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Arquivos da Saúde e a Saúde dos Arquivos

As atividades voltadas para a promoção da saúde pública sintetizam várias determinações relacionadas à re-
produção da vida humana na sociedade. Os documentos que registram essas atividades refletem múltiplos as-
pectos que os tornam ricos de informações e flagram a vida humana sob ótica privilegiada. Imagine-se a gama 
de informações contidas em prontuário médico; em relatórios de informações e pesquisas epidemiológicas; 
em registros de estudos de desenvolvimento de uma vacina; em declarações de óbito e de nascidos vivos; em 
notificações de doenças contagiosas, ou em relatórios técnicos administrativos. Sob quaisquer perspectivas, a 
documentação produzida na área da saúde é primorosa, tanto sob a ótica dos estudos da história das práticas 
médicas e da história da ciência, quanto sob a perspectiva da história sociocultural. A documentação da saúde 
pública é particularmente atraente e reveladora de práticas sociais que extrapolam sobejamente o binômio 
doença/cura da população, como muito bem ilustram os artigos publicados nesta edição.

Epidemiologia e informação

Podemos supor que a produção e monitoramento de abrangentes e densas informações sobre o perfil epi-
demiológico de uma população se constituem em atividades indispensáveis para a promoção de políticas pú-
blicas de saúde. Dizem os epidemiologistas que cada sociedade tem suas formas específicas de adoecimento 
e de morte. Como nasce, respira e morre a população? Como medir a saúde de multidões que circulam em 
emaranhados de avenidas e padecem em tantos leitos espalhados nos hospitais das cidades? Que doenças as 
afetam e com que intensidade e periodicidade e espaços elas incidem nessa população? Quantos morrem em 
decorrência de acidentes e atos de violência? O que dizem os prontuários sobre acompanhamento, evolução 
e tratamento de pacientes e sobre os fármacos utilizados? 

O acúmulo técnico-científico associado às sofisticadas tecnologias da informação é potencialmente capaz de 
processar gigantescas quantidades de dados a serem transformados em informações, sob o viés epidemio-
lógico. Ocorre que a fidedignidade dos dados está relacionada a outros fatores, pois, na ponta da produ-
ção de informações, há uma região inalcançável pelo mecanismo tecnológico que depende da política, do 
planejamento, da decisão pelo investimento, da organização e da mobilização de exércitos de funcionários, 
habilitados ou não, trabalhando diária e cotidianamente em atividades repetitivas a produzir documentos e a 
alimentar bancos de dados. 

Essa obra grandiosa e diuturna cabe aos serviços médicos e administrativos, aos centros de coleta de dados, 
de pesquisa e de análise, com os seus técnicos a utilizarem sistemas de informação. Entretanto, os mais ela-
borados sistemas dependem de informações que são produzidas diariamente em todos os equipamentos de 
saúde, informações estas que se consubstanciam nos nossos conhecidos documentos de arquivo. 

Dito isto, documentos mal produzidos ou mal conservados, ou não preservados, ou ainda, não organizados 
impedirão a produção de eficientes mapas de informações epidemiológicas. Esse exemplo é válido e extensivo 
a todas as áreas da gestão do conhecimento.

Isso explica o esforço de instituições de informações epidemiológicas em atuar fortemente no chão das ins-
tâncias de assistência à saúde. Há manuais muito elaborados que visam ao aprimoramento de dados e infor-
mações a serem inseridos nos documentos de arquivo por médicos, enfermeiros e toda gama de profissionais 
que atuam nos serviços de saúde. Para fins de exemplo, e se tiverem a curiosidade, acessem alguns desses 
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guias de orientações, como aqueles elaborados para preenchimento da declaração de nascidos vivos, com 
versão, inclusive, para filhos de mães imigrantes e refugiadas.1 

Estratégico, mas nos porões

Precisamos de justificativa mais cabal sobre a importância estratégica dos documentos e dos arquivos para a 
produção de informações qualificadas para o bem da comunidade? Ocorre que informação qualificada não é 
tudo e, em geral, ela se subordina aos interesses políticos e de classes daqueles que gerenciam essas informa-
ções e são responsáveis diretos pela gestão da coisa pública. Se informação fidedigna fosse o bastante para 
se produzir políticas de saúde eficientes, não viveríamos esse caos na saúde brasileira e em vias de destruição 
do que nos resta.

