a maternagem com 

as campanhas de eugenia449 e reforçando a legitimação de ações de afastamento 

de crianças menores do ambiente familiar para internamento, local onde deveriam 

receber “tratamento”, pois “os menores viventes estariam em perigo moral, em face 

da negligência ou incitação dos pais. Donde se conclui, que crianças afetadas por 

desordens intelectuais, afetivas e morais, logo, são, desajustadas nos ambientes 

social, escolar e familiar”.450 

 

No período após a Primeira Guerra, o pensamento eugênico 
emergente desempenhou uma influência marcante no delineamento 
do papel da família, de homens e mulheres. O discurso eugenista 
apoiou inicialmente a maternologia, reforçando que a função social e 
cívica da mulher era garantir a sobrevivência das futuras gerações, o 
aperfeiçoamento e o fortalecimento da raça, e gradativamente esse 
pensamento se expandiu e se institucionalizou ampliando sua ação 
política e doutrinária.451 

 

Neste sentido, ao longo da década de 1930, as intervenções realizadas nas 

relações de maternagem pela ação conjunta de médicos e juristas, manifestadas 

                                                           
447 MONARCHA, Carlos. Escola "Pacheco e Silva" anexada ao Hospital de Juqueri (1929-
1940). Bol. - Acad. Paul. Psicol.,  São Paulo ,  v. 30, n. 1, jun.  2010.Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415711X2010000100002&lng=pt&nrm
=iso>. acessos em  25  jun.  2015. 
448 OLIVEIRA, Waldomiro de. Formação de habitos sadios nas creanças. 3º Congresso Brasileiro 
de Hygiene. São Paulo, novembro de 1926, São Paulo Editora Ltda, 1929, p.802. 
449 RAMOS FLORES, Maria Bernardete. O Brasil dos meus sonhos: feminismo e modernismo na 
utopia de Adalzira Bittencourt. Estudos femininos. V.10, n1. p.11-37.2002. 
450 MONARCHA, Carlos. Escola "Pacheco e Silva" anexada ao Hospital de Juqueri (1929-

1940). Bol. - Acad. Paul. Psicol.,  São Paulo ,  v. 30, n. 1, jun.  2010.Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415711X2010000100002&lng=pt&nrm
=iso>. acessos em  25  jun.  2015. 
451 MONTELEONE, Pedro. Os cinco problemas da eugenia brasileira. São Paulo: FMSP, 1929. 
Apud: MATOS, Maria Izilda S. de & MORAES, Mirtes. Imagens e ações: gênero e família nas 
campanhas médicas (São Paulo, 1890-1940.). Disponível em: <http://www.artcultura.inhis.ufu.br/ 
PDF14/MariaIzildaMatos.pdf>. Acesso em 28-9-2015. 

http://www.artcultura.inhis.ufu.br/PDF14/MariaIzildaMatos.pdf
http://www.artcultura.inhis.ufu.br/PDF14/MariaIzildaMatos.pdf
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como "desejo" de ver o "povo em pleno viço de formação" regenerado, 

estabeleceram suas ações através de instituições estratégicas de controle da 

população pela contínua criminalização de questões sociais.  

 

A observação medica dos criminosos de todas as idades precisa ser, 
pois, systematica e completa, antes e depois do crime, não só em 
institutos, adequados ao rigoroso diagnostico, mas também em 
annexos psychiatricos, não apenas para seu tratamento, mas ainda, 
e principalmente, afim de ser possível o estudo das causas da 
criminalidade. 
As grandes linhas de rehabilitação das crianças deformadas, physica 
ou moralmente, devem ser, pois, traçadas dentro do quadro da 
medicina e da pedagogia. Por isso mesmo, ha uma reacção contra 
os antigos moldes em que se fazia a assistência á infância e 
reeducação dos menores, no sentido não só de estudar, 
isoladamente, e sob o ponto de vista medico, anthropologico e 
psychologico, cada criança que pratica uma reacção anti-social, 
como ainda e principalmente preparal-a, efficientemente no ponto de 
vista physico, moral e profissional, para viver na sociedade, depois 
de attingir a idade adulta.452 

 

Na busca da “rehabilitação das crianças deformadas, physica ou moralmente 

traçadas dentro do quadro da medicina e da pedagogia” o Serviço Sanitário 

mantinha a visão de que nas cidades industriais o coeficiente de mortalidade infantil 

costumava ser mais elevado porque o engajamento de mulheres no trabalho fabril 

teria como consequência o abandono dos filhos. 

 Deste ideário que possibilitou o surgimento de ideias de filantropia 

higienista, criaram-se legislações protetoras da criança,453 pela suposta nobreza das 

ações de isolamento em prol de filhos de mães desnaturadas, que tivera início com 

o estabelecimento do Instituto Disciplinar criado em São Paulo “para amparo dos 

vadios e aos pequenos delinquentes.”454  

Idealizado pelo deputado Cândido Motta,455 o estudo sistemático dessa 

questão resultara na promulgação da lei nº 844, de 10 de outubro de 1902, que 

regulamentada pelo decreto nº 1.079, de 30 de outubro de 1902, criou o primeiro 

estabelecimento do gênero, o Instituto Disciplinar, que em 1938, permanecia com o 

                                                           
452 RIBEIRO, Leonídio. Op. Cit. p. 55. 
453 MOTT, Maria Lúcia. Maternalismo, políticas públicas e benemerência no Brasil (1930-1945). 
Cad. Pagu[online].2001, n.16, Disponível em: <199234.ISSN01048333.http://dx.doi.org/10.1590/S 
01048333200100010001>. Acesso em 12-12-2011. 
454 CORRÊA, Geraldo Gomes. Dos menores abandonados. Escola de Serviço Social. SP: 1941. 
455 MOTTA, Cândido N. Nogueira. Os Menores Delinquentes e o seu tratamento no Estado de 
São Paulo. São Paulo: s/ed., 1906. Tipografia do Diário Oficial. 
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nome de Instituto Modelo de Menores. A 18 de janeiro de 1903, Bernardino de 

Campos, presidente do Estado, o general Pinheiro Machado, senador federal, Bento 

Bueno, Secretário da Justiça e outras altas autoridades haviam feito uma visita à 

Chácara do Belém, que pertencera a Tomaz Luiz Alves e onde, desapropriada, se 

instalara a escola correcional e na qual a 23 de fevereiro “no vetusto casarão da 

fazenda entrava o primeiro menor, um pretinho, condenado por crime, de acordo 

com o artigo 294 do Código Penal.”456  

Naquele Instituto se pretendia aplicar práticas corretivas aos internos, 

ministrando disciplinas semelhantes àquelas dos currículos escolares: 

 

As atividades baseadas na agricultura, ou em oficinas, a disposição 
sempre em filas ao estilo militar – com os braços para trás, ou em 
posição de sentido –, são componentes da atuação do Instituto sobre 
os internos e mostram que tais práticas deram corpo a uma 
educação disciplinadora, voltada para a reforma do caráter e 
assentada no trabalho como recurso educativo.457 

 

No entanto, de fato, a instalação de oficinas só ocorreu em 1913, quando a 

Oficina Geral da Secretaria da Justiça e da Segurança Pública determinou que 

devesse ser dada instrução profissional aos menores recolhidos. Porém, ao invés de 

ensinar, as oficinas converteram-se em fontes de renda, pois os mestres 

sobrecarregados com os serviços de fora não tinham tempo de organizar os cursos 

de aprendizagem. Apesar de as oficinas funcionarem em prédios e terrenos do 

Instituto, tinham administração à parte, e essa situação anômala veio a tornar ainda 

mais difícil o ensino profissional, sendo que aos poucos foram se desagregando as 

diversas seções e em 1924, só havia o trabalho de campo. 458 

 

 

 

 

 

                                                           
456 FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores no Estado de São Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out., 1944. O Art. 294 se referia à fabricação, 
compra, fornecimento, posse ou guarda de objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer 
papel. 
457 FONSECA, Sergio C. A regeneração pelo trabalho: o caso do instituto disciplinar em São Paulo 
(1903-1927). Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n.33, 2008. 
p.3. 
458  FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores no Estado de São Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out., 1944. 
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Imagem 36 - Ruínas do Instituto Disciplinar (2009) 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.saopauloantiga.com.br/antiga-febem-belenzinho/>. Acesso em 3-1-

15 

 

 

Com o objetivo declarado de levantar o nível moral dos internados, e 

convencê-los de que o Instituto não era uma prisão de castigo, mas sim um “templo 

de educação e trabalho honesto e proveitoso (...) fundou-se uma associação ‘A 

Regeneradora’ que tinha por fim a emenda e regeneração dos costumes”. 459 Neste 

sentido, A Regeneradora começou a fazer depósitos na Caixa Econômica para 

formação de um pecúlio para os internados, no entanto, com o tempo, aquele 

pecúlio despertou a cobiça de “exploradores que retiravam o menor, para depois se 

apoderarem de suas economias e deixá-los de novo em abandono.”460 

Assim, as imensas deficiências se eternizavam, não existiam incentivos, 

nem tato pedagógico, sendo os meninos referidos sempre como insubordinados 

                                                           
459 Relatório de 1913 do Instituto Disciplinar. Apud: FRANCO, João Evangelista. O Serviço de 
Assistência aos menores no Estado de São Paulo. Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 
10. Set.-out., 1944.p. 15. 
460 FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores no Estado de São Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out., 1944. p. 16. 
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“habituados à vadiagem, ao vício e ao crime, não têm noção de respeito a ninguém 

e a coisa alguma”.461 

 

Escola de reforma, o Instituto Disciplinar, que deveria colocar na 
sociedade seus membros menores desgarrados ou pervertidos; 
tornara-se, entretanto, o terror da juventude, o abantesma a que 
recorriam os pais para atemorizar os filhos desobedientes ou 
rebeldes. Fizera-se prisão sob arcaicos moldes, pois lhe montavam 
guarda soldados armados. Era apenas um depósito de menores. 
Dêle dificilmente poderiam sair reajustados.462 

 

Reconhecendo a situação à que eram submetidos os menores, José Adriano 

Marrey Junior,463 deputado federal por São Paulo, apresentou na Câmara dos 

Deputados, em 30 de novembro de 1921, um projeto criando um Juízo de Menores. 

Porém, o projeto ficou guardado por três anos até que a Comissão de Justiça, em 

sessão no dia 13 de dezembro de 1924, apresentou um substitutivo ao projeto 

Marrey Junior, sendo que em 31 de dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei 

2059, regulamentada pelo Decreto 3228 em 25 de março de 1925, pelos quais 

ficava criado no Estado de São Paulo o Juízo de Menores. 

O Juízo de Menores anunciava ter por fim dar assistência e proteção aos 

menores de dezoito anos de ambos os sexos, que fossem considerados 

“abandonados ou pervertidos”, bem como cuidar dos processos dos chamados 

"delinquentes" maiores de quatorze e menores de dezoito anos, de conformidade 

com o artigo 1º da lei, e de acordo com a legislação federal.464Instituía-se também o 

Abrigo Provisório, destinado ao recolhimento dos menores durante as investigações, 

exames ou processos a que devessem ser submetidos.  

Obedecendo ao capítulo IV da parte segunda do decreto nº 3.828, o Instituto 

Disciplinar ficou subordinado à superintendência do Juiz de Menores (artigo 54) 

devendo receber, de conformidade com as decisões do mesmo juiz, os menores de 

dezoito anos.  

                                                           
461 Relatórios do Instituto Disciplinar de 1918 a 1928. “Que se repetem ipsis literis, todos os anos,de 
maneira monótona e irritante”. FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores 
no Estado de São Paulo. Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out., 1944. p. 16. 
462 FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores no Estado de São Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out. 1944. p. 22. 
463 José Adriano Marrey Junior (1885-1965). Advogado criminalista, atuou também pelos direitos civis 
das mulheres casadas e pelo apoio a egressos das penitenciárias. Disponível em: <OSBSP.org.br>. 
Acesso em 17-7-2015. 
464 Colecção das Leis e Decretos. São Paulo, 1925, p.167. 
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Haveria três seções para recolhê-los: menores simplesmente abandonados; 

menores pervertidos; menores delinquentes (maiores de 18 anos e menores de 21 

anos, condenados como vadios, mendigos ou capoeiras), sendo que recolher 

vadios, mendigos e capoeiras estava em completo desacordo com o artigo 1 que 

afirmava que a jurisdição do juiz apenas se daria sobre menores de 18 anos. Essa 

distinção, no entanto, era dificílima na prática considerando que se entendia que 

todo delinquente era um abandonado. Criada a vara especializada em menores 

abandonados e/ou violadores da lei penal, ela assim permaneceu (des) organizada 

por dez anos.  

Em dois de junho de 1934, pelo Decreto 6.476 iniciou-se a fase de 

assistência aos menores, subordinada ao Juízo de Menores e destinada a fiscalizar 

o funcionamento pedagógico dos institutos disciplinares do Estado. Por este 

dispositivo o menor não deveria mais ser encarado como criminoso, mas sim como 

“desamparado social, vítima a mais das vezes, de maléficas influências do ambiente 

em que vivera”.465  

Neste sentido, o Estado deveria dar-lhe, consequentemente, reeducação 

integral e para isso criava um centro de estudo sobre menores, buscando as causas 

do seu desajustamento e os meios mais eficientes para reconduzi-los à sociedade, 

como membros úteis e produtivos. 

Assim, o decreto entendendo que buscava evitar o mal, investigava suas 

origens sociais, morais e materiais, para reformar o delinquente, prevenindo o crime 

da infância impedindo-lhe o abandono, entendendo que “para a proteção do menor 

se torne completa, necessário se faz que ela se estenda à família, pois de nada 

adiantaria cuidar dos frutos sem proteger a árvore”.466 

Com estes objetivos, em 24 de dezembro de 1935, foi promulgada a lei nº 

2.497, que organizou o Departamento de Assistência Social, criado pelo decreto nº 

7.078 de seis de abril de 1935, unificando a obra assistencial pública no Estado de 

São Paulo, mantendo, na parte segunda da lei, artigo 9º, o Juízo de Menores como 

um dos órgãos do departamento. A parte segunda da lei criou o Serviço Social de 

Assistência e Proteção aos Menores, artigo 9º, mantendo o Juízo de Menores como 

um dos órgãos do Departamento.  

                                                           
465 FRANCO, João Evangelista. O Serviço de Assistência aos menores no Estado de São Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal. SP: v. 97, ano 10. Set.-out. 1944. p. 26. 
466 Idem. Ibidem. p. 26. 
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O Departamento de Assistência Social dividia-se em serviço social de 

assistência e proteção a menores; aos egressos de reformatório e estabelecimentos 

penais, correcionais e hospitalares; serviço social de assistência e proteção à família 

e consultório jurídico de serviço social.  

O Departamento que devia organizar “cientificamente” e dirigir o serviço em 

seu aspecto social, médico e pedagógico, compreendia o Juízo de Menores; os 

abrigos provisórios de menores; o Instituto de pesquisas; o Comissariado de 

Menores e os estabelecimentos oficiais e auxiliares de reeducação, preservação e 

reforma. Ao Juízo de Menores coube a parte judiciária devendo processar e julgar o 

abandono, o crime e a contravenção dos menores e fiscalizar o cumprimento de 

suas sentenças. O Comissariado em conformidade com orientação direta do Juiz, 

funcionava como órgão de vigilância e pesquisas. O Instituto de Pesquisas Juvenis 

devia fornecer as bases científicas para o tratamento médico-pedagógico da infância 

abandonada e delinquente, bem como a orientação e seleção profissionais nos 

estabelecimentos de reforma. O Abrigo Provisório servia de pavilhão de observação 

do Instituto de Pesquisas, que deveria fazê-lo no prazo máximo de sessenta dias.  

Não ficavam bem precisas as funções e competências do Juiz do 

Comissariado e do Serviço, surgindo daí frequentes conflitos entre esses diversos 

órgãos. 

Pelo decreto nº 9.744, de 19 de novembro de 1938, reorganizou-se o 

Serviço Social dos Menores ampliando-se os órgãos médicos-pedagógicos, o que 

aumentou o antagonismo entre os órgãos jurídico e social. A aplicação do decreto nº 

9.744, tornou necessário ato do Diretor Geral do Departamento de Serviço Social,467 

que redistribuindo as esferas das atividades da Subdiretoria de Vigilância deveriam 

permitir que pudessem elas ser exercidas sem interferir no campo de competência 

privativa da Justiça de Menores. Assim, foi transferido para o Juizado Privativo de 

Menores da capital um corpo de comissários (conforme seção IX, artigo 18), e os 

inquéritos criminais referentes aos autores ou cúmplices menores de 18 anos 

passaram a ser remetidos da polícia à Subdiretoria de Vigilância.  No entanto, 

continuaram os choques entre os dois órgãos - jurídico e social - e a preocupação 

com a superlotação dos estabelecimentos. 

                                                           
467 Ato nº 56, de 23 de janeiro de 1940. Páginas 28 e seguintes da Regulamentação Interna do 
Departamento de Serviço Social. 
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Estabelecendo clara atuação nas questões relativas às crianças, Getúlio 

Vargas, realizara em 1933, a Conferência Nacional de Proteção à Infância criando 

pelo decreto nº 24.278, diretamente vinculada ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública, a Diretoria de Proteção à Maternidade e à infância, 468que sob a direção do 

médico Olinto de Oliveira469 tomara o lugar da Inspetoria de higiene Infantil que 

havia sido criada em 1923. 

A Conferência Nacional de Proteção à Infância defendeu que a proteção à 

criança tinha por escopo principal assegurar o seu pleno desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, combater a alta mortalidade infantil. Para tanto, essa autoridade 

considerava necessária a colaboração permanente da sociedade, pois, do contrário, 

estaria o médico responsável por transmitir “diretamente às mães, de forma 

acessível”, os conselhos cabíveis, de modo a transformá-los em uma prática 

incorporada cotidianamente.470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
468 OLIVEIRA, O. Departamento Nacional da Criança. Boletim do Instituto Internacional Americano de 
Proteção à Infância, julho de 1940, p. 43. Apud: Fonseca, Cristina M. Oliveira. A saúde da criança 
na política social do primeiro governo Vargas.  Disponível em: <www.scielo.br/pdf/physis/ 
v3n2/04.pdf>. Acesso em 14-4-2014. 
469 Mario Olinto de Oliveira (1898-1976) era filho do médico pediatra Olympio Olinto de Oliveira, 
fundador da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Sua família assim como a de Carlos Arthur 
Moncorvo Filho (1871-1944) esteve vinculada à origem da pediatria no Brasil. Mario Olinto de Oliveira 
era médico particular da família Vargas. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/institucional/ 
academia-brasileira-da-pediatria/patronos-e-titulares/mario-olinto-de-oliveira/>. Acesso em 14-7-2015. 
470 GASTÃO, Figueiredo. Fac-símile. Conferência Nacional de Proteção à Infância. Fins e 
organização de Associações privadas de proteção á infância. Esc. Anna Nery R Enferm. 2007. Set, 
11 (3) 403-8. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v11n3/v11n3a02>. Acesso em 18-7-2015. 

http://www.sbp.com.br/institucional/academia-brasileira-da-pediatria/patronos-e-titulares/mario-olinto-de-oliveira/
http://www.sbp.com.br/institucional/academia-brasileira-da-pediatria/patronos-e-titulares/mario-olinto-de-oliveira/
http://www.scielo.br/pdf/ean/v11n3/v11n3a02
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Imagem 38 - Fac-símile Conferência Nacional de Proteção à Infância 

 
Fonte:< Disponível em:https://www.google.com.br/search?q=GAST%C3%83O,+Figueiredo.+Fac-

s%C3%ADmile.+Confer%C3%AAncia+Nacional+de+Prote%>.  

 

Imagem 37 - Vargas visita asilo de menores abandonados. C. 1930 

      
Fonte: Revista História Viva. Junho 2010 

 

https://www.google.com.br/search?q=GAST%C3%83O,+Figueiredo.+Fac-s%C3%ADmile.+Confer%C3%AAncia+Nacional+de+Prote%25
https://www.google.com.br/search?q=GAST%C3%83O,+Figueiredo.+Fac-s%C3%ADmile.+Confer%C3%AAncia+Nacional+de+Prote%25
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Pela centralidade que as políticas públicas voltadas para crianças 

assumiram, sua mulher Darcy Vargas471 fundou várias instituições assistenciais,472 

sempre articuladas aos empreendimentos de seu marido, como a Casa do Pequeno 

Jornaleiro, criada em 1938, obra mantida pela Fundação Darcy Vargas, que tinha 

capacidade para duzentos internos e externos e foi dirigida por religiosos; a Casa do 

Pequeno Trabalhador, criada em 1940; e a Cidade das Meninas, em 1941.473  

Essa participação feminina, no entanto, e de acordo com Maria Lucia Mott foi 

“secundária e subalterna”, voltada para o “levantamento de fundos através de festas 

(...) e a criação e a direção das entidades (...) ditadas pelos interesses masculinos 

(...) uma forma de auxiliarem na projeção social e profissional de seus maridos”. 474  

 

Foi assinado pela senhora do Presidente da República (...) o contrato 
para construção da “Casa do pequeno jornaleiro”. A obra criada e 
mantida pela “Fundação Darcy Vargas”, terá capacidade inicial para 
200 menores. (...) Sua direção interna será confiada a religiosos que 
se ocuparão da formação física, intelectual e moral dos pequenos 
jornaleiros. 475    

 

Imagem 39 - Darci Vargas na Casa do pequeno jornaleiro 

 
Fonte: Disponível em:<www.revistaenfermagem.eean.edu.br>. 

                                                           
471 Darcy Sarmanho Vargas (1895-1968). Casou aos 15 anos e teve cinco filhos antes de completar 
21 anos. 
472 ROCHA, Luana B. da e BARREIRA, Ieda de A. A enfermagem e a condição feminina: figuras-
tipo de mulheres no estado novo.  Anna Nery Revista de Enfermagem. Volume 6, Número 2, Ago/Ago 
– 2002. Disponível em: <www.revistaenfermagem.eean.edu.br>. Acesso em 4 de agosto de 2014.  
473 SIMILI, Ivana Guilherme. Mulher e política – A trajetória da primeira-dama Darcy Vargas 
(1930-1945). Universidade Estadual de Maringá, Paraná: Editora Unesp,2004. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2008/08/106-109-trabalhadores-50.pdf?5b33 
bc>. Acesso em 20-4-2015. 
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Ou seja, Darcy Vargas pode ser tomada como representante da 
presença do maternalismo na construção do Estado brasileiro e das 
políticas públicas para mulheres, crianças e adolescentes. 
Finalmente é preciso lembrar a contribuição da LBA, sob a 
administração da primeira-dama, para alavancar a profissionalização 
do serviço social no país476.  