Isso ajuda a explicar, em parte, o paradoxo dessa instituição estratégica – o arquivo – mas, em geral, mantida 
no obscurantismo dos porões. O que forja a resiliência daqueles que atuam na área é a certeza de que os 
arquivos, com todo seu desprestígio, nunca morrem, pois, se isto acontecer é porque a própria “civilização” 
foi junto.

Arquivos não morrem, agonizam

Não obstante, os arquivos aparentam não extrapolar o seu estágio de agonia, e faz-nos lembrar a genial pa-
ródia do escritor português, José Saramago, no seu livro As intermitências da morte Intermitências da morte. 
“De repente, a morte suspendeu suas atividades no país”. Aqueles que estavam a um suspiro para o seu des-
fecho, foram impedidos de “passar desta para melhor” e permaneceram condenados à agonia eterna. O que 
parecia ser a realização do pueril sonho humano de eternidade, revelou-se como a maior das tragédias. Com a 
greve da morte que se recusou a usar a sua foice para ceifar as vidas, como sempre o fez desde a eternidade, o 
sistema de saúde e todas as funções sociais da cidade fantástica de Saramago entraram em colapso. Inclusive, 
a ideia de ressurreição e correlatas funções eclesiásticas perderam sentido.

Informação aprisionada e rebaixada

O status dos arquivos brasileiros na administração pública é muito flutuante; alguns aparentam “saúde” muito 
frágil, resultante da cegueira de seus gestores que parece não se importarem com os processos de asfixia 
administrativa a que são submetidos. Os exemplos estão a mostrar que ao nosso século XXI não caberá a alcu-
nha, por historiadores do futuro (sempre prontos a produzirem suas periodizações), de “era de informação”. 
Neste mês de lançamento desta edição, o absurdo silenciamento, seguido de sequestro de Julian Assange, 
perpetrados por agentes de múltiplos estados nacionais, um dos maiores ícones da democratização da infor-
mação, na perspectiva da chamada sociedade civil, é apenas um exemplo.

Outro caso é o do Arquivo Público Mineiro que está a pedir socorro diante do projeto de lei nº 367/2019 que 
o rebaixará à condição de “diretoria”, perdendo a autoridade para atuar na garantia do cumprimento das com-
petências vitais para a boa administração pública.2  

Ainda neste mês, mais um patrimônio da humanidade – a Catedral de Notre Dame - ardeu, somando-se a uma 
crescente lista de tragédias com o patrimônio, na sequência do nosso Museu Nacional.  Confiram no comen-

1 Para acessar esse e outros modelos no sítio da Coordenadoria de Epidemiologia e Informações (CEInfo), da Prefeitura de São Paulo: www.prefei-
tura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/sinasc/Manual_Orientacoes_DN_Imigrantes_Refugiados.pdf
2 Ver nota da ANPUH: https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/5142-campanha-em-defesa-do-ar-
quivo-publico-mineiro-abaixo-assinado
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tário do jornalista Pepe Escobar, escrito ainda no calor das chamas.3

O grito e a dor também são sintomas de vida.

Abril de 2019. 
Marcelo Antônio Chaves

3 https://www.brasil247.com/pt/colunistas/pepeescobar/390395/Bamiyan-Babil%C3%B4nia-Palmyra-Notre-Dame.htm

https://www.brasil247.com/pt/colunistas/pepeescobar/390395/Bamiyan-Babil%C3%B4nia-Palmyra-Notre-Dame.htm
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O leitor da edição nº 7, publicada em outubro passado, seguramente percebeu a evolução deste periódico 
semestral, principalmente no seu aspecto gráfico, em sua versão em formato pdf. A revista chega a sua 
oitava edição a demonstrar a constante busca pelo aprimoramento. 

O tema do nosso dossiê instigou à reflexão sobre amplo espectro de exploração do tema Arquivos de 
instituições médicas e de saúde, seja no aspecto que envolve a gestão de documentos nessa área, seja no 
aspecto dos arquivos preservados e capazes de revelar informações originais sobre história da saúde. 

Muitas das abordagens sugeridas na chamada de artigos não foram contempladas, mas os editores estão 
satisfeitos com o bom nível dos artigos aprovados, em número de oito, subscritos por doze autores, 
confirmando o enorme potencial de pesquisa e de produção de conhecimentos oferecido pelos arquivos.

Dossiê temático

O dossiê temático é introduzido com o texto Medicina, Saúde Pública e Arquivo: entre os espaços de 
memória e de história do nosso ilustre colaborador e co-organizador da seção Artigos, André Mota, em 
bela reflexão sobre o inesgotável debate em torno do binômio história/memória. 

Em entrevista, os coordenadores da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Secretaria Estadual 
da Saúde, Sandra Gonik e Fernando Meyer nos dão um panorama dos arquivos de instituições de Saúde 
do estado, a partir de sua atuação cotidiana junto aos órgãos vinculados àquela Secretaria.

O Dossiê se completa com oito trabalhos acadêmicos. 

O artigo de Eduardo Vergara e Enrique Perdiguero Gil, Enfermedad y muerte en la España Moderna: el valor 
de los archivos locales, cumpre, com consistência e objetividade, o que o título propõe. Texto finamente 
escrito, revela variadas tipologias documentais de arquivos locais que proporcionam ricas e inusitadas 
informações sobre saúde e práticas médicas em remoto período da história europeia.   

Em perspectiva similar, Jean Luiz Neves Abreu revela o potencial de pesquisa sobre aspectos da história 
da saúde pública em Minas Gerais, entre fins do século XIX e início do século XX, a partir de documentos 
pertencentes a Fundos documentais do Arquivo Público Mineiro. Especificamente, fornece subsídios 
para a compreensão da delimitação dos ofícios de cura e de como funcionava a fiscalização por parte das 
autoridades sanitárias.

O Arquivo da Santa Casa de Misericórdia como Fonte para a Construção da História dos Hospitais da Paraíba 
é o título do artigo assinado por Marta de Oliveira Araújo e Josemar Henrique de Melo. O “percurso 
histórico orgânico-administrativo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba (SCM-PB)”, foi (re)constituído 
a partir de documentação administrativa e tipologias documentais hospitalares, principalmente dos 
Relatórios dos Provedores.

O artigo assinado por André Mota, Gustavo Tarelow e Clebison do Nascimento, intitulado Pesquisa 
histórica e produção de conhecimento: as experiências e a conformação do Arquivo do Museu Histórico 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo traça histórico de formação do Museu da 
FMUSP, demonstra como um museu potencializa o seu usufruto e amplia seu público explorando a 
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organização e disponibilização do seu arquivo. Ótimo exemplo de integração sinérgica das linguagens 
arquivística e museológica.

O Instituto Oscar Freire apresenta característica multifacetada de um Centro de Documentação e/ou 
de Memória. João Denardi Machado no seu O acervo histórico do Instituto Oscar Freire: coleções e 
documentos da medicina legal paulista, apresenta coleções que serviam de roteiros e narrativas didáticas, 
aplicadas ao ensino de diferentes disciplinas da medicina legal – da criminologia à infortunística. Entre 
os documentos, destacam-se os laudos periciais, articulados com as esculturas de cera com as quais se 
almejava “transmitir aos alunos as técnicas que orientavam o olhar do perito diante de seu objeto científico, 
mas também enfatizar que esse olhar precisava expor-se como arte e ofício”.

Como os registros hospitalares podem auxiliar no estudo da morbimortalidade de populações passadas, 
agregando informações disponibilizadas pelos censos e outros estudos da demografia histórica? Essa 
resposta o leitor poderá checar no artigo assinado por Matheus Alves Albino que pesquisou diversos tipos 
documentais, tais como “registros hospitalares de óbito, livros diários, matrículas de pacientes e fórmulas 
de remédios utilizados pela Santa Casa de Misericórdia e por um hospital de isolamento de Campinas, o 
Lazareto do Fundão”. O título do artigo é Mortalidade e saúde a partir dos registros hospitalares: Santas 
Casas de Misericórdia e hospitais de isolamento, 1875-1900.

História, saúde e infância: contribuições do acervo da Cruzada Pró-Infância na década de 1930, assinado por 
Beatriz Lopes Porto Verzolla, nos apresenta tema importante em torno da educação em saúde nos anos 
de 1930-1940, em que a Cruzada Pró-Infância assume papel capital nesse processo. Da educação sanitária 
aos temas que envolveriam a eugenia e a hereditariedade, ficamos sabendo das preocupações da entidade 
em formar mães e crianças no sentido de formatar uma prole de estatura desejada, segundo as indicações 
médicas e do bem viver moral e espiritual.