 

O percurso social e assistencial da primeira-dama trazia as marcas das 

concepções e práticas que orientaram a atuação das mulheres na política dos anos 

30 e 40. Neste sentido, as questões sociais e assistenciais relacionadas ao feminino, 

à maternidade, à infância estiveram na agenda da atuação das mulheres em vários 

campos da política.477  

Esse percurso, que teve como princípio os projetos maternalistas feministas 

das mulheres de elite, caso de Carlota Pereira de Queiróz, Bertha Lutz e Pérola 

Byington,478 atribuíam à maternidade uma condição unificadora do sexo feminino, 

pois como mães que eram “podiam e deviam se ocupar do cuidado e da educação 

dos filhos de outras mães ou ainda que cuidar das mães e das crianças eram 

também suas incumbências”.479  

Essas entidades filantrópicas criadas por mulheres da elite articularam o 

processo de ampliação das funções maternas no espaço público assim como a 

profissionalização da assistente social para o feminino, como extensão de mãe e de 

professora primária, tendo como motores a política pública estatal. 

 

Disseminadas numa multiplicidade de lugares de inserção (as 
assistentes sociais), guardam sua unidade, não obstante, em função 
de seu domínio de intervenção, que assume os contornos das 
classes ‘menos favorecidas’. No interior dessas camadas sociais elas 
visam um alvo privilegiado, a patologia da infância na sua dupla 
forma, aquela que não se beneficiou de todos os cuidados da criação 
e da educação almejadas, e a infância perigosa, a da delinquência.480 

 

 Com esses objetivos, várias instituições continuaram a surgir como o 

Educandário Dom Duarte, o Abrigo Santa Maria, o Asylo Sagrada Família, o Asylo 
                                                           
476 SIMILI, Ivana Guilherme. Mulher e política – A trajetória da primeira-dama Darcy Vargas 
(1930-1945). Paraná: Editora Unesp, 2004. 
477 Idem. Ibidem. p.3. 
478 Carlota Pereira de Queiróz, e Bertha Lutz foram deputadas que participaram da criação de 
políticas públicas direcionadas à infância e à maternidade. Pérola Byington foi fundadora da Cruzada 
Pró-Infância. 
479 SIMILI, Ivana Guilherme . A construção de uma personagem: a trajetória da primeira-dama 
Darcy Vargas (1930-1945). Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/I/Ivana_ 
Guilherme_Simili_42.pdf>. Acesso em 27-6-2015. 
480 DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. RJ: Ed. Graal, 1986. p. 91-92. 
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São José do Belém, a Casa da Criança, a Casa da Infância, o Lar São Paulo,481 

sempre ao abrigo da alegação de seus mentores de serem espaços de proteção 

para menores abandonados. Mais tarde, em 1942, Darcy Vargas criou a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), que pretendia promover serviços de assistência 

social prestados diretamente ou em colaboração com o poder público e instituições 

privadas, principalmente à maternidade e à infância através da família. 

 

 

Imagem 40 - Educandário Dom Duarte. 1938. 

 
Fonte: Jornal Correo Paulistano. 

 

 

  Da mesma forma, em São Paulo, cumprindo seu papel de primeira dama do 

estado como promotora social junto à população infantil, Leonor Mendes de Barros, 

esposa do interventor federal do Estado de São Paulo, o médico Adhemar Pereira 

de Barros (1938 a 1941) também organizou várias instituições, como a Assistência 

Social Leonor Mendes de Barros e a Casa Maternal, na capital, e os Pavilhões 

Leonor Mendes de Barros e Nossa Senhora das Graças. 

                                                           
481 DPHSP. Papéis avulsos. 1936. 
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Porém, atrás desses “abrigos” escondia-se a preocupação com o “ônus” que 

as crianças representavam para a sociedade, identificada na alegação de que os 

menores costumavam procurar seu sustento por meios ilícitos, e que “a bem do 

futuro da raça, uma iniciativa de tal envergadura (as instituições de isolamento) não 

pôde deixar de despertar sympathias e agremiar dedicações”. 482  

A construção da ideia de importância dessas instituições na formação dos 

menores confrontada à incompetência materna enfatizava suas atividades de 

educação e saúde, divulgadas em propagandas nas quais se difundia a afirmativa 

de que “as iniciativas nobres só podem vencer”.  

Justificando a criação dessas instituições afirmavam que estariam 

atendendo a demanda crescente do número de pedidos de internação feito por pais 

para seus filhos, pupilos ou protegidos. Os motivos alegados para tanto foram 

considerados os mais fúteis, indicando para aquelas instituições de internamento 

que haveria uma camada da população que procurava “se livrar” das crianças, pois 

que uma desobediência, atos de indisciplina, o roubo de um fruto do quintal do 

vizinho ou de um pássaro preso numa gaiola à sombra de uma árvore seriam 

suficientes para que se encaminhassem pedidos de internação.  

No entanto, os motivos alegados não correspondiam aos fatos encontrados, 

que era a difícil situação econômica dos que procuravam aquele serviço, 

registrando-se naquele momento a demissão em massa de operários adultos de 

fábricas de tecidos, substituídos por mulheres e crianças recebendo salários duas ou 

mais vezes menores, 483 indicando antagonismos entre os discursos médicos que 

determinavam que mulheres devessem cuidar dos filhos em casa e o dos industriais 

que as empregavam por remuneração inferior à dos homens demitidos. 

Mais de 416 pedidos de internação autuados pelo Serviço Social de 

Menores entre 1º de fevereiro e cinco de agosto de 1939, foram remetidos ao Juízo 

Privativo de Menores da capital, conforme a Consolidação das Leis de Assistência e 

Proteção aos Menores, para internação nas diversas obras sociais públicas ou 

particulares, pois a não ser em raras exceções outras formas de “tratamento” eram 

aplicadas. 

                                                           
482 Jornal Correo Paulistano. As iniciativas nobres só podem vencer. São Paulo: 21 de Maio de 
1938. p.7. 
483 LOUREIRO, Felipe Pereira. Nos fios de uma trama esquecida: a indústria têxtil paulista nas 
décadas pós-depressão (1929-1950). Dissertação de mestrado em História Econômica. USP,2006. 
p.150. 
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O Serviço de Abrigo e Triagem funcionava como pavilhão de observação do 

Instituto de Pesquisas Juvenis, e devia exercer o papel mais importante recebendo 

provisoriamente os menores para serem sujeitos à investigação e processo. Naquele 

momento o Estado registrava a existência de mais de 40.000 abandonados, sendo 

assim, o Serviço Social e as obras particulares seriam insuficientes para abrigá-los. 

Apesar de ter capacidade para receber 500 menores, mais de 1200 encontravam-se 

no pavilhão, e considerava-se que aquele representava grande progresso em 

relação ao antigo Abrigo de Menores da Rua do Paraíso, que começara a funcionar 

em 1926, num prédio velho, e que se transformara em sério problema, pois em 

poucos meses tivera sua lotação esgotada.  

O Abrigo Provisório de Menores, depois chamado Serviço de Abrigo e 

Triagem, tinha como função prevista no artigo 67 da lei 2.497, o recolhimento 

temporário dos menores, onde se dava o contato inicial com os encarregados de seu 

“tratamento” e de sua distribuição pelas obras sociais. Porém, afastou-se o adjetivo 

“provisório”, porque os menores permaneciam ali durante anos, em vista disso, seus 

objetivos estavam longe de serem cumpridos.  

Mesmo assim supunha que o internado recebesse a assistência que lhe era 

devida, o mesmo em relação aos egressos, que pelo artigo 129 da lei nº 2.497 

deviam ser protegidos e reintegrados a sociedade. Porém, as deficiências da 

educação recebida nos institutos de reforma assim como a inexistência dos serviços 

de reintegração apontam para seu fracasso, indicado pela afirmação de que: 

 

As instalações inadequadas impossibilitam a seleção inicial 
indispensável e a observação do comportamento do recém-chegado. 
As dificuldades tornam-se mais graves quando consideramos que os 
encarregados da vigilância interna, por numerosos motivos, não 
estão à altura de suas funções e, muitas vezes, não podem estar 
pelos obstáculos intransponíveis. 484  

 

Apesar de para os cargos de direção daquela instituição, previstos no 

parágrafo 2º, do artigo 3º do decreto 9.744, se exigisse diploma superior, diploma de 

médico para o Subdiretor Técnico Científico, diploma de Direito e em Serviços 

Sociais para os Subdiretores Administrativos e de Vigilância, e para os comissários, 

de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 22, o diploma da Escola de Serviço 

Social e outro de especialização no Instituto de Pesquisas, para monitores e 

                                                           
484 CORRÊA, Geraldo Gomes. Dos menores abandonados. Monografia. 1941. p. 5. 
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vigilantes não havia exigências e estes não tinham preparo algum para lidar com os 

menores: 

 

No atual estado, o Reformatório (hoje Instituto Modêlo de Menores) 
não pode organizar um serviço real de psicologia porque com um 
quadro de vigilantes diminuto, mal remunerados, com excessivas 
horas de trabalho – a observação científica não pode ser feita. O 
vigilante está preocupado em manter ordem, a disciplina. A sua 
atitude é de autoridade, que se torna violenta, muitas e muitas vezes, 
pelas atitudes dos menores confiados à sua guarda, rebeldes, 
teimosos, provocantes, insolentes, etc. Homens rudes, geralmente 
incultos, eles fracassam na delicada missão que lhe confiam. 485 

  

Tal declaração sobre o fracasso das ações dos monitores e vigilantes, no 

entanto, só reforçou o discurso da incompetência da família dos menores e da 

necessidade de um serviço policial naquele estabelecimento, assim como da ação 

enérgica do Estado. Neste sentido, a Constituição de 10 de novembro de 1937, fixou 

normas da atividade estatal nestas questões. Seus artigos 125, 129 e 135 

determinaram que: 

 

A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 
dos pais. O Estado não será extranho a esse dever, colaborando, de 
maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou 
suprir as deficiências e lacunas da educação particular.486 

 

Quanto mais ineficientes os (des) serviços públicos voltados aos menores, 

mais autoritários se tornavam, apontando sistematicamente para o aumento 

crescente de abandonados, indicando a necessidade também crescente de 

“proteger melhor os filhos contra os pais”487 

A Consolidação das Leis de Proteção aos Menores, decreto nº 17.943 – A, 

de 12 de outubro de 1927, em seu capítulo IV da Parte Geral, indicara os casos em 

que os menores de 18 anos seriam considerados abandonados - o abandonado 

seria aquele menor que não tivesse um ambiente familiar que o “obrigasse” ou uma 

autoridade que fosse capaz de educá-lo - o menor delinquente seria assim reduzido 

à situação de abandonado.  

                                                           
485 MOTTA FILHO, Cândido. Tratamento dos menores delinquentes e abandonados. p. 56  
486 Constituição de 1937. Artigo 125. 
487 CORRÊA, Geraldo Gomes. Dos menores abandonados. Monografia. 1941. p. 21. 
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Os menores assistidos pela Vara Privativa de Menores, previamente 

julgados como abandonados ou como delinquentes, eram entregues ao Serviço 

Social de Menores, que encaminharia seu “tratamento”. Em dez anos de existência o 

Juízo de Menores já havia autuado 13.292 processos sobre os mais variados 

assuntos.  

Desde sua criação até o decreto nº 2.497, de 1935, o Juízo de Menores da 

capital tinha amplas funções referentes ao processo, julgamento e tratamento dos 

abandonados. Eram eles confiados ao Reformatório Modelo ou às instituições 

particulares, que deveriam cuidar de sua educação por efeito da imediata 

fiscalização do Juiz. Após esse decreto ensaiou-se a separação entre o Juizado e o 

Serviço Social dos Menores, considerados nas suas funções de processo e 

julgamento o primeiro e tratamento o segundo. Esta foi a posição desses dois 

órgãos, confirmada pelo decreto 9.744 de 1938.  

Assim sendo, a instrução inicial dos processos de abandono e delinquência 

era efetuada no Serviço Social, os autos eram remetidos ao Juízo onde seriam 

julgados, sendo os menores confiados àquele para efeitos de educação. No entanto, 

as situações criadas às suas margens apontam sua inadequação às possibilidades 

reais do serviço. 

Relatórios do Juízo Privativo de Menores da Capital 488 apontaram que em 

1938 foram iniciados 583 processos de abandono e internados 980 menores, por 

seu intermédio, no Serviço de Abrigo e Triagem, dos quais 600 meninos e 380 

meninas. Em 1939, foram iniciados 280 processos de abandono e internados 190 

menores, sendo 76 meninos e 114 meninas. Em 1940, foram iniciados 875 

processos e internados 453 menores, dos quais 307 meninos e 146 meninas.  Entre 

1º de fevereiro e 5 de agosto de 1939, foram registrados 416 pedidos de internação 

ao Serviço Social de Menores, sendo que destes 43 desejavam retirar seus filhos do 

Serviço de Abrigo e Triagem, 60 queriam a apreensão e entrega, 134 apresentavam 

denúncias várias e finalmente 179 pediam a internação.  

De 416 pedidos 83 foram feitas pelo pai, 5 pelo avô, 4 pela irmã, 12 pelo tio, 

3 pelo padrasto, 2 pelo cunhado e 19 por estranhos e debaixo de várias alegações, 

tais como que o menor impedia o trabalho (28), que o menor era indisciplinado (20), 

que o menor cometia pequenas faltas (44), falta de recursos(23), falta de 

                                                           
488 Processos nº 20785; 21371 e 23215 do Juízo Privativo de Menores da Capital. (Cartório). 
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ascendência moral (17), que o pai era doente (2), que a mãe era doente (3), que a 

mãe não procedia bem (2) que o menor era órfão (11), apresentaram expostos (5), 

que o menor sofria maus tratos (2), que o menor era anormal (4) (psíquico), que o 

menor era doente (físico) (1), que o menor era causa de desarmonia (2), pequenas 

dificuldades transitórias (7) e, interessante, que de auto internação registraram-se 

oito (8) pedidos.  

Independentemente dos alegados motivos para internação podemos afirmar 

que ali tudo conspirava para o mal do menor, as instalações inadequadas, a 

impossibilidade de uma seleção inicial, os encarregados da vigilância sem preparo 

para sua função e a superlotação.  

 

Os fatos das vidas dos necessitados perdiam-se para nós num 
intricado maquinário burocrático, que mais se complicava, quanto 
nos esforçávamos para compreendê-lo [...] o ambiente era caótico.489 

 

As opiniões da sociedade sobre as realizações e deficiências das obras 

“ditas” de proteção aos menores revelavam-se as mais diversas - havia aquelas que 

viam como finalidade para o Serviço Social dos menores que “a sociedade ficará 

livre dos delinquentes por longo tempo, porque se ao sair, o menor, agora maior, 

torna a delinquir, não delinquiu durante os anos de sua internação”, enquanto outras 

atribuíam nenhum valor ao Serviço, que não produziria nenhum auxílio eficiente às 

crianças: 

  

Em poucas palavras e sem figuras de rethorica, nem complicações 
de estilo: embora seja duro afirmá-lo, melhor é deixar morrer as 
criancinhas, hirtas, com frio, mirradas, com fome, do que afagá-las e 
socorrê-las, para depois dizer-lhes, logo que possam compreendê-lo 
- aprendei sem mestre, educai-vos ao abandono, arranjai-vos como 
melhor puderdes distinguí, vós mesmas, as ações boas das ações 
más, pouco importa que a natureza não vos tenha ainda habilitado 
para tanto." 490 

 

A falta de harmonia entre os órgãos gestores: Juízo de Menores e Serviço 

Social de Menores, funcionando "enfeudadas" padeciam de falta de sincronização 

de atos, mesmo após a aplicação do decreto nº 9.744, de 19 de novembro de 1938, 

                                                           
489 CORRÊA, Geraldo Gomes. Dos menores abandonados. TCC, SP: 1940. P.1. 
490 FRANCO, Vaz. A Infância abandonada. p. 43. Apud: CORREA, Geraldo Gomes. Dos Menores 
Abandonados. p.8. 
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tornando necessário um ato do Diretor do Departamento de Serviço Social 491, que 

reorganizou as esferas das atividades da Subdiretoria de Vigilância afim de que elas 

fossem exercidas sem interferir no campo da competência privativa da Justiça de 

Menores. 

Porém, foi transferido para o Juízo Privativo de Menores da Capital um corpo 

de comissários492, e com isso mutilou-se o Comissariado da Capital, sendo os 

inquéritos policiais referentes aos autores ou cúmplices menores de 18 anos, 

remetidos pela Polícia à Subdiretoria de Vigilância. A própria desorganização das 

instituições impedia que seus declarados objetivos de proteção aos menores 

acontecessem. 

 

 

III. 2- O abandono e a morte: culpas 

  

As consequências do abandono e internação na primeira infância, 

considerada como os dois primeiros anos de vida da criança,493 eram dramáticos. O 

Cartório do Comissariado de Menores registrou entre 1938 e 1939, que era comum 

a morte dos menores ali internados. 

 

[...] quasi sempre a receber cuidados que em sua casa não lhe 
proporcionavam – talvez nem casa tivesse. No entanto, à internação 
seguia-se, quase sempre, a comunicação do falecimento. 
Naturalmente a separação, a falta daquele cuidado individual 
prestado pela mãe, que tão necessário é à criança, refletia no estado 
físico desta que, como é fácil supor, na maioria dos casos já não era 
dos melhores. A este fator unia-se também a mudança de 
alimentação – causa de novos distúrbios, os quais, cada vez mais, 
agravavam o primitivo estado de saúde.494 

  

Por consequência, mesmo quando à sombra da responsabilidade da 

instituição que cuidaria dos menores, protegendo-os de mães negligentes, estas 

continuavam a ser responsabilizadas, acusando que a maior parte delas tinha “baixo 

nível econômico, moral e intelectual” e “si a mãe, devido às condições sociais, não 

                                                           
491 Ato nº 56, de 23 de janeiro de 1940 - constante às páginas 28 e seguintes da Regulamentação 
interna do Departamento de Serviço Social. 
492 Secção IX - artigo 18. 
493 Código de Menores. Decreto 17.943-A de 12-10-1927, capítulo II, artigo 2º. 
494 FERRAZ, Lygia. O abandono na primeira infância. Serviço Social. 1940. 



 
 

172 

pode colocar a criança nas condições requeridas pela incapacidade desta, a 

situação se agrava de muito”. 495 

Naquele momento, a cidade de São Paulo estava sob a intervenção federal 

de Adhemar de Barros, que usando de suas atribuições havia decretado que o 

Comissariado de Menores da Capital, submetido à Subdiretoria de Vigilância,496 

determinasse que escreventes e comissários sob as ordens do comissário chefe 

preparassem os processos de abandono para encaminhá-los ao Juizado de 

Menores.  

 

 

Imagem 41 - Livro do Decreto Nº 9.744, de 19 de Novembro de 1938 

 
Fonte: Imprensa Oficial do Estado. São Paulo, 1938 

 
 

                                                           
495 Idem. Ibidem. p. 2 
496 Decreto 9.744 de 19-11-1938. Artigos 11 e 12, e Ato 56 de 23-1-1940. 
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Os escreventes e comissários deviam autuar o motivo do pedido de 

internação e encaminhá-los para o Comissário Chefe. Este indicaria um comissário 

para fazer a pesquisa no prazo de dez dias. Depois, o processo era remetido com as 

declarações iniciais, a pesquisa social e a prova de idade do menor para à 

Subdiretoria Tecnico-Científica para exames. Finalmente, era enviado ao Juizado de 

Menores onde era dada ou não a sentença de abandono. 

 Para casos considerados urgentes havia um plantão diurno, e se a situação 

exigisse fazia-se a internação antes mesmo de se proceder à pesquisa. Era comum 

que antes de se ter dados sobre o menor este fosse recolhido, facilitando 

internações que seriam evitadas. 

Os 141 processos abertos entre 1939 e 1940, com relação a menores de até 

dois anos, permitem identificar as circunstâncias em que o serviço funcionou. A 

maior frequência dos pedidos deu-se com crianças entre dois meses e um ano de 

idade, indicando a falta de creches para que as mães voltassem ao trabalho. Em 

56% dos processos não se sabe quem é o pai, e quando identificado, em 42% dos 

casos, sua nacionalidade é brasileira, sendo os restantes estrangeiros: italianos, 

poloneses, alemães, espanhóis, portugueses. Por volta de 64% dos pais dos 

menores tinham paradeiro ignorado, caracterizando que a família dependia da mãe. 

Esses pais ausentes ganhavam salários entre 140$000 e 800$000, eram 

telegrafistas, advogados, barbeiros, comerciantes, operários, motoristas, 

trabalhadores rurais, funcionários públicos e militares, apontando que era 

absolutamente “democrática” a prática do abandono da família, acontecendo em 

vários escalões.  

Cerca de 80% das crianças tinham mãe viva, sendo que 26% delas com 

idade entre 16 e 22 anos; outras 26% entre 23 e 26 anos. Quase sempre solteiras, 

eram desamparadas e não haviam recebido nenhum tipo de proteção durante a 

gestação. 54% delas eram domésticas e 17% operárias.  

Era frequente que essas mulheres fossem trazidas do interior para trabalhar 

para famílias que as despediam por dar “maus passos” entregando seus filhos para 

internação. Seus salários ficavam entre 30$ e 200$ e 48% delas não tinha moradia, 

sendo que as demais viviam em cortiços, porões, barracões com um só cômodo, 

custando no mínimo 60$, outras viviam na casa dos patrões.  
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Os motivos para a internação dos menores variou desde falta de recursos, 

36%, 14% abandono, 2% apreensão, 5% mãe menor, 5% abandono em casas 

particulares, 2% denúncias, 14% doenças.  

Diversos serviços públicos e outros particulares, tais como o Gabinete de 

Investigações, o Serviço de Assistência aos Psicopatas, o Hospital da Cruz 

Vermelha enviaram naquele ano 13% dos menores para os quais foram instaurados 

processos de abandono. A única “assistência” prestada pelo Serviço Social de 

Menores era a internação e suas consequências nada edificantes, era a separação 

completa dos pais e crianças, a não ser por uma visita mensal.  

Os números de internações e de mortes entre os menores internados 

continuaram assustadores, sendo registrado em 1939, que de 79 crianças, 63 

morreram nos primeiros meses, isto é, 79,746%. Paradoxalmente essas mortes 

foram atribuídas “a falta que fazem as mães para a vida dos filhos”.497 A este fator 

também se uniria a “mudança de alimentação – causa de novos distúrbios, os quais, 

cada vez mais, agravavam o primitivo estado de saúde.”498 

O reconhecimento de que não somente no Serviço Social dos Menores se 

verificava grande número de óbitos, também continuou a ser atribuído ao fato de que 

a porcentagem de mortalidade se elevava quando os filhos eram retirados do 

ambiente familiar. Outras causas das mortes das crianças internadas jamais foram 

apuradas, e continuou-se a elogiar os preceitos de higiene, os horários da 

alimentação, etc. dos asilos e creches. Registrou-se, no entanto, que essas crianças 

criadas em isolamento “deixavam a desejar” em relação ao desenvolvimento físico e 

psíquico. Que “aparentavam ser anormais”, que internadas suas faculdades não 

eram exercitadas por vários motivos, principalmente por negligência dos 

funcionários, conforme relatório de uma estagiária que registrou que: 

 

Em um estabelecimento de proteção á infância desta capital  
observámos que grande numero de crianças com mais de 3 anos de 
idade, não andava nem falava, outras andavam e não falavam. 
Todavia, é fácil compreender este retardamento. (...) Não ha 
estimulo; além disso, o pessoal da casa, os empregados, nunca 
podem dar assistência individual, quer devido ao número de 
internados quer devido à falta de interesse pela criança.499 

 

                                                           
497 Idem, ibidem. p. 35. 
498 FERRAZ, Lygia. O abandono na primeira infância. Serviço Social. 1940. 
499 Idem, ibidem. p. 36. 
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Esses registros apontam que o abandono institucional do menor internado 

era identificado e que apesar dessas condições desumanas, elas se eternizavam. 

Outros processos eram encaminhados pelo Serviço Social dos Menores ao 

Lar das Moças, mantido pelo exército da Salvação, à Casa Maternal, mantida pela 

Cruzada Pró Infância, ao Amparo Maternal e à Colônia Escolar S. João Bosco, obra 

da Assistência Vicentina. Essas instituições alegavam não separar mães e filhos, 

mas sempre no sentido de “readaptar as mães”, pois a primeira destinava-se a 

amparar mulheres “decaídas”, a segunda recebia mães solteiras, a terceira 

destinava-se às solteiras, grávidas do primeiro filho, e a quarta prestava assistência 

a viúvas com filhos.  

Registrou-se no Amparo Maternal o caso da menor T.O. de 16 anos, 

autuada como branca, solteira, empregada doméstica e sem parentes, que teria 

ficado órfã aos quatro anos de idade, sendo “entregue” então a um senhor 

desconhecido que estava “medindo terras” no lugar em que a menina morava. Em 

1939, T.O. fugiu e empregou-se, mas dias depois foi apreendida e devolvida ao seu 

“protetor.” Fugiu de novo e voltou a trabalhar no mesmo emprego, onde foi 

“deflorada” pelo filho de 29 anos da patroa. Passou a ser maltratada pelos patrões e 

mudou de emprego. A nova patroa desconfiou que estivesse grávida e submeteu-a a 

exames levando-a para o Comissariado dos Menores. Lá teve uma filha “ilegítima”, e 

segundo o relatório do processo “a mãe tem procedido corretamente.”  

Outro registro se refere a E.G. também de 16 anos, órfã de mãe, era 

maltratada pela madrasta. Empregou-se desde muito criança em casas de família. 

Deflorada pelo namorado no interior, veio para a capital como empregada de uma 

família. Sentindo-se doente foi para a casa de uma companheira de serviço, onde 

ficou por dois meses até ser expulsa da casa no mesmo dia em que a filha nasceu 

prematura, pesando 1,420g. Foi recolhida pela moradora de um cortiço, que chamou 

a polícia, sendo encaminhada para a Amparo Maternal. Foi considerado que E. “vive 

honestamente e se dedica esclusivamente à filha.”500 

Ainda há o caso de R.A., de 20 anos, parda, empregada doméstica, solteira, 

órfã de pais, veio do interior para a capital onde ficou noiva. “Deflorada” pelo noivo, 

engravidou e foi abandonada por ele. A patroa levou a criança para o Comissariado 

de Menores onde foi autuado como “abandonado”. R.A. conseguiu resgatar o filho e 

                                                           
500 Idem, ibidem. p.41 
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foi recebida com ele no Amparo Maternal. Essas experiências vividas por T.O., E.G. 

e R.A. indicam que paralelamente ao abandono sofrido pelas moças não ocorria 

nenhum tipo de sanção aos pais das crianças, e que concorria para o “abandono” 

dos bebês interesses outros, como o da patroa que queria a permanência da 

empregada em suas tarefas domésticas. Recorrer ao socorro das obras 

assistenciais, mesmo assumindo o discurso do outro, isto é, apresentando-se como 

“decaídas” talvez fosse uma das táticas possíveis para aquelas que viviam na 

miséria. Pois, o outro recurso possível seria pagar para que cuidassem da criança: 

 

Quando não chegam ao ponto de solicitar internação, procuram 
manter as crianças pagando a este ou aquele para tomar conta. 
Desnecessário dizer que a colocação assim efetuada não exerce 
influência benéfica sobre a criança. (...) colocam-na em qualquer 
casa, sem saber qual tratamento que lhe vai ser dispensado. Dão-se 
por felizes quando encontram alguém que queira recebe-la.501 

 

Esses casos eram frequentes, assim como as internações de menores 

dados como abandonados. Enquanto os problemas dos menores abandonados 

lotavam as instituições, os bairros da cidade cresciam. Surgiam loteamentos 

destinados à classe média e vilas operárias nos subúrbios, onde em contraste com o 

centro a recepção daquelas ideias encontrava outros sentidos. 

 

 

III – 3.  Fracasso e responsabilidade: sensibilidades 

 

Em 1929, no centro da cidade, entre o triângulo formado pela Rua São 

Bento número 405, Avenida São João nº35 e Rua Líbero Badaró nº 504, inaugurou-

se o prédio Martinelli considerado naquele momento o maior "arranha céu" da 

América do Sul. 

O Comendador Martinelli residia nos últimos quatro andares do seu edifício, 

que contava com trinta andares e cento e cinco metros de altura, oitocentas e 

setenta e três salas de escritório e duzentos e quarenta e sete apartamentos, que 

ocupados como salões de festa, sindicatos, cassinos, um Hotel de Luxo, o São 

Bento, e o Cine Rosário, inaugurado com a presença do príncipe de Gales, se 

tornara cartão de visitas da prosperidade de São Paulo. 

                                                           
501 Idem, ibidem. p. 44. 
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Imagem 42 - Edifício Martinelli recém inaugurado. 1929. 

  
Fonte: Foto: autor desconhecido. Acervo Instituto Moreira Salles. 

 

 

No início do século XX, quando foi inaugurado o moderno urbanismo 
da capital, provavelmente se tomaria a Rua Direita ou, mais 
amplamente, o conjunto integrado do Triângulo Central – Direita, 15 
de Novembro e São Bento –, como o núcleo articulador da vida da 
cidade em processo rápido de remodelação. Com o desdobramento 
da área urbanizada para o lado oposto do Vale do Anhangabaú e o 
rápido crescimento do que passou então a ser chamado de Cidade 
Nova, vieram a assumir destaque predominante a Rua São João e a 
Rua Ipiranga. 502 

 

Entre 1935 e 1938, durante o governo municipal de Fábio Prado iniciaram-se 

também as obras do Estádio Municipal, do novo Viaduto do Chá, os viadutos Major 

Quedinho e Martinho Prado, a Avenida Nove de Julho, a Biblioteca Municipal e a 

Avenida Ibirapuera. 

Em contraste com aquela prosperidade encontraríamos as habitações 

coletivas, vilas, porões de teto baixo, cortiços no meio dos extensos quarteirões, que 

abrigavam a classe proletária de São Paulo onde as crianças costumavam brincar:  

 

                                                           
502 SEVCENKO, Nicolau. A cidade metástasis e o urbanismo inflacionário: incursões na entropia 
paulista. REVISTA USP, São Paulo, n.63, p. 16-35, setembro/novembro 2004 Disponível em: 
<http://www.usp.br/revistausp/63/02-nicolau.pdf. Acesso em 22-5-2015. 

http://www.usp.br/revistausp/63/02-nicolau.pdf
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Imagem 43 - Crianças em frente à porta da latrina 

 
Fonte: VASCONCELLOS, Maria da Penha Costa; RODRIGUES, Jaime. A fotografia como 

instrumento do trabalho do higienista (São Paulo, primeira metade do século XX). Hist. cienc. saúde-
Manguinhos vol.13 no.2 Rio de Janeiro Apr./June 2006. 

 

 

Aquelas antigas condições encontravam nos discursos normativos uma rede 

tensa de poderes, que engendrando estratégias reconhecidas nas marcas inscritas 

da racionalização da cidade de São Paulo503 pela criação de todo o complexo de 

áreas de isolamento, colocou em funcionamento instituições de internação como os 

manicômios e outras como as de internação para menores.  

 

 

 

 

                                                           
503 CERTEAU, Michel de. Do conceito de cidade às práticas urbanas. In: A Invenção do 
cotidiano: artes de fazer. 1. Petrópolis: Vozes, 1994. p.172. 
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Imagem 44 - Moradia da População pobre de Santa Ifigênia em 1893. 

 
Fonte: Disponível em:<http://distritorepublica.blogspot.com.br/2012/01/moradia-da-populacao-pobre-

de-santa.html>. Acesso em 3/11/2014. 

 

 

Apesar das péssimas condições encontradas naquelas instituições, os 

discursos de controle dos menores por efeito da tutela do Estado, pela ideia de vida 

social organizada, buscavam bloquear outros modos de vida, outras experiências, 

outros ritmos, especialmente os das mães daquelas crianças, que em quase sua 

totalidade trabalhavam em fábricas, e que ainda corriam o risco de ao chegar a casa 

não encontrar seus filhos, que poderiam ter sido recolhidos como abandonados pela 

polícia ou por estranhos.  

Subjetivando este discurso, muitas dessas operárias, arrimos de família, 

acabavam por solicitar, elas próprias, os internamentos, com medo da pena imposta 

ao responsável pela criança de 50$ a 500$ de multa e dez a 30 dias de prisão.  

 

 

 

 

http://distritorepublica.blogspot.com.br/2012/01/moradia-da-populacao-pobre-de-santa.html.%20Acesso%20em%203/11/2014
http://distritorepublica.blogspot.com.br/2012/01/moradia-da-populacao-pobre-de-santa.html.%20Acesso%20em%203/11/2014
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Nenhum varão menor de 14 anos, nem mulher solteira menor de 18 
anos poderá exercer ocupação alguma que se desempenha nas 
ruas, praças, ou lugares públicos; sob pena de ser apreendido e 
julgado abandonado, e imposta ao seu responsável legal 50$ a 500$ 
de multa e 10 a 30 dias de prisão celular.504 

 

Nesse “meio essencialmente operário dessa imensa oficina que é a cidade 

de São Paulo” 505 as mães desqualificadas em suas práticas de maternagem, 

pagavam pelos aluguéis de suas casas entre 50$ e 200$, contando com apenas um 

quarto onde se abrigavam entre quatro a oito pessoas usando água de poço, 

fazendo apenas uma refeição por dia, pois os gastos com alimentação 

correspondiam a 50$000 e mesmo 100$000 mensais. Descrito como lastimável, o 

trabalho fora de casa era uma necessidade, colocando em questão o tipo de serviço 

considerado adequado para as mulheres. 

Dentro deste quadro a cidade crescia aumentando o valor de sua produção 

industrial de 212 mil contos em 1914, para 775 mil em 1920. Alcançou mais de dois 

milhões de contos em 1928, declinando ligeiramente em 1930, 31 e 32, para de 

novo subir a partir de 1933, e atingir, em 1938, a cifra de quatro milhões de contos 

de réis, quase superando o valor da produção agrícola. A economia paulista 

respondia por mais de dois sétimos da produção agrícola e industrial do Brasil 

indicando para os empresários, que seria fato econômico inconteste que o 

crescimento de São Paulo obrigava a uma divisão de trabalho social muito mais 

extensa.  

Para o industrial Roberto Simonsen506, presidente da Companhia 

Construtora de São Paulo e da Cerâmica São Caetano, essa condição estaria 

facilitando "a difusão do ensino, um maior conhecimento recíproco entre os vários 

elementos da população e a consolidação da consciencia unitaria do paiz."507 Essas 

considerações de Simonsen buscavam capacitar mão de obra para indústria e 

diziam respeito ao desenvolvimento da cidade de São Paulo. Em relação às 

questões do trabalho feminino e do ensino de seus filhos, porém, eram equivocadas 

por entender que comportamentos dos vários elementos da população, ditados 
                                                           
504  Código de Menores. Artigo 112. 
505 COELHO, Nair de Oliveira. Idem, ibidem. p.34. 
506 Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948). Engenheiro formado pela Escola Politécnica de São 
Paulo, diplomata, professor de História Econômica na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 
Deputado Federal de 1933 a 1937 e Senador. Foi autor de diversas obras voltadas para análises 
econômicas do Brasil.  
507  SIMONSEN, Roberto. Meio Século de Progresso Paulista. Sociedade Paulista Editora. São 
Paulo, 1938. Introdução. 
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pelos seus pretendidos pressupostos de uma "consciência unitária" trouxessem 

conhecimento recíproco, pois “havia protagonismos diversos, pela diversidade das 

origens culturais, econômicas e étnicas dos habitantes da cidade”.508 

Todo o crescimento econômico da cidade, traduzido em estatísticas não 

representava para as 45.000 mulheres509 dos bairros operários, nenhum ganho 

material como apontou uma pesquisa realizada em 1938,510 que registrou a duração 

do trabalho e algumas condições da vida operária de cerca de 27.000 (vinte e sete 

mil mulheres), feita com a colaboração da Juventude Feminina Operária Cristã, e 

também de operárias que frequentavam aulas noturnas no Colégio Santa Ignez. 

Estas trabalhavam em cento e quarenta e três fábricas distribuídas em vinte e quatro 

bairros: Brás, Belenzinho, Pary, Penha, Tatuapé, Moóca, Cambucy, Ipiranga, Vila 

Prudente, Sé, Saúde, Vila Mariana, Bela Vista, Ibirapuera, Consolação, Perdizes, 

Lapa, Santa Ifigênia, Bom Retiro, Santa Cecília, Sant’Anna, Casa Verde.  

A primeira questão identificada pela pesquisa foi a da fadiga, pois por ser 

consumidor de energia, o trabalho afetava o corpo feminino.  Seria necessário que a 

operária tivesse uma boa alimentação para manter a resistência vital equilibrada, o 

que não era possível, e o trabalho excessivo manifestava-se na diminuição da 

sensibilidade tátil, que no entanto, só era visto pelo decréscimo do requerido 

rendimento global quantitativa e qualitativamente, como analisado pelo médico 

espanhol Dr. José de Eleizegui, que em Nociones de Hygiene Industrial,511 relatava 

resultado de estudo das características da fadiga, concluindo que esta diminuía o 

rendimento acarretando déficit industrial. Também João Barros Barretos512 afirmava 

o mesmo, informando que havia direta relação do número de acidentes frequentes 

com o trabalho por mais de dez horas, consequência da fadiga acumulada. 

O excesso de trabalho desequilibrando o organismo, somado à desnutrição, 

à flacidez muscular e a diminuição da força de atenção, da coordenação das ideias e 

da vontade, predispunham às doenças infecciosas em geral e tuberculose em 

                                                           
508 VASCONCELLOS, Maria da Penha C. (org.). Memórias da Saúde Pública a fotografia como 
testemunha. SP/RJ: Ed. HUCITEC ABRASCO, 1995. 
509 De acordo com o diretor do Instituto dos Industriários, em 1938, num global de 111.532 operários, 
45.000 eram mulheres, isto é, 40,3%. 
510 REIS, Maria Amélia de Andrade. Duração do trabalho e algumas condições da vida operária. 
Escola de Serviço Social, dez, 1938. 
511 ELEIZEGUI, José. Nociones de Hygiene Industrial. Espasa-Calpe, S.A.Bilbao, Madrid, 
Barcelona, 1930. 
512 BARROS BARRETO, João. Hygiene do Trabalho Industrial. Bibliotheca Universitaria Brasileira. 
Oscar Mano e Cia. RJ: 1937. 
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particular. Somente o repouso e a alimentação poderiam refazer os tecidos gastos 

pela combustão intracelular eliminando as toxinas pela ação do oxigênio.  

Assim, a fadiga era vista pelos industriais apenas sob o ponto de vista dos 

rendimentos e do déficit industrial, sendo ignoradas as sensibilidades produzidas 

pela fadiga, até mesmo quando constatado que nas fábricas com regime de dez 

horas havia divergência daquelas com regime de oito horas, onde havia menos 

acidentes.  

As estatísticas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

indicavam que em cento e sessenta e cinco (165) fábricas têxteis os acidentes 

transformavam-se em prejuízos diários, indenizações e paralisações. Assim, bastaria 

limitar os horários para revigorar forças debilitadas melhorando o estado geral da 

saúde, diminuindo a incidência de faltas por doenças e aumentando os rendimentos 

da indústria.  Consequentemente, não havia conhecimento recíproco como queria 

Simonsen e prevalecia a ideia corrente de que as operárias sendo em sua maioria 

analfabetas e sem instrução, desconheceriam a higiene e a economia, 

principalmente as mães que sujeitas também ao trabalho dos encargos domésticos 

eram acusadas de descurar da família. 

Menosprezados os pontos de vista das doenças e da miséria, 

responsabilizaram-se as mães operárias pelos “lares abandonados”, que 

acarretariam em menores inchando creches e asilos, ao aumento de suicídios,513 

crimes passionais e a necessidade de casas de regeneração, apontando para a 

complexidade dos sentidos produzidos pelas relações sociais nos anos 30 do século 

XX, que categorizando as operárias, perderam de vista as experiências vividas por 

diferentes moças que construíram com seu trabalho não só peças de tecido, mas 

famílias, tradições e histórias, que devem ser contadas a partir de seu cotidiano e 

em sua diversidade. 

Esses relatos apontam para o caráter autoritário e a inconsistência das 

afirmações de que “nas fábricas têxteis os trabalhos feminino e infantil eram 

predominantes nas funções leves, não demandadoras de grande esforço físico e, 

                                                           
513 LOPES, Fábio Henrique. Suicídio e saber médico: estratégias históricas de domínio, controle e 

intervenção no Brasil do século XIX. RJ: APICURI, 2008. 
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naquelas com pequeno saber técnico”,514indicando que o conceito de mulher 

trabalhadora qualificada ou não qualificada, foi construído socialmente,515 por 

discursos de poder que pretendiam introjetar outros sentidos à maternagem das 

mulheres, sempre a partir de sua desqualificação como trabalhadora. 

Os horários de trabalho cotidiano das mulheres eram aviltantes. As semanas 

de dezesseis, dezessete horas de trabalho do século XIX, já haviam sido reduzidas 

na França em 1841, em favor dos menores de oito a doze anos de idade, proibindo 

o trabalho de mais de 8 horas por dia. Também na França uma lei de nove de 

setembro de 1848, fixara em 12 horas a duração máxima do dia de trabalho nas 

usinas e manufaturas. A Fundação da Associação Internacional para Proteção Legal 

dos Trabalhadores, criada em 1900, estabeleceu, em 1913, textos de convênio 

sobre a limitação do dia de trabalho de mulheres e adolescentes e a proibição do 

trabalho noturno para crianças.  

Em 1919, o Congresso dos Sindicatos Cristãos de Paris, considerando que 

existiam condições de trabalho em desacordo com os princípios de justiça, reclamou 

a criação de um Departamento Nacional de Trabalho, cujo primeiro diretor Albert 

Tomas realizou a 1ª Conferência de Washington, que colocou em primeiro plano a 

questão da redução do tempo de trabalho e, por um convênio estabeleceu o dia de 8 

horas e a semana de 48 horas para trabalhadores da indústria e transporte por 

terra.516  

Mas, o chamado “maquinismo” 517 e a crise econômica apontavam, em 1932, 

mais de trinta milhões de desempregados em dezesseis países, fazendo com que a 

indústria paulista entendesse, diante destes números, que a redução do tempo de 

trabalho agravaria essas situações. Apesar da Constituição de 1934 ter limitado o 

tempo de trabalho estabelecendo o repouso semanal e as férias remuneradas 

anuais, havia a violação frequente da aplicação da legislação. 

Como saída, o Departamento Internacional do Trabalho limitou o tempo de 

trabalho criando a semana de quarenta horas. Porém, ainda em 1938, a Revista 

Internacional do Trabalho acusava a limitada aplicação da lei, pois se trabalhava 

                                                           
514 LOUREIRO, Felipe Pereira. Nos fios de uma trama esquecida: a indústria têxtil paulista nas 
décadas pós-depressão (1929-1950). Dissertação de mestrado em História Econômica.USP,2006. 
p.41. 
515 SCOTT, Joan W. Gender and the politics of History. NY: Columbia University Press, 1988. 
516 La Semaine de Quarante heures-Dossiers de L´Action Populaire nº. 374. 25 de Nov 1936. 
517 Maquinismo, conceito histórico que faz referência ao fenômeno acontecido durante o princípio 
da Revolução industrial, coincidindo com a introdução massiva de maquinaria para substituir ou 
reduzir o trabalho.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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quarenta horas ou até mais pela contestação dos patrões que afirmavam que a 

redução traria perturbação da ordem econômica, prejudicaria patrões e operários e 

além do que não valeria para os países que tinham muitos “braços”.   

 

 

Imagem 45 - Fábrica de tecidos de “Santana”. C. 1931 

 
Fonte: Foto autor desconhecido. Acervo Fundação Getúlio Vargas. 