A Revista fecha em grande estilo a seção dos artigos com o conciso trabalho de Daniela Uga em seu Arquivos 
do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo: história e possibilidades. Uga traz à luz documentos do 
Arquivo do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo (MJESP), recolhidos pelo Arquivo Público do 
Estado, por iniciativa particular de um pequeno grupo de funcionários daquela instituição. Após breve 
contextualização, a autora problematiza “as condições que corroboraram para a emergência do MJES”, bem 
como apresenta “o acervo documental resultante das práticas de cuidado, empreendidas entre os anos de 
1898 e 1952 de seu funcionamento”. 

Intérpretes do acervo

A partir desta edição, a seção Intérpretes de Acervo apresenta novo formato, com objetivo de ampliar a 
divulgação de pesquisas em arquivos. São apresentados depoimentos de três pesquisadores, com texto 
narrativo mais simplificado. 

Os experientes e veteranos pesquisadores Fernando Gallupo e Rodnei da Cruz e a recém-pesquisadora 
dos arquivos, Débora do Nascimento, formam boa amostra do arco inesgotável de temas pesquisados em 
arquivos. Em foco, as especialidades do esporte, da genealogia e da história social.

Vitrine

Elusa Leal, Cristiane d’Avila, Noemi Telles e Teresa Oliveira nos brindam com crônicas para refletir, sentir 
e se emocionar. Experimentem!
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Arquivo em Imagens

A USP antes da USP. Simplesmente imperdível! Apresentamos aos leitores imagens expressivas da Univer-
sidade de São Paulo (USP) da década de 1910. Não se trata de erro, sabemos que a nossa conhecida USP 
nasce em 1934. Então, confiram e não deixem a dúvida permanecer.

BOA LEITURA!



Revista do Arquivo Apresentação Dossiê Temático

São Paulo, Ano IV, Nº 8.p. 12-21, abril de 201912

MEDICINA, SAÚDE PÚBLICA E ARQUIVO

ENTRE OS ESPAÇOS DE MEMÓRIA E DE HISTÓRIA

André Mota I Historiador, Professor Livre-docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade 
de Medicina-USP e Coordenador do Museu Histórico-FMUSP

Recentemente, temas relativos à memória se tornaram objeto de reflexão his-
toriográfica, em particular a partir dos anos 1970, quando os historiadores da 
Nova História começaram a trabalhar com essa temática, aproximando-se de 
estudos já avançados no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia e, 
principalmente, da psicanálise. É essa história que se empenha em sua cientifi-
cidade, ganhando a memória um lugar de importância decisiva. A partir de um 
problema em torno da contemporaneidade, uma iniciativa retrospectiva e a 
renúncia a uma temporalidade linear em favor de tempos múltiplos, a relação 
de enraizamento do individual no social e no coletivo ganha a atenção desses 
analistas, fermentando pesquisas em torno de lugares da memória coletiva. 

Para Jacques Le Goff (1996, p. 473), esse seriam:
 
[...] lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas, os museus; lugares monumen-
tais como os cemitérios e as arquiteturas; lugares simbólicos como as comemorações, as 
peregrinações, os aniversários ou os emblemas; lugares funcionais como os manuais e 
as autobiografias, mas não podendo esquecer os verdadeiros lugares da história, aque-
les onde se deve procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os 
denominadores da memória coletiva: Estados, meios sociais e políticos, comunidades de 
experiências históricas ou gerações, levando a constituir os seus arquivos em função dos 
usos diferentes que fazem da memória.

Se a identificação da memória está entre os próprios alicerces da história, muitas vezes se confundindo 
com o documento, com o monumento ou com a oralidade, é essencial ao ofício do historiador a relação 
estabelecida com memórias, sejam elas de que natureza forem, exigindo, ao mesmo tempo, cuidados que 
devem incluir uma clara conceituação entre história e memória, evitando considerar as memórias como um 
discurso mais verdadeiro, mais próximo do que teria sido o que se poderia chamar de uma “verdadeira his-
tória”. O historiador também se deve preocupar em definir em torno das memórias uma clara exposição de 
métodos, tanto no que tange à coleta dessas memórias como em seu emprego posterior no interior de um 
discurso historiográfico. Esses cuidados buscam dirimir tensões que existem entre os conceitos de memória 
e de história, que, longe de serem sinônimos, têm entre si um jogo sobretudo de oposição. 