 

 

A Legislação Brasileira, pelo Decreto 21.364 de quatro de maio de 1934 (que 

precedeu a nova Legislação de dezesseis de julho de 1934), estabeleceu o dia de 

trabalho de oito horas e a semana de quarenta e oito horas, mas permitia a semana 

de sessenta horas no caso de ser realizado por acordo entre patrão e empregado ou 

por convenções coletivas, mas como havia dificuldades para o estabelecimento dos 

acordos, o Departamento Estadual do Trabalho os impugnava exigindo as 

convenções. A Federação da Indústria do Estado baseada no Decreto 21.364 

protestava por considerar a atitude ilegal, e o caso foi levado ao Ministério do 

Trabalho, onde “adormeceu” permanecendo sem solução. 
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Em relação ao trabalho noturno a lei também permitia o trabalho de doze 

horas, se fosse “excepcional e temporário” e, de sua proibição para mulheres, 

estabelecendo contraste entre o decreto 21.417 de dezessete de maio de 1932, que 

a tornava extensiva a toda indústria e a Constituição Federal que no seu artigo 121, 

capítulo 1, letra D, em 1934 e no seu artigo 137 letra K, em 1937, só proibia às 

mulheres o trabalho em indústria insalubre.  

Eram várias as interpretações e a aplicação da lei, e apesar da semana de 

quarenta e oito horas já conter a obrigação do repouso semanal, a lei o tornou 

explícito no capítulo 2 do mesmo artigo 1, destinando-lhe o domingo. A Constituição 

de 1934 confirmou a legalidade do decreto 21.364 preservando no seu artigo 121, 

letras “a” e “e”, o horário legal de oito horas e o repouso semanal aos domingos. A 

nova Constituição de 1937 manteve o horário legal de oito horas no artigo 137 letra 

“i” e pela letra “d” do mesmo artigo estendeu o direito ao repouso aos feriados civis e 

religiosos, de acordo com as tradições locais.  

A Constituição de 1934 também determinou pela letra “g”do artigo 121 e a 

nova Constituição de 1937, pela letra “e” a obrigação de férias anuais remuneradas, 

exigindo para tanto a sindicalização dos empregados para o gozo das férias. Porém, 

quem fiscalizava a aplicação da lei era o Departamento Estadual do Trabalho (DET) 

através de fiscais que usavam um tempo mínimo para as visitas às fábricas e, a 

Seção de Estatística do DET, que até 1938 não estava organizada, impedem que se 

saiba por eles sobre a aplicação dessas leis.  

Porém, sabe-se que em 1938, dos 111.532 operários da indústria paulista, 

45.000 eram mulheres, isto é, 40,3%, trabalhando em cento e quarenta (140) 

fábricas, que classificadas de acordo com o Instituto de Aposentadoria foram 

agrupadas em onze tipos:518   

 

47 fábricas têxteis: (juta, algodão, seda e lã); 32 fábricas de 
confecções e vestuários: (linhas, fitilho, malharia, meia, liga, camisa, 
capa de borracha, chapéu, guarda-chuva, pente, botão, colcha); 12 
fábricas de gêneros alimentícios: (bala, chocolate,biscoito, banha, 
carne); 3 fábricas de couro: (calçado,  bolsa, luva); 14 fábricas de 
papel: (caixa, papelão, litografia); 3 fábricas metalúrgicas: (arame); 5 
fábricas de produtos químico-farmacêuticos: (laboratório, sabonete, 
fósforo, perfumaria); 6 fábricas de fumo: (cigarro); 3 fábricas de 
cerâmica: (louças); 11 fábricas de diversos: (capsulas, corneta, 

                                                           
518 REIS, M. Amélia de Andrade. Duração do trabalho na indústria. 1938. TCC. p. 25. 
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instrumentos de corda, borracha, lamparina, tapete, pincel, tinturaria, 
tênis).519 

 

Essas mulheres operárias podiam ser encontradas em diferentes seções das 

fábricas têxteis apontando para suas diversas habilidades: no armazém, no 

acabamento, como bobineiras, bordadeiras, nos carretéis, no encanatório, na 

enrolagem, na espula520, estamparia, estrakan, no escritório, na escolha e fiação, na 

limpa de peças, no lanifício, como medideiras, no novelo, como passadeiras e 

retorcedeiras, na remetição521, na roca e na sacaria, na sala de pano, como 

cerzideiras, na tecelagem, nos teares.  

As que trabalhavam nas fábricas de confecção e vestuário seriam 

encontradas dando acabamento às peças, na examinação, como enroladeiras, no 

empacotamento, nas linhas, como mesadeiras e maquinistas, no polimento, como 

dobradeiras e redobradeiras, seladeiras, nos tubos, torcedeiras, urdideiras, nos 

carretéis, cortadeiras, na costura, nas camisas, no corozo, na galalith522, nas fichas, 

no gobinol e como remendadeiras. Nas seções das fábricas de gêneros alimentícios: 

estariam nos armazéns, fazendo balas, bolachas, bombons, chocolates, no 

embrulhamento e na “pegação de boi salameiro”523. Nas seções de fábricas de papel 

fabricavam blocos, caixas, encadernações, envelopes, pespontem. Nas seções de 

metalurgia: fariam cigarreiras, cordas, espelhos. Nas fábricas de fumo: trabalhavam 

nos balcões, no cigarreiro, no encarteiramento, nas massadeiras e ainda nas de 

cerâmica, nas seções de cabinhos, caixas, decoração, esmaltaria, esmerilhação, 

louça e louça crua. Portanto, essas mulheres detinham vários saberes e 

trabalhavam muito. 

No entanto, de acordo com a pesquisa524 realizada entre outubro e 

dezembro de 1937, podemos afirmar que por vários motivos a maioria delas 

desconhecia sua real situação no referente à porcentagem devida pelas horas 

excedentes de trabalho, pois sabiam o quanto ganhavam, mas não a que 

correspondia.  

                                                           
519 Idem, ibidem. p.32. 
520 Trabalho em fusos para embobinar fios, linhas. 
521 No urdume dos fios. 
522 Matéria plástica natural para fazer botões, fichas, etc. 
523 Salsicharia. 
524 REIS, M. Amélia de Andrade. Duração do trabalho na indústria. 1938. TCC. 
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O horário que prevalecia era o semanal, calculando-se que deveriam 

trabalhar entre 48 horas e mais de 60 horas, ou seja, mais de 10, 11 horas por dia. 

As operárias das fábricas de tecido de confecção e vestuário trabalhavam de 48 

horas a 60 horas por semana. Mais de 60 horas por semana e por mais de 10 horas 

por dia para as operárias das fábricas de produtos farmacêuticos e químicos.  

De 47% a 56% das moças faziam horário extra e apesar de a lei permitir a 

semana de 60 horas, havia a exigência de um acordo e o pagamento adicional da 

porcentagem, o que não acontecia. Trabalhando por contrato não tinham horário 

certo, que variava diariamente, reduzindo o tempo de almoço, prolongando a hora 

da saída.  

A vida dessas operárias era uma contínua mudança, de residência, de 

emprego, de seção e de horário. O trabalho por contrato significava que quanto mais 

faziam mais ganhavam, acarretando prejuízos para a saúde pela redução de suas 

forças.  

A fiscalização era falha, as visitas dos fiscais eram rápidas, não havia como 

verificar se o tempo de trabalho observado estava em conformidade com os "livros e 

relógios- registro".  

Registrava-se que fosse “normal” que os livros nas fábricas existissem em 

duplicatas para efeitos protocolares, e que se marcasse saída no "relógio" apesar de 

continuarem trabalhando, às vezes por dezesseis ou dezessete horas por dia, 

portanto, as violações sofridas pelas mulheres eram muitas e frequentes. 

Apesar do Instituto dos Industriários afirmar que a média do salário das 

operárias era de 280$000, de fato elas recebiam entre 100$000 e 150$000. 

Começando a trabalhar às cinco horas ou seis horas pela manhã, e à tarde às 13 

horas ou 14 horas, tinham preferência pelo trabalho por turma, que mudava 

semanalmente, ora de tarde ora de manhã, sendo este o horário de maior índice de 

acidentes.  

Chegar ao trabalho tomava para 53% das operárias entre cinco e quinze 

minutos; para 36% de vinte e cinco a trinta minutos; para 5% quarenta e cinco 

minutos; para 4% uma hora e para 1% noventa minutos. A maioria (85%) trabalhava 

perto de casa indo a pé para o trabalho, 9% ia de bonde e 1% de ônibus.  

As que moravam longe tinham que enfrentar as caminhadas e madrugadas 

forçadas, sendo muitas vezes assediadas por malandros nas saídas da fábrica, ou 

abordadas pela polícia. As que moravam nas vilas lutavam com a falta de ônibus 
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cedo, pois se levantavam às 3h30minutos para entrar às 5horas com exatidão, e 

chegando um quarto de hora atrasadas perdiam o pagamento correspondente à 

uma hora de trabalho, e meia hora de atraso correspondia a perder "o dia".  

Na seção de fiação de certas fábricas, cada hora equivalia à meia hora, pois 

na outra meia hora os patrões entendiam que a operária estaria esperando "encher 

o rolo", assim, como em certos teares, considerados de tecidos fáceis, considerava-

se que "as moças podiam falar, ler, etc", o que justificaria os descontos no 

pagamento. 

De 26.683 operárias, 10% não tinham tempo para comer; 1% tinha quinze 

minutos; 2% trinta minutos; 33% uma hora e 52% noventa minutos, sendo que 71% 

delas comiam em casa, 7% na fábrica e 1% em pensões.  

Várias fábricas possuíam "fogareiros" onde se podia aquecer a comida, e 

outras como a Companhia de Linhas para Cozer ofereciam pensão por "módica 

contribuição". A fábrica suíça Fiat Lux apresentava um diferencial tendo “um optimo 

refeitorio, com mesinhas separadas nas quaes podem-se reunir as famílias, e 

durante o repouso do almoço organizam jogos de ping-pong”.525  

Em relação às férias 70% as tinham e 29% não, sendo que muitas 

afirmaram que só as tiravam de dois em dois anos. Essas inobservâncias da lei se 

davam por incúria dos patrões relativamente à situação dos empregados, pela falta 

de informação das operárias e pela deficiência ou desinteresse de controle do 

governo.     

Havia, à vista disso, uma heterogeneidade de condições: em relação aos 

salários de 40$000 a 500$000; em relação ao horário de trinta e cinco horas a 

setenta e oito horas por semana. Grande irregularidade de serviço, inconstância nos 

empregos e em relação aos transportes, o serviço de ônibus começando tarde 

demais para as necessidades das residentes nas vilas.  

Da perspectiva dos discursos médicos sobre a alimentação, trezentos 

questionários respondidos pelas operárias distribuídas em vinte e quatro bairros 

afirmam que esta era precaríssima, quer do ponto de vista do seu valor energético 

quer considerando o local onde eram tomadas.526 

                                                           
525 REIS, M. Amélia de Andrade. op. cit. p.41. 
526 GARCEZ, Maria Thereza Nogueira. Inquérito das condições de alimentação entre um grupo 
de operários da Capital. TCC. São Paulo, 1940. 
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Deste diagnóstico determinaram que essa população de operárias estivesse 

subalimentada tendo o organismo debilitado e enfraquecido impondo o discurso de 

que uma ‘boa alimentação’ permitiria “a vida do indivíduo e da espécie, sem lhes 

provocar perturbações estruturais ou funcionais:”527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
527 ARANHA, Mario E. de Souza. Alguns aspectos do problema alimentar. Grupo Ação Social, SP. 
TCC. 1940 
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IV: INCERTEZAS, CONTROVÉRSIAS E AMBIGUIDADES. 
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IV. 1 – Fronteiras fluídas 

 

 

O homem está mergulhado numa enorme 
riqueza de conhecimentos provenientes da 
tradição cultural, da literatura, das artes em 
geral, da filosofia, da historiografia e das outras 
ciências históricas. Tal conhecimento é, 
decerto, - subjectivo- quer dizer, 
consideravelmente incontrolável e instável.528  

 

 

Múltiplas perspectivas permitem a abordagem da alimentação identificadas 

nas oscilações de sentidos dos diferentes discursos, ora como função social ou 

prática alimentar, como função cultural, produção, consumo ou política alimentar. 

De todas elas duas determinaram as relações entre os diferentes sujeitos 

que constituem a reflexão aqui realizada: a persistência da afirmativa de que 

morbidade e mortalidade infantis estavam associadas à educação higiênica das 

mães e a da necessidade de sobrevivência das mulheres operárias, que se 

expressava como uma fome lenta, tida como comum entre as “infelizes operárias da 

cidade, cujos minguados ordenados não bastam para cobrir os gastos da 

economia”529 o que afetaria até o ciclo menstrual, sobretudo pelo trabalho excessivo, 

pois seria sabido que: 

 

A lactação, a inanição do organismo por alimentaçao defficiente, 

trabalhos corporaes desacostumados e mudança notável de clima, 

moléstias de marcha crônica e perturbações do metabolismo, podem 

influir sobre a funcção ovariana no sentido de frena-la o que perturba 

a regularidade da ovulação e, com isso, da menstruação.530  

 

De acordo com Matos, para o discurso científico da medicina, as funções 

tradicionais atribuídas aos gêneros estariam iniludível e irreversivelmente enraizadas 

na anatomia e na fisiologia, sendo a mulher produto de seu sistema reprodutivo, 

base de sua função social e de suas características comportamentais, o útero e os 

                                                           
528 GADAMER, Hans Georg. O mistério da saúde: o cuidado da saúde e a arte da medicina. Lisboa: 
Edições 70, 2009. p. 12. 
529 WOLFFENBUTTEL, Erwin. A regularização da natalidade. São Paulo Medico. Vol. II. Nov. 1931. 
N. 1. 
530 Idem, ibidem. p. 7. 



 
 

192 

ovários definindo a função social e as capacidades e limitações femininas, 

determinariam seu comportamento emocional e moral.531  

Neste sentido, o livro Escola de mães, saúde dos filhos,532 farto em gravuras 

distribuídas em trezentas e sessenta e seis páginas, compreendiam em quatro 

capítulos diversos temas educativos: a gravidez, o parto, o recém-nascido, os 

cuidados com o recém-nascido, o preparo dos diversos alimentos e a alimentação.  

Portanto, a grande preocupação dos médicos voltava-se para a alimentação 

por entenderem que havia a “necessidade immediata de um enérgico combate ás 

causas da mortalidade infantil”. 533  

Considerando que o índice mais significativo das condições higiênicas de um 

lugar era o que se traduzia na mortalidade infantil, registrava-se que na capital 

paulista, cerca de cem crianças morriam por semana, representando milhares de 

contos de prejuízo para o município. Para Vicente Baptista, psicopediatra da seção 

de menores do Juquery, as crianças viviam sem a menor higiene, “estupidamente 

concebidos, crescem nas entranhas de desgraçadas mulheres, extenuadas do labor 

das fábricas.”534 

 

Dia virá em que, mesmo sem aparelhamento custoso e complexo, 
poder-se-á resolver o problema da morbidade e mortalidade infantis. 
As mães uma vez concias de seus deveres perante a moderna 
puericultura, não só se tornam seguidoras convictas de seus 
princípios, como também ardorosas propagandistas.535 

 

Neste sentido, as mães deveriam ser educadas pela puericultura e se tornar 

parceiras dos médicos em seu projeto, considerando que as causas dos altos 

índices de mortalidade infantil estariam vinculadas à pobreza e a ignorância da 

                                                           
531 MATOS, Maria Izilda Santos de. Corpos numa pauliceia desvairada: mulheres, homens e 
médicos, São Paulo, 1890-1930. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em História e do Departamento de História da PUCSP. Nº 25. Corpo e Cultura. SP: EDUC, 2002. p. 
387. 
532 SANT´ANNA, Jorge e GONZAGA, Leonel. Escola de Mães- Saúde de Filhos. 2ª. Edição. RJ: 
Casa Leuzinger, 1931. 
533 BAPTISTA, Vicente. O problema da assistência e protecção á infância. Pediatria Pratica. 
Revista mensal de clinica infantil e puericultura. Vol. III. Dezembro, 1930 . Fasciculo V. 
534 MORAES, Evaristo de. Criminalidade da infância e da adolescência. SP: Francisco Alves, 1927. 
Apud: ZUQUIN, Judith. Pequenos Psicopatas: Infância, criminalidade e loucura na primeira 
República. IN: ANTUNES, Eleonora H. et all (orgs). Psiquiatria, loucura e arte. SP: EDUSP, 2002. 
535 SANT´ANNA, Jorge e GONZAGA, Leonel. Escola de Mães- Saúde de Filhos. 2ª. Edição. RJ: 
Casa Leuzinger, 1931. 
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população, não “a ignorância vinda da miséria, mas a ignorância simplesmente,” 536 

existente pela falta de educação sanitária, e sem a qual se daria o consumo de uma 

alimentação inadequada, causadora de doenças gástricas, que teriam como 

consequência os óbitos infantis.  

Essa determinação, de que a morte de crianças era devida quase 

exclusivamente às doenças gástricas, aos distúrbios digestivos decorrentes da 

inadequada alimentação não eram novas, e seriam indicativas dos lugares em que a 

presença de populares era maior em relação aos outros bairros, concentrando já em 

1926 alta porcentagem de óbitos em bairros operários: por diarreia e enterite, no 

distrito do Brás, 11,03%; Moóca, 12,21% e Belenzinho, 11,67%. 537  

Em relação a esta questão e entendendo que o “fito da revolução victoriosa 

foi renovar o Brasil,” em 1931, indicava-se a urgência em resolver o “grande 

problema das crianças”. 538 

 

Na região onde tal acontece a despopulação será fatal, e assim 
também o seu aniquilamento econômico. (...) Sobre nosso destino 
está suspensa uma espada terrível: ou nos defenderemos, 
amparando energicamente a infancia, ou entregaremos o nosso solo 
para que delle cuide um outro povo mais forte (...) Nas condições 
communs, entretanto, em que as mulheres deitam ao mundo um filho 
a cada  nove meses, a situação se torna trágica. (...), situação, por 
exemplo, dos bairros paulistanos habitados por operários é 
simplesmente angustiosa. E quem duvide que desça, á tardinha, ao 
Braz, que vá ao Bom Retiro, perambule pelos cortiços sem ar e sem 
luz, onde há, em compensação, um luxo de esterqueira. Por ahi as 
cianças morrem como se fossem animaes, ou vingam mirradas, 
enfermiças, completamente inutilizadas para o futuro. Tornam-se 
verdadeiros lastros sociaes. Sob o ponto de vista eugênico melhor 
que tivessem morrido. Lycurgo defendia Sparta matando no 
nascedouro os aleijados.539 

 

Portanto, considerando esse problema em São Paulo e em relação às 

operárias, os médicos afirmavam que as jovens ganhavam o pão de cada dia na 

labuta das fábricas, casas de comércio e bares, pois ignorando suas 

                                                           
536 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim inventário da saúde pública. São Paulo; 1880-
1930. São Paulo: UNESP, 1993. p.118. 
537 PAULA SOUZA, G. H. Algumas considerações sobre a mortalidade infantil em São Paulo. 
Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia. São Paulo, nº10, Anno XI, outubro de 1926. p. 147. 
538 BAPTISTA, Vicente. O problema da assistência e protecção á infância. Pediatria Pratica. 
Revista mensal de clinica infantil e puericultura. Vol. III. Dezembro, 1930 . Fasciculo V. p.148. 
539 Idem. Ibidem. p.148. 
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responsabilidades “como futuras mães se gastam inconscientemente no physico e 

no moral.”540 

As “futuras mães” a que os médicos se referiam, as operárias grávidas, 

eram, no entanto, obrigadas a trabalhar até às vésperas do parto de forma contínua, 

sem repouso, pois ou entravam “ás tantas e sahe ás tantas, ou não falta quem 

queira seu lugar,” 541 indicando as ambiguidades dessas declarações. 

Os alimentos que formavam as refeições dessas operárias eram comumente 

o arroz e feijão, que eram tomados nas sarjetas, com as moças estiradas ao longo 

das calçadas, apesar do decreto lei nº1238, de 1939, que tornara obrigatória a 

instalação de refeitórios nos estabelecimentos em que trabalhavam mais de 500 

empregados, tudo letra morta. 

 

 

Gráfico 1 - Gráfico comparativo entre consumo real e aconselhável. 1940. 

 
Fonte: GARCEZ, Maria Thereza Nogueira. Inquérito das condições de alimentação entre um grupo 

de operários da Capital. São Paulo, 1940. 

 
 

 

Porém, os médicos entendiam que uma boa alimentação deveria ser 

completa, isto é, possuir todas as substâncias indispensáveis à vida, que seriam as 

proteínas, os hidratos de carbono, as gorduras, os sais minerais, as vitaminas e a 

                                                           
540 Idem.  ibidem. p. 149. 
541 Idem. .Ibidem. p.149. 
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água. Deveria também ser total, conter o número de calorias suficientes para cobrir 

todas as necessidades do organismo. Equilibrada, guardar proporção entre as 

diversas substâncias alimentares e, adequada, ser adaptável às condições 

individuais, como ao gosto, ao modo de vida. 542 

Forçosamente pela impossibilidade monetária de se alimentar de acordo 

com o considerado a melhor dieta, os discursos médicos afirmaram que a saúde das 

operárias estaria sendo prejudicada sendo, então, vinculada às moléstias 

provenientes deste estado, tais como: anemia, debilidade geral, raquitismo.  

Além disso, haveria por parte delas ignorância da habilidade culinária, 

indicada pela presença de árvores frutíferas em suas moradias, que, no entanto não 

seriam reconhecidas como alimentos saudáveis. 

Afirmava-se que haveria certa prevenção por parte delas causando mesmo 

uma espécie de superstição, pois seria comum que pessoas que tendo em casa 

banana ou verdura, deixavam de comê-las por terem tomado leite, ou aquelas que 

tomavam “‘um magro lunch’, quando em sua própria casa têm 2 ou 3 pés de 

mamão(...)considerados fruta pesada e muito indigesta”.543 Haveria ainda outras 

“que deixam de comer cará e quiabo dizendo que a gosma que eles possuem 

provoca disenteria, e que não comem canjica, porque sendo milho é impossível 

fazer bem ao homem”.544  

Essas considerações somadas à construção da ideia de que o excesso de 

trabalho não era considerado em si fator de fadiga, mas sim a alimentação, 

estabelecia importante mudança subjetiva das sensibilidades. 

Deve-se lembrar de que os preços dos alimentos haviam duplicado de preço 

enquanto os salários permaneciam os mesmos, mesmo assim prevaleceu o 

diagnóstico da ignorância da educação alimentar das operárias, sendo que o seu 

estado doentio foi atribuído ao fato de que ao invés de procurarem um médico “para 

saberem a causa desse enfastio, ou da reação que o organismo faz ao receber 

certos alimentos, ficam socegadas, privando-se por conta própria de alimentos às 

vezes básicos, tais como: o leite, a carne e o ovo, etc...por pura ignorância.”545 

                                                           
542  ARANHA, Mario E. de Souza. Alguns aspectos do problema alimentar. Grupo Ação Social, SP. 
TCC. 1940 
543 Idem. Ibidem. p. 34.. 
544 MORAES, Maria Olympia de Andrade. Alguns aspectos do problema alimentar na classe das 
comerciárias. São Paulo, 1941.p. 6. 
545 Idem.Ibidem.p.11. 
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A partir dessas considerações relativas ao trabalho feminino nas fábricas e 

aos modos ideais de alimentação e criação das crianças, Paula Souza determinou 

que se calculasse a qualidade energética da alimentação daquela população. Esse 

cálculo foi feito através dos elementos tidos como fontes de proteínas e sais 

minerais, valorizando-se as carnes, ovos e principalmente o leite, pois a 

degenerescência proveniente da alimentação falha seria tanta, que podia ser 

comparada a dos animais, como o cavalo “santamarista”, descendente do cavalo 

normal, que teria pequenas proporções por ser criado nos pastos paupérrimos dos 

arredores de Santo Amaro.546  

Consideraram, porém, que a população pesquisada poderia não colaborar, 

pois haveria “desde o desejo eventual de esconder a verdadeira situação, até a 

impossibilidade real, de fornecimento de dados seguros, como por ignorância.”547 

Isto posto, alegavam que um sem número de circunstâncias influiria para a 

adulteração da “verdade”, ou concorreria, pelo contrário, para seu esclarecimento, 

pois que “seria difícil julgar, a priori, da veracidade dessas informações.”548 

Mesmo diante dessas considerações, a pesquisa estabeleceu que aquela 

população sofresse de uma fome qualitativa, sobretudo por deficiência de proteína e 

cálcio. O método usado na pesquisa consistiu no fornecimento de uma caderneta 

para cada família, onde estas deveriam anotar todas as despesas realizadas e todos 

os ganhos, dessa forma, pretendiam estabelecer não só o consumo de alimentos 

como também de outras despesas.  

Das quatrocentas e cinquenta e quatro famílias pesquisadas registrou-se 

que possuíam renda mensal, por pessoa, de 100$000, sendo que destas 89% com 

despesa igual à renda e 5% maior que a renda. Em relação aos alugueis, de um 

grupo de duzentas e vinte e três famílias, a despesa média registrada, por pessoa, 

foi de 18$000 e 19$000, por conseguinte, 21,8% ou 1/5 da renda era gasta em 

aluguel de casas sem banheiro nem chuveiro, comportando mais de cinco pessoas. 

As despesas com vestuário variaram entre 8$000 e 12$000 da renda, desse modo, 

por volta de 15%. A despesa calculada com alimentação por pessoa e por mês 

registrou que em média, se despendia de 35$000 a 28$000.   

                                                           
546 PAULA SOUZA, Geraldo H. Inquerito sobre a alimentação popular em um bairro de São 
Paulo. Boletim de Saúde Pública nº 58. 1935.p.6. 
547 Idem. Ibidem. p. 9. 
548 Idem. Ibidem. p. 8. 
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A perda de imunidade seria revelada pela “dysergia”, ou seja, pela 

perturbação nutritiva crônica, que passava a ser a causa da qual tudo o mais seria 

consequência, entendendo que uma infecção banal, de evolução benigna, tomaria 

caráter grave, mesmo mortal, numa criança cujo estado nutritivo, anterior à doença, 

não se distanciasse do estado da boa alimentação. Estando os distúrbios nutritivos 

encobertos, seu conhecimento permitiria a profilaxia da morbidade infantil.  

Com esta preocupação, a atenção particular do Serviço Sanitário se deteve 

especialmente na produção e distribuição do leite, determinando que se 

intensificasse a fiscalização dos estábulos, leiterias, fábricas e usinas de preparo e 

beneficiamento do leite e laticínios, 549pois que o leite de vaca vinha sendo 

produzido em más condições, como: vaca em gestação, doente, com mastite, febre 

aftosa e diarreia, e, também, que o leite estaria sendo adulterado, com adição de 

substâncias prejudiciais, e tirado sem higiene, o que o tornava cheio de micróbios.550 

O leite, considerado elemento básico da alimentação do povo por suas 

qualidades nutritivas, pois que cobriria todas as necessidades orgânicas tanto no 

sentido biológico, quanto no energético, no entanto, era denunciado pelo fato dele 

predominar nas perturbações nutritivas, especialmente nos dois primeiros anos de 

vida da criança, representando o maior perigo à saúde da criança alimentada 

artificialmente, identificada pela queda de sua natural resistência contra as infecções 

e pela perda de sua imunidade.  

Mesmo assim, considerou-se que a situação de inferioridade orgânica das 

crianças resultaria apenas do uso do leite da vaca comum, sem trato especial, sendo 

que a solução do problema podia ser encontrada por comparação com as condições 

em que se apresentavam no Japão, onde predominava a keratomalacia551 e o 

beriberi,552 e na Alemanha onde predominava o raquitismo. Entre nós dominava a 

gastroenterite.  

No entanto, na Alemanha, onde parecia que o problema da alimentação 

estava resolvido, e que por isso o ápice da mortalidade infantil pelas diarreias 

durante o verão desaparecera, a mortalidade havia se tornado maior no inverno, 

                                                           
549 Já em 1922, funcionavam na cidade de São Paulo mais de 2.038 estabelecimentos de gêneros 
alimentícios, havia 150 leiterias e 7 lojas de manteiga e queijo. EGAS, Eugenio, op. cit., p.500. 
550 ROCHA, Waldemar Luiz. Acção do posto de hygiene em estatísticas, loc. cit., p.379 e 
PASCARELLI, Vicente. Da proteção da primeira infância em São Paulo. Faculdade de Medicina de 
São Paulo, 1926, p.18. 
551 Doença da córnea determinada pela falta de vitamina A. 
552 Doença que se caracteriza por alterações nervosas, cerebrais e cardíacas, pela falta da vitamina 
B1. 
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causada por afecções do aparelho respiratório. Mesmo assim, entendeu-se, que se 

a mortalidade por perturbações de nutrição haviam diminuído, sendo que essa 

mutação deveria ser atribuída aos distúrbios nutritivos crônicos, caracterizados pela 

queda da imunidade.  

 Em vista disso, determinava-se que continuavam a predominar 

perturbações nutritivas oriundas do regime alimentar, pois que afirmavam “a criança 

adoece ex-alimentatione e morre ex-infeccione”.553 

Apesar de verificar que os índices mais elevados de diarreia estavam 

registrados nos meses quentes correspondentes ao verão quando o consumo de 

água, nem sempre tratada, devia ser maior, aos médicos esse estudo comparativo 

apenas teria trazido a comprovação de que as doenças gastrointestinais seriam a 

causa preponderante da mortalidade infantil, e por associação atribuíram aquelas 

doenças aos poucos cuidados das mães, que, por não possuírem consciência 

sanitária, levariam as crianças a processos de alimentação considerados 

inapropriados e deficientes.  

Considerando que o leite se constituía em um problema científico, 

econômico e social e na busca de sua solução, envolveram-se médicos, usineiros e 

consumidores.  

Para o médico alemão Langstein, diretor do Augusta-Victorias Haus, instituto 

oficial de combate à mortalidade infantil, seria suficiente que o leite fosse de boa 

composição, puro e fresco, sendo que somente os médicos teriam competência para 

especificar quais as condições que o leite devia preencher para ser indicado na 

alimentação infantil. E, em relação aos usineiros, estes deveriam “em seu juizo 

economico, adaptar aos intereses commerciais, o interesse do lactante, isto é, as 

sugestões da sciência”. 554  

Aqui se estabeleceram tensões e jogos de interesse, pois o leite tratado 

como determinado pelos médicos era caríssimo, principalmente para os pobres, 

sendo o governo chamado a assumir o controle do problema, através do monopólio 

do tratamento e do fornecimento do leite para crianças de até dois anos.  

O problema do leite girou basicamente em torno de duas questões: a 

bacteriológica e a vitamínica. Em relação à primeira era incontroverso que ele 

deveria ser estéril, quanto à segunda apontava para os cuidados no trato das vacas, 

                                                           
553 BAPTISTA, Vicente. Op. Cit. p. 449. 
554 Idem.ibidem. p.450. 
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na sua nutrição, na manipulação do leite, de modo a conservar seu teor em 

vitaminas.  

A indústria do leite paulista, no que se relacionava à produção para consumo 

público, era considerada deficiente e de má qualidade. O leite ordenhado podia 

chegar à casa do consumidor em estado lamentável, mesmo excluídas as fraudes, o 

que poderia ser evitado se a ordenha fosse feita em local apropriado e, de acordo 

com os médicos, por indivíduos sadios e educados higienicamente. As vacas 

deveriam estar bem nutridas, o leite filtrado e gelado para ser entregue diretamente 

ao consumidor, que deveria fervê-lo.  

Em São Paulo a primeira condição para que se realizassem estes 

procedimentos seria a existência de campos de pastagem e estábulos modernos 

próximos a cidade, o que era difícil, pois o leite ali consumido vinha de localidades 

longínquas. O método comum era constituído por uma série de processos com 

referência ao gado leiteiro, ao ordenhador, ao local da ordenha, ao vasilhame, ao 

transporte, ao trabalho nas usinas, a entrega nos entrepostos, a conservação nas 

leiterias e a venda no varejo.  

Desde 1921, o Departamento Nacional de Saúde Pública fiscalizava o 

comércio do leite e seus derivados, diretamente ligado à Diretoria de Higiene, 

estabelecendo em seu regulamento a tuberculinização de todas as vacas 

estabuladas. Porém registravam-se “protestos dos interessados, razões de ordem 

política e indifferença de certas autoridades sanitárias e os infalliveis interdictos 

prohibitorios da justiça, dir-se-ia a maior inimiga da saúde publica,”555por 

consequência, as regras estabelecidas pelos médicos sofriam oposição de vários 

interessados no assunto e não eram cumpridas, sendo que o serviço foi cancelado. 

O mesmo se dava em relação ao transporte do leite, embarcado junto com 

aves, produtos da lavoura, materiais de construção em vasilhas de ferro estanhado 

ou de folha de flandres, que se oxidavam, podendo em vinte e quatro horas 

desenvolver 72.000.000 de bactérias. 

 

É corrente poder a fêmea aleitante doente transmitir pelo leite 
germens de moléstias que a victima. Para não nos alongarmos, 

                                                           
555 SETA, Francisco dandolo de. Abastecimento e Commercio do Leite. Revista de Hygiene e 
Saúde Pública. Anno II, n. 1, julho 1928.p.2. 
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basta uma referência á tuberculose de que, dizem, o leite é o maior, 
senão único propagador.556 

 

Apesar destas considerações o leite não perdeu seu prestígio, sendo que 

coibir as fraudes e outras como a adição de água ao leite, se tornavam medidas que 

interessariam a economia nacional porque aumentando a procura abrir-se-iam novas 

fontes produtoras, e à saúde pública também porque, insistiam os médicos, o 

aumento do consumo do leite baixaria a mortalidade infantil.  

Seria “facto assentado que a cifra do consumo do leite de uma grande 

cidade varia na razão inversa da porcentagem da lethalidade infantil,”557sendo que 

em São Paulo, a porcentagem da mortalidade infantil por moléstias do aparelho 

digestivo elevava-se a 23,80%, atribuído ao quociente diário de consumo de leite, 

que era de apenas 99 ml.  

Diante destas estatísticas e em face dos males denunciados alertavam os 

poderes públicos, que eram acusados de se manter indiferentes, e assim de 

contribuir para o aumento da mortalidade infantil, deixando que a população fosse 

vítima da falta de honestidade e critério daqueles que fraudavam o leite. 

 

 A industria de leite no Brazil acha-se ainda em período embryonario, 
não tem orientação determinada, sendo seus principaes elementos 
manejados por pessoas que desconhecem por completo as menores 
regras da technica. Devido á falta de acção dos industriaes e ao 
pouco interesse do governo, o nosso paiz marcha na rectaguarda de 
outras nações que tem enriquecido graças ao apoio prestado a essa 
industria.558 

 

Mesmo diante da obviedade da pouca qualidade do leite vendido na cidade, 

foi introduzida a convicção de que o leite de vaca constituía o mais importante dos 

alimentos básicos. Mas, seu consumo se manteve muito aquém das recomendações 

dos médicos, assim como também a má qualidade do produto e seu elevado preço.  

Diante deste quadro, a partir de 1931, o governo criou campanhas de 

incentivo ao consumo do leite. A figura de uma garrafa de leite com a imagem de um 

esportista e o lema ‘Beba mais leite!’ tornou-se presença frequente nas páginas dos 

maiores jornais do país, enquanto toda uma série de slogans impressos em negrito 

                                                           
556 CARVALHO, Arnaldo Vieira de. A vaccinação em S. Paulo. Boletim da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo. N. 5. Volume II, anno-junho 1921.  
557 SETA, Francisco dandolo de. Abastecimento e Commercio do Leite. Revista de Hygiene e 
Saúde Pública. Anno II, n. 1, julho 1928. p.2. 
558 Idem, ibidem. p. 24. 
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tratava de convencer o leitor, durante quatro anos seguidos, do alto valor do leite 

como alimento básico: “O leite encerra a vitamina”, “O leite faz de um fraco um forte”, 

“O leite dá bom humor”, “Leite: bebei e multiplicai-vos”559 

 

 

Imagem 46 - Campanha de leite década de 1930 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.google.com.br/search?q=campanhas+de+leite+1930>. Acesso 

em 21-7-2015. 

 

 

Essas novas ideias, que atribuíam ao leite de vaca um papel importante na 

alimentação teriam aberto caminho a uma verdadeira “ideologia do leite” que, por 

sua vez, daria nova orientação não só às políticas de nutrição, mas também ao 

                                                           
559 Jornal do Brasil, 3 fev. 1933, 10 fev. 1933, 12 fev. 1933. Apud: BRINKMANN, Sören. Leite e 
modernidade: ideologia e políticas de alimentação na Era Vargas.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000004.pdf>. Acesso em 
21-7-2015. 

https://www.google.com.br/search?q=campanhas+de+leite+1930
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000004.pdf
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fomento da agropecuária, notando-se a partir daquele momento uma estreita 

colaboração entre as autoridades estatais e a indústria do leite com relação à 

propaganda e comercialização do precioso líquido. 560 

 

 

IV. 2 – A Alimentação entre verrinas e ditirambos 

 

Podia parecer que o alimentar-se não havia se modificado nas duas últimas 

décadas, mas a remodelação do sistema de abastecimento de carne verde561, a 

partir de 1914562 havia acabado “com os métodos do matadouro antigo, cheio de 

sujeira, da Rua Humaitá (...) e a cidade contava com o mercadinho São João para 

verduras, na baixada do Acu563, onde também se encontrava “frutas, cereais, 

legumes, lingüiças, frangos, tôda a pequena produção das chácaras dos arredores 

da cidade, e um setor de peixe vindo de Santos, e das feiras livres”.564  

No entanto, apesar do “alimentar-se ser um imperativo biológico, não se 

come apenas para saciar a fome e se nutrir, também para saborear, por prazer, 

tradições e hábitos adquiridos, envolvendo construção simbólica.”565 

 

O sabor (o que se sente pelo paladar) diferencia-se do gosto que é o 
resumo de várias experiências adquiridas e transmitidas e presente 
nas experiências dos imigrantes portugueses. Enquanto uma 
construção cultural e histórica, o gosto é resultado de uma educação 
culinária, destacando a importância das mulheres na formação 
do gosto e na transmissão dos hábitos. (O grifo é nosso) Estes 
têm um sentido cultural, movido por estímulos gustativos, visuais, 
olfativos e também afetivos, sendo os sabores e a formação do 

                                                           
560 BRINKMANN, Sören. Leite e modernidade: ideologia e políticas de alimentação na Era Vargas.  
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000004. 
pdf>. Acesso em 21-7-2015. 
561 Carne verde é o nome que se dá à carne de animais abatidos na véspera do consumo, sem 

qualquer conservação. 
562 MOURA, Cursino. São Paulo de Outrora. P. 236. Apud: BRUNO, Ernani Silva. História e 
Tradições da cidade de São Paulo. 3 v. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. p. 1109. 
563 BRUNO, Ernani Silva. História e Tradições da cidade de São Paulo. Op. Cit. p. 1145. “Da época 
da proclamação da República data a construção do mercadinho de São João, todo edificado de ferro 
batido em um local onde antes havia só arbustos, coqueiros e bambuais: a baixada do Acu. Mais 
tarde transferido para a rua Anhangabaú, debaixo do viaduto de Santa Efigênia.”   
564 Idem, ibidem. p. 1146. A primeira feira livre teve lugar no largo General Osório com 26 feirantes, a 
segunda no largo do Arouche contou com 116 mercadores. 
565 MATOS, Maria Izilda Santos de. Temperados com lágrimas e saudades: Sabores, memórias e 
tradições entre imigrantes portugueses. São Paulo, Brasil. Disponível em: <http://www.rivistanuac.eu/ 
OJS/index.php/anuac/article/view/73>. Acesso em 8-3-2015. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000004.pdf
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000004.pdf
http://www.rivistanuac.eu/OJS/index.php/anuac/article/view/73
http://www.rivistanuac.eu/OJS/index.php/anuac/article/view/73
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paladar introduzido na infância, em geral, pela mãe. (O grifo é 
nosso). 566 

 

Porém, a alimentação não podia ser considerada apenas cultural, “mas 

também aquela possível (...) diante do poder aquisitivo daquela população que 

despendia até 117$600 por mês para alimentar quatro pessoas.” 567 

Sendo assim que, o conceito de alimentação popular permaneceu vinculado 

à ignorância dos mais pobres,568 sendo estabelecido que a prática alimentar 

estivesse sendo orientada pelo hábito, pelas conveniências, e até por “sympathias 

de cada um e envolve-a pesada atmosphera sentimental que leva estes a dizer 

verrinas contra a carne; aquelles, a tecer-lhe dythirambos; uns a pregar a bôa mesa, 

em que se come á tripa forra; outros, a clamar pela frugalidade e pelo jejum 

periódico”.569 

Havia o reconhecimento de que seria notável o progresso que vinha fazendo 

a pequena lavoura, a par da grande indústria da carne em São Paulo e de que 

seriam testemunhas patentes os mercados e as feiras livres, cada vez mais ricas e 

mais variadas em artigos alimentares. 570 Esse progresso justificou que a Diretoria 

de Polícia e Higiene fiscalizasse as condições de asseio de estabelecimentos que 

comercializavam alimentos, como mercados, matadouros, quitandas e mesmo entre 

as diferentes categorias de vendedores ambulantes, que de acordo com Matos, 

utilizando-se de carrocinhas de madeira “retiravam sua sobrevivência do comércio 

nas ruas (...) ofereciam gêneros de abastecimento fundamentais à rotina doméstica, 

comercializados em pequenas quantidades que eram renovadas dia a dia.” 571 

 

 

                                                           
566 MATOS, Maria Izilda Santos de. Temperados com lágrimas e saudades: Sabores, memórias e 
tradições entre imigrantes portugueses. São Paulo, Brasil. Disponível em: <http://www.rivistanuac.eu/ 
OJS/index.php/anuac/article/view/73>. Acesso em 8-3-2015. 
567 COELHO, Nair de Oliveira. (Commissaria de menores).  O papel do Commissario de menores 
como assistente social. TCC do curso de Serviço Social da PUCSP, 1938. p.2. 
568ALDRIGHI, Dante Mendes. A Segmentação no Mercado de Trabalho do Setor Industrial de 
São Paulo. Estudos Econômicos (IPE/USP), São Paulo, v. 28, n. 3, p. 491-532, 1998. RODRIGUES, 
Jaime. Alimentação popular em São Paulo (1920-1950)- Políticas públicas, discursos técnicos e 
práticas profissionais. Anais Museu Paulista. V. 15. N.2. SP. Jul/dez, 2007.  
569 ALMEIDA JR, A. A alimentação na idade escolar e pré escolar. Instituto de Hygiene, nº15, 
1923. 
570 PAULA SOUZA, Geraldo de. ULHÔA CINTRA, A. de & CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p.7. 
571 MATOS, Maria Izilda Santos de. Portugueses e experiências políticas: A luta e o pão. São 
Paulo 1870-1945. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/his/v28n1/15.pdf>. Acesso em 11-3-2015. 

http://www.rivistanuac.eu/OJS/index.php/anuac/article/view/73
http://www.rivistanuac.eu/OJS/index.php/anuac/article/view/73
http://www.scielo.br/pdf/his/v28n1/15.pdf
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Imagem 47 -  Mercadinho São João (1888-1890) 

 
Fonte: TOLEDO, Benedito L. de. Anhangabaú. São Paulo: Fiesp, 1989. Foto de Guilherme Gaensly. 

 

 

Imagem 48 - Feiras livres 

 
Fonte: Álbum de Vistas de São Paulo e do Instituto de Higiene (n.4), p.12, década de 1920. Acervo 

do Centro de Memória da Saúde Pública, Faculdade da Saúde Pública da USP, São Paulo. 
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Com as novas exigências da higiene na produção e venda de alimentos, 

surgiram novos cafés, restaurantes e padarias ganhando destaque a alimentação 

considerada nutritiva e higiênica, gerando novos hábitos e gostos que se tornaram 

mais variados com a diversificação dos produtos oferecidos.572  

No entanto, os médicos afirmavam que não bastava que houvesse a mão 

tudo de que se necessitava, era necessário que o paladar e a educação permitissem 

o estabelecimento e a generalização dos bons hábitos alimentares. Entendendo que 

a formação do paladar deveria ser introduzida na infância pelas mães, o discurso 

médico, desde 1925, se destacava por meio de um conjunto de ações permanentes 

de educação sanitária, que buscando educar os sentidos maternos, subjetivaram 

sentimentos de responsabilidade e culpa. 