Sempre carregada de grupos vivos, a memória estaria aberta à dialética das lembranças e dos esquecimen-
tos, inconsciente de suas sucessivas deformações, vulnerável a todos os usos e manipulações, enquanto a 
história seria a reconstrução sempre problemática e incompleta daquilo que não mais existe:

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente, enquanto a 
história é uma representação do passado, porque é uma operação intelectual e laicizante, 

 Apresentação Dossiê Temático

Prof. Dr. André Mota

Foto: Arquivo Pessoal



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.12-21, abril de 2019 13

Revista do Arquivo Apresentação Dossiê Temático

demandando análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a his-
tória a liberta e a torna sempre prosaica (NORA, 1993, p. 9).

Nesse sentido, a memória trata dos outros, mas para falar do indivíduo, numa relação consigo mesma e, 
por isso, construtora de identidade, presa a grupos, à visão de grupo ou grupos que é expressão, envolven-
do em seu discurso uma maior ou menor distância em torno da polaridade memória individual-coletiva, 
envolvendo tríplice atribuição: “a si, aos próximos, aos outros, afinal, não existe um plano intermediário de 
referência no qual se operam concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais e a 
memória pública das comunidades às quais pertencemos?” (RICOEUR, 2007, p. 141-142).

É nesse campo problemático envolvendo memória, identidade e construção de discursos que a história se 
elabora na externalidade com o acontecido. É uma interpretação a posteriori do fato, trabalhando com as 
experiências de inúmeros grupos e indivíduos, querendo conhecê-los e, consequentemente, interpretá-los, 
numa relação com a alteridade, numa relação com a identidade que é a de localizá-la para descobri-la em 
suas diferenças.

Quando as questões médicas e de saúde pública ganharam compreensão historiográfica, era esse um de 
seus maiores dilemas: como construir um discurso histórico em torno de uma memória já tão alicerçada em 
alguns cânones considerados pétreos e como capturar um novo discurso considerando as preocupações 
que a própria história colocava em seu campo de trabalho, diferenciando o que é a memória e o que é a 
história, apontando novas possibilidades interpretativas e temáticas?

 
A proposta de um dossiê

Entre os anos 1960-70, quando a Medicina Social abriu o debate acadêmico e social sobre os processos 
saúde-doença e as formas de organização das práticas sanitárias em sua visão interdisciplinar, identificou 
na História e em sua dimensão crítica um campo de saber fundamental. Apresentando a primeira coletânea 
brasileira sobre aspectos teóricos e históricos da Medicina Social, Cecília Donnangelo (1983, p. 10) reco-
menda a seus estudiosos e defensores uma atenção particular à dimensão histórica de sua constituição e 
de seus dilemas, “apreendido[s] e reconstruído[s] também através da análise histórica”.

Esse empreendimento intelectual se distanciou da História da Medicina que vinha sendo difundida desde o 
século XIX sob balizas positivistas do conhecimento, quase sempre escrita por médicos, que:

[...] ordenavam fatos à luz de esquemas evolutivos que combinavam os marcos crono-
lógicos da história política e administrativa brasileira com a marcha ascendente dos co-
nhecimentos rumo a uma história científica, eficaz, por obra, quase sempre, de vultos de 
importância nacional e local (BENCHIMOL, 2003, p. 108).

Entre os clássicos dessa produção no Brasil, estão História da Medicina no Brasil (1947), de Lycurgo de 
Castro Santos Filho, e História da Medicina no Brasil (1948-49), de Pedro Nava.

Assim, no âmbito da saúde e das práticas médicas, a medicina social procurava compreender mais ampla-
mente a história da produção e difusão desses conhecimentos e dessas práticas não mais se restringindo à 
investigação fechada na ideia de um “irretocável” patrimônio científico e técnico, mas percebendo-os num 
contexto em que circulam e se articulam inúmeros fatores, inseparáveis das condições econômicas, sociais, 
políticas e culturais. Em particular, entre os historiadores, o impacto da tradição da Escola dos Annales en-
tre os anos 1970-80 alargou todo um repertório de objetos, abordagens, ferramentas conceituais e fontes, 
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originando temas, metodologias, problemas e alternativas requalificadas por metodologias específicas da 
ciência histórica e de sua lógica.