O serviço sanitário contava com novas repartições, entre elas a Inspetoria de 

Higiene do Trabalho, Centros de Saúde, Inspetoria de Fiscalização de Medicina e 

Verificação de Óbitos, Inspetoria de Educação Sanitária, que promovia o Curso de 

Educadores Sanitários destinado a professores primários instituindo um 

disciplinamento eugênico-pedagógico573 e a Inspetoria do Policiamento da 

Alimentação Pública. Em relação aos educadores sanitários, de modo geral, o 

próprio Serviço Sanitário registrava que esse funcionário era recebido com 

hostilidade e que à sua passagem indesejável todos procuravam se esconder. Os 

sanitaristas afirmavam que a população “ignorante” tinha a impressão de que algo 

de mal fosse lhes acontecer, e que por isso respondiam com “evasivas”, procurando 

ocultar falhas, mascarando a situação, obscurecendo fatos, pois seriam “conhecidas 

como são a ignorancia do nosso povo em materia de hygiene e a nenhuma vontade 

de contribuir expontaneamente para melhorar as condições sanitarias do meio em 

que vive”.574  

Estas afirmativas de reprovação social, apontando para uma das dimensões 

do medo das pessoas por elas visadas, indicam que a vergonha sentida pela 

população se estabelecia como forma de subjetivação das normas que se 

impunham. Essas normas seriam determinadas por considerar-se que a medicina 

                                                           
572 Idem. Ibidem. p.417. 
573 Ver MARQUES, Vera Regina Beltrão. Eugenia da disciplina: o discurso médico-pedagógico nos 
anos 20. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Estadual de Campinas, 1992, p.86. 
574 ROCHA, Waldemar Luiz. Acção do posto de hygiene em estatísticas. Annaes do 3º Congresso 
de Hygiene. São Paulo, 1926, p.399. 
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estaria relacionada com a economia e com o bem estar gerais, constituindo, desta 

maneira, a alimentação, em problema higiênico social da maior relevância.  

As questões atinentes à alimentação estariam “na ordem do dia em todo 

mundo”, e assim não podiam deixar de ser objeto de atenção do Instituto de Higiene. 

Neste sentido é que foi realizada a pesquisa sobre os principais elementos 

constitutivos da dieta da população.575A tarefa foi realizada por educadoras 

sanitárias,576 entre elas Noemia Ipolito, Maria Rosa Souza Pinheiros577 e Grasiela M. 

Leite, que durante vários meses coligiram dados da alimentação da população. 

Essas educadoras sanitárias eram “auxiliares de saúde pública” saídas das 

fileiras do magistério público, cuja atuação deveria possibilitar a ampliação do 

alcance da obra de difusão dos conhecimentos de higiene. Instituindo práticas que 

visavam impressionar e convencer da importância dos hábitos de higiene, em 

espaços que iam dos recém-criados centros de saúde, escolas, hospitais, fábricas 

até as próprias casas, as iniciativas encetadas pelas educadoras sanitárias tinham 

na infância o seu alvo prioritário.578 

Entretanto, nem só as crianças deveriam se constituir em objeto de atenção 

desses profissionais. Por intermédio das educadoras sanitárias, procurava-se atingir 

                                                           
575 PAULA SOUZA, Geraldo de. ULHÔA CINTRA, A. de & CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. 
576 O primeiro curso de Educação Sanitária foi criado em 1925, no Instituto de Higiene de São Paulo 
pelo Decreto 3.876 que reorganizou o Serviço Sanitário de São Paulo, o curso consubstanciou-se 
numa das expressões da política de saúde pública implantada pelo sanitarista Geraldo de Paula 
Souza, então diretor do Instituto de Hygiene e do Serviço Sanitário de São Paulo, em conformidade 
com os moldes norte-americanos aprendidos em seu curso de doutoramento, realizado junto à 
Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore. Concebendo os problemas de saúde como resultado 
da falta de educação e, nessa medida, atribuindo à educação sanitária a possibilidade de superação 
dos graves problemas gerados pelo crescimento urbano, a reforma sanitária de 1925 teve na criação 
do curso de educadores sanitários e dos centros de saúde as suas principais inovações. O curso de 
educadores sanitários foi extinto em 1962. ROCHA, Heloísa Helena Pimenta. A educação sanitária 
como profissão feminina. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a05.pdf>. Acesso 
em 9-7-2015. 
577 Maria Rosa nasceu em Araraquara, Estado de São Paulo, no dia 14 de dezembro de 1908, era a 
filha mais velha de uma família com seis filhos (duas mulheres e quatro homens). Ainda menina foi 
morar na Capital, com a avó, que tinha o mesmo nome. Morou, segundo ela, numa casa grande e de 
muitos cômodos na Rua Conselheiro Furtado, esquina com Maria Luzia, no bairro da Liberdade.  Fez 
estudos na Escola Normal da Praça, mais tarde, Caetano de Campos, na Praça da República. Em 
1930 fez o curso de Educadora Sanitária, no então Instituto de Higiene, atual Faculdade de Saúde 
Pública, da Universidade de São Paulo (USP). Em 1940, por indicação de Geraldo de Paula Souza e 
com bolsa de estudo da Fundação Rockefeller, seguiu para a Universidade de Toronto, no Canadá, 
para fazer o curso de Enfermagem.  Maria Rosa Sousa Pinheiro - a grande líder da 
enfermagem. Rev. bras. enferm.[online]. 2003, vol.56, n.1, pp. 76-78. ISSN 0034-7167.  Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672003000100016>. Acesso em 15-9-2015. 
578 ROCHA, Heloísa Helena Pimenta. A educação sanitária como profissão feminina. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a05.pdf>. Acesso em 9-7-2015. 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a05.pdf
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suas famílias, em especial as mães, ensinando-lhes um padrão de vida considerado 

civilizado, expresso em práticas desejáveis de asseio pessoal e do vestuário, higiene 

do lar, e principalmente de alimentação e cuidados com os filhos, que deveria ser 

imposto, até se tornar inconsciente.  

Dessa construção histórica dos sentidos, que é uma produção social, 

cultural, que é a construção de um gosto, de códigos de gosto, de códigos de 

recepção 579 se colocava a necessidade de que a população os absorvesse por 

hábito, sem pensar, pois o importante era a prática de atos considerados sadios sem 

lhes saber as razões, do que o conhecimento das regras que não fossem praticadas, 

porquanto acreditassem que a educação intelectual da criança dependeria em 

grande parte do êxito do homem acabado: 

 

A creança, docil e malleavel, via de regra, porque nella a vontade 
“syntese lentamente formada”, ainda não se completou e se dirigiu, é 
facilmente accessivel. Porisso mesmo sobre ella devem repousar os 
auspicios da educação sanitaria. E na formação da conciencia 
sanitaria da creança, deve ser de tal forma conduzida a sua 
educação, que ella possa determinar-se a agir sempre sob impulso 
de motivos que visem garantir-lhe e promover-lhe a saúde. E assim 
preparada, quando ella se sentir na imminencia de praticar um máu 
acto de hygiene, ouvirá fatalmente uma voz interior que, advertindo-
a, lhe segredará que aquelle não deve, em absoluto, ser praticado. E 
ella obedecerá.580  

 

A pesquisa recolheu dados da população que foram registrados em fichas 

entregues ao Dr. Antonio Barros de Ulhôa Cintra, especialista em doenças 

nutricionais e metabólicas,581 que com o auxílio da educadora sanitária Alcinda 

Conceição Ferrari interpretou os informes nelas contidos. 

A análise estatística dos dados foi realizada pelo Dr. Pedro Egydio de 

Oliveira Carvalho582, que alertou que os resultados poderiam apresentar falhas, pois 

os malefícios resultantes das deficiências alimentares suportariam variações na sua 

                                                           
579 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Minicurso História e sensibilidade. XXVII Simpósio Nacional 

de História da ANPUH/UFRN. Natal-RN, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch? 
v=L9nFQv2CJbA>. Acesso em 19-8-2015. 
580 PASCALE, Humberto. A acção do posto de saúde em educação sanitária. Annaes do 3º 
Congresso Brasileiro de Hygiene, 1926. 
581 Antonio Barros de Ulhôa Cintra (1907-1998). Criou o Serviço de Moléstias da Nutrição e o 
Laboratório Metabólico da Primeira Clínica Médica, no Hospital das Clinicas da FMUSP, donde teve 
início a formação de uma plêiade de cientistas, endocrinologistas, especialistas em doenças 
nutricionais e metabólicas. 
582 Pedro Egydio de Oliveira Carvalho (1910-1958). Professor de Bioestatística da Faculdade de 
Higiene e Saúde Pública. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9nFQv2CJbA
https://www.youtube.com/watch?v=L9nFQv2CJbA
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dieta, 583 sendo que as falhas só poderiam ser observadas após longos períodos de 

alimentação desfavorável, conforme estudos comparativos realizados com animais: 

 

Dos estudos em animais, sabe-se, por exemplo, que, para se 
evidenciarem os resultados das carências qualitativas, torna-se 
necessário prolongar-se a falha alimentar por período que pode 
mesmo ir além de um décimo da vida media do individuo investigado. 
No rato, animal de vida relativamente curta, essas deficiências 
aparecem ao cabo de dias ou no maximo poucos mêses de 
observação. No homem proporcionalmente para que se denunciem 
com a mesma clareza, muito mais tempo torna-se-ia portanto 
necessário.584 

 

Havia o entendimento de que a ‘degenerescência’ proveniente da 

alimentação seria patente no Brasil, sendo o caboclo, exemplo caseiro de péssimo 

regime alimentar - farinha e carne seca. Neste sentido, considerou que os dados 

obtidos seriam insuficientes servindo apenas para indicar o melhor caminho a seguir, 

afirmando que seria “necessário que o paladar, a educação e sobretudo os recursos 

econômicos permitam o estabelecimento e a generalização dos bons hábitos 

alimentares”. 585 

 

Avaliar portanto da fórma por que se alimentam determinados grupos 
sociais, constitue a nossa atual preocupação. Sem essa base, toda 
providencia tendente à correção de possíveis erros alimentares será 
em pura perda.586 

 

Na busca dos dados que permitissem “a correção de possíveis erros 

alimentares,” entre 1932 e 1933, novo inquérito foi realizado junto a donas de casa. 

Iniciava-se através do Instituto de Propaganda e Educação Sanitária uma forte 

                                                           
583 Egydio de Carvalho se baseava em estudo realizado na Alemanha em 1917, que registrara 
“edema de nutrição” nas prisões da cidade de Baden em cerca de 20% dos internados; na Baviera 86 
óbitos em 159 hospitais e indústrias, e em Munich em 15% dos operários. Também a falta de 
vitamina A nas dietas dos operários de Tientsin (China) determinara que 13,45% deles sofressem de 
cegueira (o que poderia ser remediado com um ovo por dia, porém diante da grande oferta de 
trabalhadores consideraram que “um olho não vale um ovo”. PAULA SOUZA, Geraldo de. ULHÔA 
CINTRA, A. de & CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito sobre alimentação popular em um 
bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 58. 1935. 
584 PAULA SOUZA, Geraldo de., ULHÔA CINTRA, A. de e CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p.4. 
585 PAULA SOUZA, Geraldo de., ULHÔA CINTRA, A. de e CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p.7. 
586  PAULA SOUZA, Geraldo de., ULHÔA CINTRA, A. de e CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 58. 
1935. p. 7. 
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campanha em favor da “boa alimentação” em conformidade com a direção de Paula 

Souza, do Departamento de Saúde, da Escola de Medicina e outros que pretendiam 

determinar o padrão de vida e as condições alimentares na capital,587pois 

acreditavam que o povo em geral alimentava-se mal e “nossa alimentação é 

insuficiente, carencial e desarmônica.(...) Mormente aqui em São Paulo, onde a 

afluência de estrangeiros é bastante grande, influindo com seus costumes e 

tradições variadas no nosso sistema alimentar.”588  

Sempre considerando a priori que seria difícil julgar a veracidade das 

informações obtidas por “pessoas que organizavam minguados orçamentos 

domesticos, premidas pela necessidade”589 a pesquisa registrou as condições gerais 

das habitações, a situação econômica das famílias e o consumo dos principais 

alimentos de uso habitual por dia, por semana, em quilo, em mil réis, conforme o 

costume de cada qual. 

 

Seria difícil julgar, a priori, da veracidade dessas informações, pois 
que se pode imaginar um sem número de circunstâncias que influam 
para a adulteração da verdade, ou concorram, pelo contrário, para o 
seu esclarecimento, desde o desejo eventual de esconder a 
verdadeira situação, até a impossibilidade real, de fornecimento de 
dados seguros, como por ignorância.590 

 

Os dados para a elaboração da pesquisa foram obtidos por meio de visitas 

realizadas pelas educadoras sanitárias, monitoras e alunas do curso de educadores 

sanitários do Instituto de Higiene, através de duas fichas, na primeira, de ordem 

social, havia questões referentes às condições gerais da habitação, de seus 

moradores e à situação econômica das famílias. Na segunda, registrou-se o 

consumo dos principais alimentos de uso habitual do ‘povo’.   

O preenchimento das fichas era feito pelas investigadoras por meio da 

inquirição direta das donas de casa, para “facilitar tanto quanto possível as 

respostas.” Dos dados obtidos pelo preenchimento da primeira ficha calcularam que 

das 454 famílias entrevistadas, com o número médio de 5,2 moradores por casas de 

                                                           
587 MORAES, Maria Olympia de Andrade. Alguns aspectos do problema alimentar na classe das 
comerciárias. TCC. S.P., 1941. p.3. 
588  PAULA SOUZA, Geraldo de, ULHÔA CINTRA, A. de e CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p.3. 
589 Idem. Ibidem. p.10. 
590 Idem, ibidem. p.9. 
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um dormitório, sem banheiro ou chuveiro, tinham a renda média mensal por pessoa 

de 100$000 e que a despesa total em 89% dos casos igualavam a renda; 6% a 

renda seria maior que a despesa e, em 5% a despesa era maior que a renda.  

Dos dados obtidos pelo preenchimento da segunda ficha estabeleceu-se que 

a despesa com alimentação, que foi calculada por pessoa e por mês, seria em 

média, 28$000; 18$000 por pessoa e por mês de aluguel. Em relação ao vestuário a 

despesa mensal por pessoa foi calculada em 11$000. 

Apontando para o grau de minúcia da pesquisa, a análise dos dados obtidos 

calculou o consumo de cada alimento separadamente, em cada família e por dia, 

igualando pessoas de idades diferentes. 

 

 

C A R N E 

Número de famílias que informaram 472 

Número de pessoas dessas famílias 2477 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 1486 

Número de crianças (menores de 12 anos) 991 

Número de pessoas que não comem carne 165 

Ou seja, 6,6% 

  

L E I T E 

Número de famílias que informaram 479 

Número de pessoas dessas famílias 2522 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 1509 

Número de crianças (menores de 12 anos) 1013 

Número de pessoas que não tomam leite 689 

Ou seja, 27,3% 

  

O V O S 

Número de famílias que informaram 308 

Número de pessoas dessas famílias 1632 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 954 

Número de crianças (menores de 12 anos) 678 

Número de pessoas que não comem ovos 555 

Ou seja, 34% 

  

A R R O Z 

Número de famílias que informaram 459 

Número de pessoas dessas famílias 2432 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 1439 

Número de crianças (menores de 12 anos) 993 

Pessoas que não comem arroz 74 

Ou seja, 3% 
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F E I J Ã O 

Número de famílias que informaram 464 

Número de pessoas dessas famílias 2418 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 1426 

Número de crianças (menores de 12 anos) 992 

Número de pessoas que não comem feijão 127 

Ou seja, 5,2% 

 
 

 

PÃO 

Número de famílias que informaram 491 

Número de pessoas dessas famílias 2608 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 1551 

Número de crianças (menores de 12 anos) 1057 

Número de pessoas que não comem pão 80 

Ou seja, 3% 

  

B A T A T A 

Número de famílias que informaram 309 

Número de pessoas dessas famílias 1644 

Número de crianças (menores de 12 anos) 692 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 952 

Número de pessoas que não comem batata 216 

Ou seja, 13,1% 

  

Q U E I J O 

Número de famílias que informaram 305 

Número de pessoas dessas famílias 1631 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 954 

Número de crianças (menores de 12 anos) 677 

Número de pessoas que não comem queijo 902 

Ou seja, 55,2% 

  

MASSAS 

Número de famílias que informaram 314 

Número de pessoas dessas famílias 1663 

Número de adultos (maiores de 12 anos) 970 

Número de crianças (menores de 12 anos) 693 

Número de pessoas que não comem massas 135 

Ou seja, 8,1% 

  

VERDURAS 

Número de pessoas que informaram 207 

Pessoas que não comem verdura 32% 

 

 
Apesar da afirmação de que relacionariam as necessidades calóricas de 

indivíduo a indivíduo conforme seu metabolismo basal, 591sexo, biótipo, idade, 

                                                           
591 Ver WAHRLICH, Vivian & ANJOS, Antonio dos. Aspectos históricos e metodologia da medição 
e estimativa da taxa metabólica basal: uma revisão da literatura. Disponível em: 
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atividade e o clima, consideraram que essas variações, em grupos de pessoas, 

teriam menor amplitude pouco se afastando de trinta e cinco calorias por quilo de 

peso. Não houve, sendo assim, preocupação em calcular o total energético da 

alimentação do grupo estudado, considerando de maior importância o teor das 

proteínas e sais minerais na avaliação de sua qualidade.  

Desta preocupação entenderam que parte da população sofria fome 

qualitativa, sobretudo por deficiência de proteína e de cálcio, afirmando que os 

recursos de muitos, se adequadamente instruídos “dariam para, substituindo uns 

alimentos por outros, vencer as dificuldades; para outros, entretanto, impõe-se a 

providência de maior valia em higiene a mais difícil e complexa, a que tende à 

melhoria do padrão de vida”592. 

A preocupação com a bôa alimentação pretendia evitar as anemias, 

debilidades gerais, raquitismo, a pequena resistência à fadiga e a “pouca” 

capacidade para o trabalho, sendo, pois, a resolução de um problema vital para o 

país, por ser “o fundamento de riquezas válidas e duradouras”.593 

A relação entre a situação econômica das famílias e a escolha dos alimentos 

determinou que se considerasse que o problema da alimentação seria “assustador”, 

pois a ignorância do valor nutritivo dos alimentos, dos preceitos de higiene alimentar 

e também o desconhecimento dos princípios rudimentares da culinária seria 

“incrível”. Esse desconhecimento foi atribuído à alegação de que “nas classes 

operárias a incompetência, o desmazelo, e a preguiça da mulher que nada sabe 

aproveitar.”594  

Essas operárias estariam desperdiçando “as poucas provisões e os recursos 

da família, em compras desnecessárias, que não sabem governar uma casa, nem 

preparar ao marido e aos filhos uma refeição conveniente, é um fato real.”595 Assim, 

reforçavam a necessidade da educação das mulheres, valorizando as mães como 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v17n4/5287.pdf>. acesso em 17-9-2015. “O mínimo de energia 
necessária para manter as funções do organismo em repouso, como os batimentos cardíacos, a 
pressão arterial, a respiração e a manutenção da temperatura corporal.” 
592 PAULA SOUZA, Geraldo de. ULHÔA CINTRA, A. de e CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p.8. 
593  PAULA SOUZA, Geraldo de. ULHÔA CINTRA, A. de & CARVALHO, Pedro Egydio de. Inquérito 
sobre alimentação popular em um bairro de São Paulo. Boletim do Instituto de Saúde pública nº 
58. 1935. p. 7. 
594 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939. p.18 
595 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939. p.18 
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agente de uma disciplina que resgataria as crianças da morte, pelo aprendizado de 

que não bastava dar de comer, era necessário nutrir. 

Neste sentido, pretendiam ensinar as mães que a alimentação para ser 

adequada exigia o conhecimento das necessidades da criança, do poder que os 

diversos alimentos eram dotados e das reservas nutritivas que possuíam quando 

tratados convenientemente.  Em vista disso, ensinavam que a criança precisaria 

além do leite, de cereais e frutas, e que, ao lado da qualidade e da quantidade de 

alimentos, as mães deveriam aprender novos modos no preparo dos alimentos, da 

distribuição adequada nas várias refeições, e sua regularidade.  

Além disso, indicavam uma alimentação mista para a criança, sem a qual o 

regime alimentar não seria completo, pois só essa oferecia ao organismo as 

proteínas (retiradas dos animais), gorduras (tanto de animais como de vegetais), 

hidratos de carbono (retirados do leite, frutas frescas e vegetais), substâncias 

minerais (cálcio, fósforo, ferro) e vitaminas (vitamina A, fígado, rim, gema de ovo, 

manteiga; B: levedo de cerveja, cereais; e C: frutos e legumes frescos). Com essa 

alimentação o poder digestivo da criança deveria desenvolver-se progressivamente. 

Ao contrariar essas orientações “sobreviriam as perturbações digestivas que as 

mães procuram corrigir, dando ouvidos a conselhos de visinhos ou a annuncios de 

jornaes”.596  

 Consequentemente, as mulheres deveriam considerar inadequados 

quaisquer outros conselhos, mesmo os que compunham as práticas de sociabilidade 

tradicionais, pois, aos olhos da ciência da saúde, só os novos conhecimentos da 

puericultura seriam capazes de orientar as mães. Entendiam que, sendo operárias 

nada poderiam entender sobre os serviços de casa e como empregadas “não 

pouparam desperdícios aos pertences dos amos (...), por conseguinte, dela não se 

pode esperar espírito de economia, mesmo em se tratando de utilizar os recursos do 

marido.”597 Seria comum “encontrarem-se creanças que detestam o leite, que 

abominam a carne, que não toleram verduras, para se nutrirem quase que só de 

feijão, ou de arroz,(...) vício adquirido na infância.” 598   

                                                           
596 BULGARELLI, Thomaz. Contribuição ao problema de hygiene pré-escolar. Faculdade de Medicina 
de São Paulo, 1926, p.24. 
597 LIMA, Edna Furtado.  O menor em suas horas de lazer. TCC, 1939. p.18 
598 ALMEIDA Jr. A. A alimentação na idade escolar e pré-escolar. Trabalho apresentado ao 1. 
Congresso Brasileiro de Hygiene, reunido no RJ, em out. de 1923. Faculdade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo. N. 15-Instituto de Hygiene, anno 1923. 



 
 

214 

Ressaltando que diante desses pressupostos a mãe era a culpada, a 

educação alimentar bem conduzida passava a ser sua obrigação e de acordo com 

as orientações determinadas pela ciência da nutrição, que seriam oferecidas nos 

cursos para nutricionistas do Instituto de Higiene, assim como nos cursos para 

donas de casa, mantidos pela Superintendência do ensino profissional.  

 Desse modo, entendiam que mais “do que as questões de renda, tradições 

culturais e possibilidades de consumo diante das fontes de abastecimento 

disponíveis, era a ignorância que impedia a população de alimentar-se de modo 

correto”.599 

Em relação às questões de renda, determinou-se que haveria a necessidade 

do estabelecimento de um salário mínimo para evitar a pobreza, considerando que 

aquele que possuísse renda capaz de cobrir suas necessidades básicas e de sua 

família, não seriam pobres, monetariamente, portanto, o valor do salário mínimo 

equivaleu à determinação de uma linha de pobreza. 

Neste sentido foi criada a Lei nº 185, em 14 de abril de 1936, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 399, em 30 de abril de 1938, que estabeleceu que todo 

trabalhador tivesse direito a um salário mínimo capaz de satisfazer suas 

necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (Lei nº 185, 

artigo 2º). 600 O salário determinado foi de $240 mil réis e começou a vigorar em 1º 

de maio de 1940.  

Com o objetivo de lastrear os cálculos do Salário Mínimo, foi criada uma 

Cesta Básica Nacional, composta de doze alimentos que contivessem as 

recomendações médicas mínimas de calorias, proteínas, sais minerais e vitaminas, 

definida legalmente pelo decreto-lei nº 399, de 1938. A escolha dos produtos que 

compuseram a cesta alimentar variou em quantidade de acordo com a região do 

país.601 E, essa variação foi associada ao estilo de vida local, padrão de consumo e 

disponibilidade de alimentos.602 

                                                           
599 RODRIGUES, Jaime. Alimentação popular em São Paulo (1920-1950): Políticas públicas, 
discursos técnicos e práticas profissionais. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. Vol. 
15. No. 2. July/dec, 2007. 
600 AMMANN, Safira Bezerra. Expressões da pobreza no Brasil: análise a partir das desigualdades 
regionais. SP: Ed. Cortez, 2014. 
601 Fonte: Decreto Lei 399 de 1938. Quadros anexos. As quantidades diárias foram convertidas em 
quantidades mensais. 
602 INDICADORES REGIONAIS DE PREÇOS AO CONSUMIDOR: ÍNDICE DA CESTA BÁSICA 
MUNICIPAL. Disponível em: <http://www.uff.br/ivspesr/images/Artigos/ST04/ST04.4%20Gustavo 
%20Henrique%20Naves%20Givisiez.pdf>. Acesso em 23/2/15. 

http://www.uff.br/ivspesr/images/Artigos/ST04/ST04.4%20Gustavo%20Henrique%20Naves%20Givisiez.pdf
http://www.uff.br/ivspesr/images/Artigos/ST04/ST04.4%20Gustavo%20Henrique%20Naves%20Givisiez.pdf
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Região 1 - Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. 
Região 2 - Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins, Acre, 
Paraíba, Rondônia, Amapá, Roraima e Maranhão. 
Região 3 - Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Nacional - Cesta normal média para a massa trabalhadora em 
atividades diversas e para todo o território nacional.603 

 

A metodologia usada nestes cálculos associou a despesa necessária ao 

atendimento dos requisitos nutricionais mensais de um adulto – a chamada ração 

essencial – aos demais gastos vinculados, naquela faixa de rendimentos, a 

transporte, habitação, vestuário e higiene.  

 

 

Tabela 1 – Tabela de provisões mínimas mensais estipuladas pelo Decreto Lei nº 
399. 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf>.  

Acesso em 27/2/2015. 

 

 

                                                           
603 Fonte: Disponível em: <https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf>. 
Acesso em 27/2/2015. 
 
 

https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf.%20Acesso%20em%2027/2/2015
https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf.%20Acesso%20em%2027/2/2015
https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf
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O referido Decreto-Lei nº 399/38, estabeleceu que a ração diária de um 

trabalhador do Rio de Janeiro (Distrito Federal), o mesmo que para São Paulo, 

consistia em 200 g de carne, um copo de leite, 150g de feijão, 100g de arroz, 50g de 

farináceos, 200g de batatas, 300g de legumes, 4 pães, 20g de café, 3 frutas, 100g 

de açúcar, 25g de banha de porco e 25g de manteiga, capazes de fornecer-lhe 3457 

calorias diárias. Os estudos sobre a alimentação, principalmente entre operários 

adquiria caráter de importância vital. 

 Os critérios para fixação do primeiro salário mínimo acreditava levar em 

conta as necessidades alimentares – em termos de calorias, proteínas, etc. – para 

um padrão de trabalhador que devia enfrentar certo tipo de produção, com certo tipo 

de força mecânica, comprometimento psíquico e etc. Estavam pensando 

rigorosamente, em termos de salário mínimo, como a qualidade da força de trabalho 

que o trabalhador poderia vender. Não havia nenhum outro parâmetro para o cálculo 

das necessidades do trabalhador.604  

Várias campanhas foram deflagradas através do rádio, cinema, imprensa, 

cartazes e exposições onde eram dadas aulas gratuitas sobre alimentos. No 

entanto, charges da época permitem identificar a surdez dos discursos médicos em 

relação às dificuldades vividas pela população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
604 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2003. p. 37-38. 
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Imagem 49 -  Charge de Benedito Carneiro Bastos Barreto -(Belmonte)- 
(1896-1947) 

 
Fonte: RODRIGUES, Jaime. Alimentação popular em São Paulo (1920 a 1950): políticas públicas, 

discursos técnicos e práticas profissionais An. mus. paul. vol.15 no.2 São Paulo July/Dec. 2007. 
 
 
 

Alardeava-se que o papel dos alimentos na vida do indivíduo teria três 

funções: a função plástica, que seria aquela em que o alimento forneceria matéria 

necessária à reparação e ao crescimento do organismo. Entre as substâncias que 

serviam a essa função, os médicos indicavam as proteínas, sais minerais, como 

cálcio para os ossos, o magnésio para os músculos, cérebro e glóbulos vermelhos, o 

ferro para o sangue, o fósforo, o iodo, etc.. A segunda função seria a energética, que 

entendendo que qualquer atividade vital, implicando em gasto de energia, 

determinava a necessidade de ser renovada para que fosse mantido o equilíbrio 

indispensável à conservação da vida. Deste ponto de vista as substâncias 

alimentícias indicadas seriam os glicídios encontrados nos cereais, nas massas, 

raízes, frutas e açúcar; os lipídios existentes na manteiga, toucinho, queijo e banha; 

e as proteínas que predominavam nas carnes. A função reguladora seria a exercida 
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pelas vitaminas. A ausência de vitaminas no organismo provocaria danos nutritivos 

graves, sendo que poderiam ser encontradas no leite, ovos, manteiga, óleo de 

fígado de bacalhau, laranja, limão, tomate, maçã, cenoura e em muitos outros 

vegetais. 

Portanto, o alimentar não seria apenas comer, alimentar passava a ser 

comer de acordo com as necessidades do organismo determinadas pelo discurso 

médico, pois “uma pessoa mal nutrida, mesmo não sentindo a angústia da fome, 

terá sempre ‘fome’ dos tecidos e das células e a consequente diminuição nas 

atividades metabólicas.”605 Neste sentido, quer do ponto de vista do seu valor 

energético, quer considerando o local onde era tomada, a alimentação operária foi 

considerada precaríssima, e transformava-se em angústia das mães.  

 

 

IV. 3 - Viveres liminares606 

 

À vista daquelas considerações, a região leste da cidade, onde viviam 

sessenta mil habitantes, que representavam 80% dos operários de São Paulo, foi 

considerada a mais prejudicada “física, econômica, moral e mentalmente,”607 

discurso que justificava uma intervenção para impedir o que consideravam 

“desajustamento social da família”.608 

Dos distritos operários de São Paulo, mais da metade sequer contava com 

redes de água e esgoto, sendo que o distrito da Penha, por exemplo, tinha a menor 

rede de água de São Paulo, (apenas 600 metros cúbicos de água). Onde não havia 

água encanada também não havia rede de esgoto, apenas muitos poços e fossas. 

Pelo pouco espaço existente fossas e poços podiam ser encontrados lado a lado, 

facilitando a possível contaminação que se daria ali. Casas individuais não 

significavam conforto, eram dois ou três cômodos, incluindo cozinha. O fogão à 

lenha ou a carvão era feito de tijolos ou de latas de querosene adaptadas como 

                                                           
605 LIMA, Cruz. Importância dos alimentos para o desenvolvimento do organismo. Revista 
Educação Sanitária, Ed. Francisco Alves, 1930. 
606 Viveres liminares no sentido que lhes dá Mignolo: “Enquanto atos sem sistematizações e 
enquadramentos, que falam da fratura entre visões de mundo”. MIGNOLO, Walter D. Histórias 
locais/Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: 
UFMG, 2003, p. 23-76. 
607 ARANTES, Milton. Estudo sobre a situação do distrito da Penha e de seus desajustados. 
TCC, 1939. 
608 Idem, ibidem. p.8. 
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fogareiros. O combustível preferido era o carvão por ser mais barato (de combustão 

mais lenta evitava grandes gastos), porém, havia o incômodo do manuseio. 

Em função da deficiente limpeza pública, que contemplava apenas as ruas 

comerciais, as demais eram obrigadas a transformar seus quintais em depósitos de 

lixo ou o jogar pelas ruas. Os insetos proliferavam naquele meio, e a existência dos 

muitos ratos encontrados, principalmente nas proximidades do Rio Tietê, além das 

moscas e mosquitos, era atribuída aos moradores que não teriam “grandes 

conhecimentos de higiene” por falta de educação.  

As águas servidas escorriam empoçando-se em charcos, e como 

consequência “as moscas fixavam residência naqueles lados”609, registrando-se que 

provavelmente "se refestelavam na manteiga que já na faca, vai de caminho para o 

pão; mergulham na água da jarra ou, mais frequentemente, no copo de leite das 

crianças,” 610 como se o fato fosse responsabilidade dos moradores do local, 

subjetivando sentimentos de culpa.  

Ao invés de resolver o problema da limpeza e ignorando suas 

responsabilidades e as carências existentes, alegou-se que pareciam não surtir 

efeito as campanhas, como a organizada pelo IDORT em 1940, a “Jornada da 

Alimentação” patrocinada pelo Governo Federal, Estadual, pelas Forças Armadas e 

pela Igreja para uma “boa alimentação”.  

Como atender a uma demanda protagonizada por tantos órgãos públicos se 

já há alguns anos os preços vinham sofrendo altas de vários mil réis nos aluguéis, 

alimentos, roupas, calçados, livros e divertimentos enquanto os salários mantinham-

se os mesmos aumentando o número de miseráveis, não permitindo acesso à 

alimentação pretendida ou à saúde. Aquelas condições se eternizavam, assim como 

a prática de realizar pesquisas. 

Pesquisa realizada entre 1939 e 1942, com dados de 330 questionários 

experimentais,611 distribuídos entre operários de diferentes fábricas situadas no 

Ipiranga, Belém, Mooca e Lapa, que pretendiam mapear as condições gerais 

relativas à identificação do operário, tais como: nacionalidade, profissão, ordenado, 

residência e local de trabalho e sobre as condições de alimentação, permitem nos 

                                                           
609 Idem. Ibidem. p. 9. 
610 Idem, ibidem. p. 9.  
611 GARCEZ, Maria Thereza Nogueira. Inquérito das condições de alimentação entre um grupo 
de operários da capital. TCC. SP, 1943. 
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aproximar das dinâmicas das relações estabelecidas pelas famílias desvelando 

sociabilidades, hábitos, costumes. 

O grupo pesquisado se distribuía entre 24 bairros da capital, salientando-se 

o Ipiranga pelo fato de entre os 330 casos estudados, 124 se localizarem naquele 

bairro, representando 37, 57%, seguido do bairro de Belém com 68 casos, ou seja, 

20, 61%, de São Caetano e Vila Prudente com 26 e 25 casos respectivamente, 

representando 7,88% e 7,58% e de Vila Bela com 21 casos, 6,36%. 

 

 

Tabela 2 – Tabela relativa à distribuição dos operários pelo local de residência 
Água Raza Tatuapé Belém Braz Vila Maria 

3 7 68 4 2 

Moóca Ipiranga V. Anastácio V. Prudente S.Caetano 

6 124 1 25 26 

Vila Bela V. Zelina V. Leopoldina Cambucí Sto. André 

21 6 3 2 1 

Lapa Pinheiros Perdizes Casa Verde J. Paulista 

5 2 5 5 1 

V. Mariana Liberdade Itaquera Arthur Alvim  

2 6 2 1  
Fonte: GARCEZ, Maria Thereza Nogueira. Inquerito das condições de alimentação entre um grupo 

de operários da capital. TCC. SP, 1943.p. 9/10. 

 
 

Dos 330 operários apurou-se que havia grande diversidade étnica: 243 eram 

brasileiros, 31 espanhóis, 16 portugueses, 9 italianos, 8 iugoslavos, 7 lituanos, 4 

romenos, 2 polacos, 2 argentinos, 1 suíço e 1 russo. 

 Exerciam diferentes tarefas sendo que trabalhando com ferro 

encontraríamos 132, com tecidos 88, nas construções 38, com motores 15, com 

eletricidade 8, com madeiras 5, com vidro 4, com papel 3,  com cereais 3 e  com 

couro 1, apontando que eram várias as habilidades detidas pelos operários. Os que 

trabalhavam com ferro exerciam a função de cravador, soldador, ferreiro, laminador, 

ajudante paneleiro, niquelador, fundidor, guindastador, gancheiro, no moinho, 

desbastador, ajudante de ferreiro, na roleta, no trem, tesoureiro, arrastador, 

maquinista, com carga fria, caçamba, fossa.  

Nas fábricas de tecido trabalhavam com fiação, alvejamento, tinturaria, 

estamparia, caldeiras, prencista, tecelagem, remontadeira, dobradeira, caziador, 

massaroqueira, amarrador, cerzideira. Nas de madeira encontraríamos os 

carpinteiros, plainadores, serralheiros, prancheiros. Nas fábricas de papel, 
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escolhedores, raspadores. Nas vidrarias, peneiradores, colhedores. Com 

eletricidade eletricistas e lampistas. Com motores, mecânicos, motoristas e com 

couro os sapateiros.  

Dessa população operária, 114 se alimentavam exclusivamente de arroz e 

feijão, pão, farinha e batata, apontando que carne, verduras, ovos, frutas, queijos ou 

leite raramente constavam de sua alimentação. 

Desta constatação reafirmaram que “as necessidades dos operários para 

avaliar suas privações (...) de todos problemas (...)”  devessem ser atribuídas à  

“mãe operária, o que mais chamou a atenção,”612 sendo que as dificuldades 

identificadas seriam múltiplas, calculadas tanto do ponto de vista físico, como 

material e social.  

Neste sentido, em relação à região da Penha registrou-se que só existiam 

sete pequenas fábricas: de fiação e aniagem, de botões e galalite, de fitas de seda, 

meias, papelão, sedas e de tintas, obrigando os trabalhadores a buscar colocações 

em outros distritos. Havia lá, porém, proprietários de pequenos lotes de terras, que 

cultivavam e vendiam flores e hortaliças.  

Sete linhas de ônibus atendiam a região, porém, apenas uma transportava 

passageiros até o “centro da capital” (como era conhecido o centro da cidade) na 

Praça da Sé. Além disso, dois fatores poderiam atrasar o percurso: o cruzamento de 

nível na porteira do Brás, que havia sido construída em 1865 para impedir desastres 

de trem613 e os acidentes envolvendo passageiros e pedestres.  

As outras seis linhas estabeleciam ligações entre os distritos vizinhos: Vila 

Esperança, Vila Guilhermina, Vila Matilde, Guarulhos, São Miguel e Santa Isabel. 

Havia também duas linhas de bonde, que ligavam a Penha à Praça da Sé e ao 

Largo do Tesouro. Os bondes para operários circulavam com tarifa reduzida de $100 

réis, onde se podia viajar descalço614. Com os trens não se podia contar, pois a 

localização de suas estações e seus horários, poucos benefícios traziam aos 

moradores.  

 

 

                                                           
612 SOARES, Lydia Nogueira. O trabalho da assistente social na formação familiar da mulher 
operária. TCC, SP: 1941. 
613 Funcionou até o dia 23 de maio de 1967. Em 25 de janeiro de 1968, foi construído o viaduto 
Nalberto Marino, eliminando, assim, o trânsito que ficava emperrado na Rangel Pestana e Celso 
Garcia. 
614 CARDIM, Mario. Ensaio de Fatores... p.133. 
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Imagem 51 - A porteira do Braz na Avenida Celso Garcia 

 
 

Fonte: Disponível em:<http://historiacontemporaneamlopomo.blogspot.com.br/2010/07/gasometro-e-

rua-do-mesmo-nome.html>. Acesso 19-6-2012 

 
 
 

Imagem 52 - Bonde para operários na avenida Celso Garcia. C. 1916. 

 
Fonte: Foto autor desconhecido. 

 
 

http://historiacontemporaneamlopomo.blogspot.com.br/2010/07/gasometro-e-rua-do-mesmo-nome.html.%20Acesso%2019-6-2012
http://historiacontemporaneamlopomo.blogspot.com.br/2010/07/gasometro-e-rua-do-mesmo-nome.html.%20Acesso%2019-6-2012
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Imagem 53 - Ônibus de 1938 ligando a Penha à Vila Matilde. Os veículos tinham 
capacidade de 21 passageiros sentados e 07 de pé. Da Penha até o Centro havia 

apenas três desses veículos. 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/HB_penha_1285346695.pdf>. 

 

 

O comércio da região da Penha era em sua totalidade varejista: empórios, 

confeitarias, padarias, casas de objetos religiosos, uma drogaria, diversas farmácias 

e quatro depósitos de bebidas das principais companhias da cidade. Telefones 

poucos havia por lá devido ao seu custo. Havia alguns Serviços Públicos na região: 

a décima Delegacia de Polícia, a décima Divisão da Guarda Civil, uma Agência do 

Correio, cinco grupos escolares e uma casa de abrigo para menores do sexo 

feminino funcionando no Reformatório Modelo de Menores, que naquele momento 

usava as antigas instalações do Hospital para Dementes, que lá funcionou até 

meados de 1939. 

 O número de crianças em idade escolar e, que não estavam matriculados 

era enorme, como acontecia também em outros distritos afastados do centro. Das 

quinze escolas particulares instaladas na Penha, treze tinham suas atividades 

limitadas ao ensino primário: Externato Ferreira; Externato Minerva; Externato São 

Paulo; Externato São Vicente de Paulo; Externato Vasconcelos; Escola Antônio 

Carlos Gomes; Escola D. Pedro II; Escola Jardim Concórdia; Escola Mista São José, 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/HB_penha_1285346695.pdf
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Escola Mista Particular; Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Duas ministravam 

respectivamente ensino comercial e datilografia e outra o ginasial: Secundário e 

Primário: Academia Mariana (comercial e datilografia); Ateneu Rui Barbosa 

(comercial, ginasial, datilografia). Ainda duas outras escolas ensinavam corte e 

costura - Escola Brasil e Escola Santa Terezinha615 e havia também uma de música.  

Talvez pelas dificuldades encontradas no bairro, nove igrejas católicas 

mantinham seis associações beneficentes: um orfanato, três externatos para 

menores e outras duas, que alegavam ter por objetivo a distribuição de socorro 

material e espiritual para o povo. Havia também três igrejas protestantes, que se 

propunham oferecer auxílios materiais e espirituais.  

Associações leigas prestavam auxílio às famílias pobres e às gestantes, 

oferecendo médico e remédios. Um asilo de velhos a pagamento e uma casa de 

instrução para cegos - a Federação dos Cegos Laboriosos - assim como o Centro 

Protetor da Infância e o Centro Cruzada Pró-Infância também estavam presentes. A 

existência de três centros espíritas informava que estavam legalmente registrados 

em Cartório. 

 Uma associação representava aos poderes públicos as necessidades da 

população, a Sociedade Amigos da Penha, porém afirmava-se que estes não eram 

atendidos. O Centro de Saúde do Distrito, por exemplo, encerrara suas atividades 

pela reorganização dos serviços sanitários, dessa maneira, não havia assistência 

médica à infância (higiene infantil, pré-escolar e escolar), assim como às gestantes 

(higiene pré-natal) e às nutrizes (lactário, raio ultravioleta), além de imunizações e 

injeções. 

Apesar dessas condições ainda havia espaço para as diversões, não que 

houvesse lugares pitorescos para passeios, mas havia os cinemas e os circos e 

também quatorze clubes onde se podia jogar futebol ou nadar.616 Dez casas para 

jogo do bicho espalhadas pelo bairro apontam que o povo gostava de jogar, talvez 

buscando “tirar a sorte grande”.  