Nesses termos, o território da geração da Medicina Social, como George Rosen, Henry Sigerist e Entralgo, 
viveu incorporações e discussões importantes em torno da perspectiva historiográfica:

Questões pertinentes à raça e ao gênero, uma visão mais refinada de classes e categorias 
sociais, a atenção aos atores e particularismos locais passaram a informar os estudos so-
bre políticas, instituições e profissões de saúde. A história da medicina deixou de ser ape-
nas a história dos médicos para se tornar também a dos doentes, e a história das doenças 
experimentou um verdadeiro boom historiográfico. O corpo, a infância, as sensibilidades, 
o meio-ambiente e outros objetos atenuaram as fronteiras entre a ciência da história e 
outras ciências humanas e naturais (BENCHIMOL, 2003, p. 109).

Eis a motivação maior para a construção deste dossiê, reunindo um conjunto de estudos nacionais e in-
ternacionais sobre temas médicos e de saúde pública, mas afinados com o lugar da documentação, de 
sua guarda, conservação e disponibilização para a pesquisa histórica. Isso porque há todo um esforço dos 
pesquisadores frente à dificuldade de acesso a arquivos que tratam de medicina e saúde pública advinda 
do próprio campo arquivístico, envolvendo o lugar da memória documental e sua relevância na explicação 
do passado e na formação de um pensamento presente:

[...] as instituições arquivísticas públicas brasileiras apresentam aspectos comuns no que 
se refere às suas características fundamentais. Trata-se de organizações voltadas quase 
exclusivamente para a guarda e acesso de documentos considerados, sem parâmetros 
científicos, como de valor histórico, ignorando a gestão de documentos correntes e inter-
mediários na administração que os produziu (JARDIM, 1995, p. 7).

Num plano específico, por outro lado, devem-se notar particularidades advindas  no campo médico e de 
saúde pública que tangem ao esforço dos centros arquivísticos para transformar documentos, quase sem-
pre de natureza privada ou institucional, em documentos de valor histórico e público, tendo que acolhê-los, 
conservá-los e disponibilizá-los a pesquisadores em todo um percurso difícil, fazendo com que parte dessa 
documentação seja descartada antes de chegar aos arquivos:

Os arquivos privados classificados como de interesse público, apesar de continuarem a 
ser bens privados, integram o patrimônio cultural da nação. Essa contradição, aparente-
mente de difícil solução, tem que ser pensada a partir da ideia do interesse público que, 
por ser comum a toda sociedade, se sobrepõe aos interesses individuais. No caso da 
propriedade privada, o exercício desse direito possui limite igualmente previsto no tex-
to constitucional brasileiro, qual seja, sua função social ou sua utilidade pública (COSTA, 
1998, p. 197).

É nessa dinâmica, que vai da identificação de acervos e da possibilidade de acolhê-los até a escolha do que 
deve ou não ser preservado e de sua disponibilização para a pesquisa, que o Arquivo Público do Estado de 
São Paulo vem há anos se preocupando em resgatar parte dessa memória, traduzida por uma intensa expe-
riência acumulada de projetos, atividades e apresentação de temas que variam entre ações educacionais, 
de pesquisa e divulgação, permitindo:

[...] a integração de diferentes conhecimentos, de diferentes áreas, de diferentes pro-
fissionais. Envolve pesquisa, comunicação, ação pedagógica e uso da tecnologia, o que 
justifica o envolvimento não apenas de historiadores e arquivistas (os profissionais típicos 
dos arquivos permanentes), mas jornalistas, publicitários, designers, professores, reviso-
res (BARBOSA; SILVA, 2012, p. 8).
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É essa ampla e abrangente dimensão arquivística que permite ampliar métodos e, sobretudo, divulgar suas 
fontes, trazendo como documentos históricos pistas e rastros possíveis que levem a compreensões capazes 
de repercutir neste dossiê as práticas dos médicos e de seus pacientes, bem como seus espaços institu-
cionais de ensino, pesquisa e trabalho, mas, com a mesma força, as práticas e representações do homem 
comum, os espaços de associações profissionais, sociedades científicas e periódicos, sem perder de vista o 
universo popular, suas formas de organização e sua leitura do mundo que o cerca. Assim:

[...] além da legitimidade da memória no fazer histórico, o que se quer perceber são os 
contrastes de sua facção pela experiência vivida, sempre conduzida pela preocupação da 
história de apresentar um determinado tempo passado, com seus homens e suas mulhe-
res, revelando por isso o tempo presente, também com seus homens e suas mulheres, 
mas estes carregados de projeções de um futuro incerto (MOTA, 2018, p. 81).
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PANORAMA DOS ARQUIVOS DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

ENTREVISTA COM SANDRA GONIK E FERNANDO MEYER

Sandra Gonik e Fernando Meyer são funcionários concursados, executivos públicos, que atuam na Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo. Desde 2014 se dedicam exclusivamente à Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso dessa Secretaria. Mais que funcionários dedicados, são engajados à causa dos arqui-
vos.