Durante o ano de 1939, foram registrados pela Diretoria Geral do 

Departamento de Serviço Social no distrito da Penha, cento e onze (111) processos 

                                                           
615 DIX,  Milton Arantes. Estudo sobre o Distrito da Penha e de seus Desajustados. Escola de 
Serviço Social, 1940. 
616 “Os ‘clubs’ que centralizaram essas atividades surgem como modelos da elite, mas, na década de 
20, já estão difundidos pelos bairros, periferias, várzeas e se tornam um desdobramento natural das 
próprias uniões operárias.” SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, 
sociedade e cultura nos frementes anos 20. SP: Cia. Das Letras, 1992. p. 34. 
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considerados de desajuste social, ou seja, nove casos por mês classificados como 

de famílias miseráveis, sendo que dos cento e onze processos, vinte e nove 

desistiram de esperar por ajuda, tal a demora do serviço. Eram pedidos de 

internação em creches, em orfanatos, alguns estavam com tuberculose, precisavam 

de auxílio monetário ou judiciário, e outros precisavam apenas de passes de estrada 

de ferro ou de um registro de nascimento. Os outros oitenta e dois processos foram 

classificados pelas consideradas imperfeições das famílias, ou seja, se eram famílias 

‘legais’ (que gozariam de garantias como indissolubilidade do casamento, comunhão 

de bens ou legitimidade dos filhos) ou ilegalmente organizadas, sendo que apenas 

os que fossem casados legalmente eram considerados civilizados, entendendo que 

cumpriam o que lhes determinava as normas civis e preceitos religiosos.  

Obedecendo à “regra”, apenas dez haviam se casado no civil e quatro no 

religioso. Às outras condições era atribuída a ignorância ou ao vício dos operários, 

apesar do reconhecimento de que viviam em ambiente de miséria, mal alimentados, 

doentes, e sem instrução profissional.  Entre as consideradas famílias irregulares ou 

compostas por viúvas e solteiros encontravam-se trinta e nove famílias de diferentes 

nacionalidades: portugueses, italianos, espanhóis.  

 A ignorância e a falta de moral dos operários, a “classe baixa”, era assim 

qualificada por não reconhecerem o “dever” do casamento religioso, as garantias do 

contrato civil e mesmo a finalidade do matrimônio. Desse modo concluíam que estes 

entendiam matrimônio como "simples acomodação dos orgãns biológicos”617, e que 

“essa gente” não cogitava criar ou educar seus filhos em meio são ou honesto, pois 

entendiam que uma família, para cumprir com sua finalidade, deveria antes ter 

recursos econômicos obtidos por intermédio de trabalho. 

Considerando que os “únicos povos que contam em seu seio pessoas de 

côr, são os brasileiros”618, identificaram que das famílias regularmente casadas, 

onze eram constituídas por homens brancos, dois pardos e seis “pretos”, ou seja, 

respectivamente; brancos 13%, pardos 10% e os “pretos”7%. 

De oitenta e duas famílias pesquisadas somavam-se trezentas e trinta e 

duas pessoas, sendo cento e trinta e nove adultos e cento e noventa e três menores. 

Esses números passaram a indicar que os filhos seriam causa de desajustamento 

                                                           
617DIX, Milton Arantes. Estudo sobre o Distrito da Penha e de seus Desajustados. Escola de 
Serviço Social, 1940. p. 19. 
618 Idem, ibidem. p. 20. 
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das famílias, cada família apresentando três ou quatro filhos cada uma, concluindo-

se que por este motivo 13,41% delas se apresentassem doentes: do coração; 

estômago; faculdades mentais; fígado ou rins; hérnias; doenças venéreas; 

reumatismos; tuberculose (14,81%) e outras.  

As doenças dos desempregados (25,92%) seriam em sua maioria ligadas ao 

aparelho digestivo, além de reumatismo, paralisias, faculdades mentais, hérnias e 

tracoma, mas só os serventes de pedreiro e os empregados de indústria têxteis 

podiam associar a profissão à doença por causa do pó. Considerou-se que 

vendedores ambulantes faziam grandes caminhadas carregando pesados fardos e 

que não raro apresentavam problemas cardíacos. 

 A alimentação, geralmente consumida fria, foi relacionada às doenças do 

aparelho digestivo, que também acometiam ferroviários e consertadores de guardas 

chuvas. Sapateiros e corretores sofriam de reumatismo, provavelmente pela friagem 

ou pela posição constante em que trabalhavam, assim como os alfaiates, que por ter 

que cozer curvados sobre as peças tinham os rins atingidos por dores. 

 Registrou-se também que as verdureiras, as lavadeiras, costureiras, 

empregadas domésticas, enfermeiras, donas de casa e operárias apresentavam 

doenças cardíacas, dos rins, fígado, fraqueza, reumatismo, hérnias, tracoma e 

doenças mentais. 

 A considerada má alimentação foi relacionada ao consumo de massas, 

cereais e farinhas, pobres em sais minerais e vitaminas. As donas de casa sempre 

sobrecarregadas com o trabalho doméstico seriam as maiores vítimas das doenças, 

sendo que as doenças venéreas foram atribuídas aos maridos ‘levianos’, 

responsáveis por contagiar suas mulheres e estas, sendo ignorantes, não 

procurariam os médicos. No entanto, não havia hospital na Penha para indigentes, e 

se chamada uma ambulância, esta demoraria cerca de uma hora até que fosse 

possível receber tratamento médico. 

Não havia vilas operárias na Penha, o povo vivia em sua maioria em 

habitações coletivas, cuja falta de espaço seria responsável pela promiscuidade, 

sendo motivo para que o homem preferisse “o exterior, as luzes do cabaré, e as 

crianças preferissem a rua, seu espetáculo, seria culpa da esposa e da mãe”619, 

                                                           
619 DONZELET, Jacques. A polícia das famílias. RJ: Graal Ed., 1986. p. 46. 
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entendendo que nos cortiços infectos e perniciosos, os operários “sem moral” dariam 

maus exemplos, pois “essa gente é indiferente a educação.”620 

Os cortiços ficavam em porões, os quartos eram subalugados e num mesmo 

quarto se podia encontrar entre seis até doze pessoas dormindo em qualquer 

espaço e sem camas. Os gastos com aluguel deveriam ser diminuídos para 

contrabalançar as despesas com alimentação. Os pisos desses quartos eram de 

madeira ou tijolo e mesmo de cimento ou terra batida. Acrescente-se a dificuldade 

de se limpar esses pisos, ou por ocasião das chuvas, molhados. 

Aquela população apontaria para todos os problemas indicados sob o nome 

de desajustados. Entenderam que um filho nas famílias pobres significava despesas 

que não podiam ser assumidas. Apesar do pensamento que afirmava ser uma 

família “normal” aquela em que o pai cuidasse da manutenção da casa e a mãe dos 

trabalhos domésticos, o “normal” era que para fazer frente às necessidades da 

família essa tivesse que trabalhar também “fora de casa”, sendo que a maioria das 

famílias era mantida pelo trabalho das mães. Com salário médio de 251$133, esse 

valor seria suficiente apenas para manter modestamente um rapaz solteiro, e não 

uma família. Os que recebiam salário inferior à média faziam apenas uma parca 

refeição por dia.   

As mulheres casadas podiam ganhar entre 100$000 até 400$000 com 

trabalhos de costureira, operária, lavadeira, (a grande maioria recebendo apenas 

20$000), vendedoras de leite de vaca, de verduras ou empregada doméstica, 

considerada o mais “compensador” trabalho, pois poderiam se alimentar nas casas 

das patroas apesar dos horários a que eram submetidas.  

Seus filhos menores, que pela lei deveriam ter quatorze anos para conseguir 

autorização para o trabalho, chegavam a ganhar entre 100$000 e 300$000 como 

ajudantes de encanador, operários, costureiros, empregados do comércio, da 

indústria ou domésticos. Os filhos de uma família pobre conseguiam terminar os 

estudos primários aos doze anos e não podiam se matricular numa escola 

profissionalizante ou secundária. Durante esses dois anos em que não poderiam 

trabalhar estariam pelas ruas, sujeitos a parar em internatos como delinquentes. O 

                                                           
620 DIX, Milton Arantes. Estudo sobre o Distrito da Penha e de seus Desajustados. Escola de 
Serviço Social, 1940. p.24. 
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Liceu Bernardino de Campos, instalado na Mansão Rodovalho621, de regime interno, 

só aceitava meninos de famílias abastadas. De fato, como não havia escolas 

públicas que atendessem a demanda, grande parte das crianças concluía apenas o 

primário, e o decreto que estabeleceu que operários menores devessem ser 

alfabetizados para serem admitidos impedia que tivessem emprego formal, levando 

as meninas a trabalhar como pajens, auxiliares de cozinha ou na ausência da mãe, 

em casa fariam os trabalhos domésticos.  

Estas experiências, que foram vividas num momento de crescimento da 

cidade de São Paulo, e que agravaram os problemas relativos à falta de moradia, de 

transporte e de infraestrutura nos bairros menos nobres, foram foco dos projetos que 

entendiam que a Saúde Pública devia ter um caráter social e que na educação pela 

higiene promoveriam e protegeriam a saúde dos indivíduos e da comunidade, assim 

como a prevenção de doenças, pretendendo diminuir os índices de mortalidade 

infantil, assim como ganhar destaque social no Estado e na sociedade.  

E, foi neste sentido que se voltaram principalmente para a assistência 

materno-infantil, identificada com o maior problema trazido à população de São 

Paulo, que sobrecarregando o meio urbano em busca da indústria e do comércio, 

estaria acrescendo prejuízos contra hábitos sadios e a instrução sanitária pretendida 

pelo Serviço de Saúde Pública.  

A atribuição de conduta negligente às mães justificaram as intervenções do 

Estado e seu deslocamento para o âmbito do judiciário. Assim, suas ações 

buscaram subjetivar uma imagem idealizada de mãe, registrando nas mulheres 

outra maneira de cuidar dos filhos, levando-as para uma ação comum, buscando 

engendrar uma geração sadia.622 As mães que não o fizessem estariam cometendo 

crime, estando sujeitas às penas criadas para “corrigi-las”, sendo que “a expansão 

do saber médico sobre o corpo no campo do Direito se deu na legislação e na 

                                                           
621 Antônio Proost Rodovalho coronel durante a Guerra do Paraguai, em 1868. De 1866 a 1870 foi 
presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo. Em 1894, fundou a Associação Comercial de 
São Paulo, tendo sido seu primeiro presidente. Introduziu serviços do correio, saneamento básico e 
instalações elétricas no bairro. Sua mansão próxima à Matriz dominava a ladeira. D.Pedro II e Dona 
Teresa Cristina teriam se hospedado nessa mansão. 
622 RAMOS FLORES, Maria Bernardete. O Brasil dos meus sonhos: feminismo e modernismo na 
utopia de Adalzira Bittencourt. Estudos femininos. V.10, n1. P.11-37.2002. 
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cultura jurídicas, a partir do surgimento das especializações médicas: Criminologia e 

Medicina Legal.”623 

As ideias da Criminologia,624 que tinham por base a ideia de que o ser 

humano é produto de um meio genético e social cabendo a ela compreender as 

causas do crime e sua natureza pensada como patológica e inscrita de forma 

irreversível nos corpos, influenciaram a concepção das políticas públicas voltadas 

para a área de segurança, “direcionando a criação ou a reforma, bem como o 

funcionamento de instituições como a polícia, as prisões, os manicômios e outras 

instituições de internação.” 625 

Assim foi que crianças encontradas pelas ruas consideradas abandonadas 

pelas mães, encontraram a disseminação das ideias de criminologia voltadas para o 

funcionamento de instituições de internação como os manicômios e outras como as 

de internação, sendo isoladas em vários tipos de abrigos, orfanatos e asilos. 

  As redes de solidariedade com vizinhos, comadres e parentes, “estratégia 

comum às mães pobres que consistia em socializar os filhos através de uma extensa 

rede de vizinhança e parentela,626“ apontando relações com o tempo e com o 

espaço, indicam redes de determinação que sujeitos históricos vivenciaram 

cotidianamente, se manifestando como crenças, valores e interesses, “que remetem 

a um conjunto de significações”.627 

Tanto para o isolamento das mulheres de comportamento inadequado, 

quanto dos menores tidos como abandonados e delinquentes, os médicos paulistas 

no decorrer das primeiras décadas do século XX usaram referências, que permitindo 

                                                           
623 MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos saberes jurídicos e criminológico. 
Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227>. Acesso 
20-3-2015. 
624 “Cesare Lombroso (1835-1909) é considerado o fundador da Criminologia. Para o pensamento 
lombrosiano urgia decifrar o corpo do criminoso, e que caberia ao criminologista – que seria um misto 
de médico, policial, juiz e professor – detectar, prevenir, remediar ou reeducar. Outras duas noções 
de suma importância que passaram a fazer parte do pensamento jurídico foram a periculosidade e 
defesa social. A partir dessas noções, vinculadas ao homo criminalis, caberia ao Estado e ao 
criminologista, seu principal agente, criarem instituições de detecção, prevenção e correção das 
pessoas julgadas potencialmente criminosas”. MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos 
saberes jurídicos e criminológico. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/ 
article/viewFile/2077/1227>. Acesso 20-3-2015. p. 4. 
625 MOREIRA, Rosemeri. Corpo e maternalismo nos saberes jurídicos e criminológico. 
Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227>. Acesso 
20-3-2015.  
626 FONSECA, C. Pais e filhos na família popular. In: D´INCAO, M.A. (org). Amor e família no 
Brasil. SP: Ed. Contexto, 1989. P. 95. 
627PESAVENTO, Sandra. Sensibilidades no tempo, tempo de sensibilidades. Disponível em: 
<http://nuevomundo.revues.org/229#entries>. Acesso em 04-3-20012. 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/2077/1227
http://nuevomundo.revues.org/229#entries


 
 

230 

a medicalização de um amplo repertório de comportamentos sociais e pessoais, que 

se afastavam das normas da moral e da disciplina – e o parentesco da loucura com 

o crime, a imagem de sua periculosidade lentamente construída pelo saber médico, 

constituíram-se aí em instrumentos básicos, colocando à sombra de suspeição 

“indivíduos e setores sociais incômodos”. 628 

Marcando a cidade ao abrigo das múltiplas formas de privação, as ações de 

diferentes instituições indicam o desencadeamento de desrespeito aos direitos 

humanos629 mais fundamentais, assim como a construção de novas 

sensibilidades.630 

Essas tensões existentes comportam a ideia de uma situação objetiva de 

exclusão no contemporâneo, que se traduzem na forma de vida que a mulher tem 

que arcar ao determinar que a elas coubesse “atentar para os mínimos detalhes da 

vida cotidiana de cada um dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par 

de todos os pequenos fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal da 

doença ou do “desvio.”  631 

A ideologia da maternidade foi revigorada, e o ser mãe tornou-se a principal 

missão da mulher. O início do século XX, marcado por uma série de questões que 

colocam a criança, em especial àquela oriunda das classes populares em 

evidência,632 fizeram surgir uma nova ordem de prioridades no atendimento social 

                                                           
628 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Op. Cit. p.47. 
629  LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Delimitación Conceptual de los Derechos Humanos. In: Los 
Derechos Humanos, Significación, Estatuto Jurídico y Sistema. Sevilla: Publicaciones de La 
Universidad de Sevilla, 1979. p. 43. “Direitos humanos como ‘um conjunto de faculdades e 
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e 
igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos 
em nível nacional e internacional’” APUD: TAVARES, André Ramos. Op. Cit. p.507. 
630  “Os sentimentos têm impacto no nosso tecido nervoso inteiro. A gente sente os sentimentos em 
determinados lugares do nosso corpo, porque ele produz reações corporais. Mas não estão 
localizados em determinado lugar. A angústia muitas vezes causa dor de estômago; a angústia causa 
desconforto no que popularmente chamamos de “boca do estômago”, mas não é aí que a angústia 
está. A angústia é uma situação anímica, que envolve evidentemente as emoções, envolve o nosso 
corpo. Fazer uma História dos sentidos e dos sentimentos, e ao mesmo tempo produzir uma História 
sensível, sensível para o drama humano, que não seja apenas uma máquina de racionalização, de 
apaziguamento da tragédia que é a História humana”. DILLMANN, Mauro. Brincando de ir ao 

passado: entrevista com o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Revista Territórios & 
Fronteiras, Cuiabá, vol. 5, n. 2, jul.-dez., 2012. <Disponível em 

http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/viewFile/170/136>. Acesso em 
12-11-2015. 
631 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890-1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.62. 
632 SILVA, Tânia Soares Da. “Carências”: Crianças, mulheres, famílias - As representações na 
medicina higienista (São Paulo, 1920-1930). Anais ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. Disponível em: <http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf 
/ANPUH.S22.666.pdf>. Acesso em 29-6-2015. 

http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/viewFile/170/136
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.666.pdf
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que ultrapassou o nível da filantropia privada e seus orfanatos, para elevá-la às 

dimensões de problema de Estado com políticas sociais e legislações específicas.633  

Nessa ordem de prioridades, novas estratégias de disciplina, normatização e 

controle social passaram a ser criadas pela criminalização das condutas tidas como 

em desacordo com a moral social estabelecida e legitimada pelo aparato judiciário 

e policial. Neste sentido, ao longo da década de 1930, as intervenções realizadas 

nas relações de maternagem pela ação conjunta de médicos e juristas, 

manifestadas como desejo de ver o "povo em pleno viço de formação" regenerado, 

estabeleceram ações através de instituições estratégicas de controle da população 

pela contínua e atual criminalização de questões sociais, violando direitos, 

indicando que devem passar por uma política de reparação. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
633 PASSETTI, Edson. Crianças carentes e políticas públicas. In: DEL PRIORE, Mary (org.). 
História das crianças no Brasil. SP: Ed. Contexto, 2010. P.347. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A memória vive essa tensão entre a presença e 
a ausência, presença do presente que se 
lembra do passado desaparecido, mas também 
presença do passado desaparecido que faz 
sua irrupção em um presente evanescente.634 
                                    Jeanne Marie Gagnebin 

 

 

Há quatro anos, quando iniciamos a escrita desta tese, fomos questionadas 

por um professor sobre se havia pertinência em se discutir questões de gênero na 

contemporaneidade. Respondemos que um amigo nosso, professor de literatura,635 

costumava dizer que o escritor inglês Oscar Wilde brincava dizendo que o bom das 

discussões é que, durante estas, descobrimos não o que pensam os outros, mas 

principalmente quais são as nossas ideias.  

Há uma grande dose de verdade por trás deste chiste. Durante uma 

discussão, para deixarmos claros nossos pensamentos, para refutarmos as críticas, 

somos obrigados a explicitar, a desenvolver o que antes, para nós mesmos, muitas 

vezes, era apenas um “conhecimento” imediato, não reflexivo. 

Hoje, passados quatro anos daquela pergunta, e diante da repercussão nos 

mais diversos setores da sociedade que a questão e o tema da redação da prova do 

ENEM 636provocaram, fica evidente não só a pertinência, mas a necessidade de se 

produzir conhecimento na perspectiva de gênero. 

Não fosse suficiente a polêmica decorrida das questões do exame, estamos 

vivendo um retrocesso e uma ameaça aos direitos civis das mulheres pela 

apresentação do projeto de lei 5069/13, pronto para pauta no Plenário na Câmara 

dos deputados, que tipifica como crime o anúncio de meio abortivo. Não é uma 

questão de defender o aborto, mas de sua descriminalização. A pauta dos direitos 

da mulher não começa pela defesa do aborto, mas esta pauta indica a repulsa 

inconsciente à sexualidade feminina, reforçando papeis sociais que deveriam estar 

proscritos. 

                                                           
634 GAGNEBIN, J. M. Lembrar escrever esquecer. SP: Editora 34, 2006. p.44.   
635 Professor Dr. Paulo Cesar Carneiro Lopes. 
636 O tema da redação do Enem 2015 foi: "A persistência da violência contra a mulher na sociedade 
brasileira".  
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Esta tese buscou um olhar, que não fosse apenas o dos discursos 

normativos, nem só o das resistências das mulheres. Mergulhamos num mundo 

construído pouco a pouco sobre destroços, acompanhando a fabricação dos 

elementos e conexões para retecer a rede, permitindo observar modos de estar no 

mundo caótico.637 No estudo das práticas procuramos perceber como a maternagem 

emergiu como tema, discurso e preocupação histórica.  

Pretendemos, através das práticas institucionais e aparelhos de 

conhecimento, perceber como a maternagem foi objetivada como problema, fazendo 

parte de um regime de verdade e falsidade se constituindo como objeto para o 

pensamento a ponto de se tornar evidente que a maternagem é problema. Não que 

houvesse este objeto esperando para ser libertado, mas a maternagem emerge num 

campo de forças que é preciso desnaturalizar. 

De acordo com Certeau, a escuta do outro, o ouvir o outro é buscar entender 

a alteridade. É ver que o outro se constitui pela palavra, e assim estabelecer a 

dissociação entre o que e como e por que o outro produz pela linguagem.638 É 

necessário historicizar os próprios conceitos com que se trabalha, não somente de 

relações de gênero, mas de reprodução, família, público, particular, cidadania, 

sociabilidades, a fim de transcender definições estáticas e valores culturais herdados 

como inerentes a uma natureza feminina. Para fazer surgir o sentido temos que 

tratar do sujeito individual tanto quanto da organização social e articular a natureza 

das suas inter-relações, pois ambos têm uma importância crucial para compreender 

como funciona o gênero e como se dá a mudança.639 

Neste sentido, esta tese procurou indicar que as mulheres que se constituem 

como mães responsáveis pela vida e morte da família pelos discursos normativos, 

que subjetivam sentimentos de medo e culpa, necessitam estabelecer uma 

dissociação entre os sentidos atribuídos pelos que os produziram, pois elas só se 

tornam “essas” mães no momento em que se enunciam assim, no momento em que 

introjetam e naturalizam estes discursos. 

A pesquisa buscou analisar relações sociais e culturais trazendo 

possibilidades e perspectivas para o conhecimento das relações do gênero humano, 

                                                           
637 GRUZINSKI, Serge. O pensamento Mestiço. São Paulo: Ed. Cia. Das Letras, 2000.  
638 VIDAL, Diana. Michel de Certeau: Vida e obra. Documentário publicado no Youtube em 30 de 
outubro de 2014. Acesso em 29 de outubro de 2015. 
639 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e realidade. 
Porto Alegre: v. 16, nº2, jul./dez. de 1990. p.20. 
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apontando para as responsabilidades e obrigações que envolvem as mulheres e que 

interferem em suas relações de trabalho, familiares e sociais. 

 O caminho percorrido neste trabalho, apesar de apontar a fluidez da 

fronteira entre políticas e justiça, não pretende esgotar aspectos que se mantém 

como potencialidade para o pesquisador, pois é uma questão que envolve amplitude 

e complexidade. Foram priorizados alguns focos, mas uma possibilidade de análise 

sobre outros aspectos se mantém, da reavaliação de seus significados e de suas 

experiências. 
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