Gonik e Meyer concederam entrevista para esta edição da Revista do Arquivo que ora é apresentada de 
forma editada em narrativa unívoca, que expressa as ideias de ambos.

Recomendamos, também, a leitura da ótima entrevista que eles concederam, na edição nº 3 da Revista:

http://bit.ly/2GPx0YO

                                                       

Contem para o nosso leitor o que é e o que faz uma Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso (CADA)?
 
A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA) procura assessorar servido-
res e gestores nas demandas relativas à gestão documental nas suas atividades cotidia-
nas, por meio de treinamentos, orientações, acompanhamento das eliminações de do-
cumentos públicos, apoio às classificações para cadastrar documentos no SPDoc* . 

 Também atuamos junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da Pasta, para tratar de casos espe-
cíficos de acesso e temos sido cada vez mais acionados para apoiar as ações dos órgãos de controle como 
a Corregedoria Geral e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Vocês são servidores dedicados exclusivamente à CADA (fato raro na administração) 
e têm contato com parte significativa do acervo documental da Secretaria de Estado 
da Saúde, certo? Falem um pouco desse contato de vocês com esse imenso arquivo.

*SPDoc é o sistema informatizado referencial de gestão de documentos da administração pública paulista, desenvolvido pelo APESP e a empresa de 
processamento de dados PRODESP. 

 

Sandra Sotnik Gonik 

 
(Entrevistada em 16/08/2016) Bacharel em História; 
atualmente está no cargo de Executivo Público 
na Secretaria de Estado da Saúde e membro da 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da 
Pasta.

Foto: Arquivo Pessoal  

 

Fernando A. de Oliveira 
Meyer  

(Entrevistado em 16/08/2016) - Bacharelado e 
licenciado em História; mestre em História Social. 
Hoje está lotado no cargo de Executivo Público na 
Secretaria de Estado da Saúde, e é membro da 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da 
Pasta.

Foto: Arquivo Pessoal

http://bit.ly/2GPx0YO
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Sim. A nosso ver, uma decisão importante e bastante acertada da Administração, patrocinada pelo 
Coordenador da CADA, Sr. Marcelo Nascimento de Araújo, para que a Gestão Documental fosse exitosa, 
no que diz respeito à sua disseminação por uma Secretaria tão enorme. Nosso contato com o acervo docu-
mental da Secretaria de Estado da Saúde se dá basicamente quando realizamos visitas técnicas às unidades 
para realizar treinamentos e eliminações de documentos originários das 
Atividades-Meio realizadas pela Pasta. É nesse momento que entramos 
nas áreas de guarda e verificamos suas condições e também as dos do-
cumentos. Outro contato importante com a documentação produzida 
pela Secretaria ocorreu durante a elaboração do Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade de Documentos de Atividades-Fim, conver-
sando com os seus produtores, analisando sua origem, ciclos de vida e 
destinação. Assim, por meio dessa análise, descobrimos o que é, e como 
funcionam vários de seus órgãos. Claramente, o que chamou a atenção 
foi o tamanho da massa documental, sua diversidade e riqueza de dados 
e informações sobre a realidade.

São arquivos das três idades dos documentos: correntes, 
intermediários e também arquivos de guarda permanen-
te (históricos), não é mesmo?

Correto, mas geralmente estão misturados. Poucas são as unidades da Pasta que já tiveram ou têm recursos 
humanos e condições físicas para organizar sua massa documental, acumulada durante décadas e quase 
sempre de uma forma distinta da preconizada pelas normas criadas nestes últimos vinte anos. O esforço de 
disseminação da gestão documental ganhou intensidade a partir de 2013/2014, com o  surgimento da Lei 
de Acesso à Informação e hoje estamos no caminho de colocá-la na rotina das unidades. A implantação do 
SPDOC na Secretaria de Saúde reforçou mais ainda esta ação. 

Em 2016, vocês concederam entrevista para a edição nº 3 desta Revista. Ali vocês 
falaram que estavam estudando tipos documentais da Saúde para elaboração de 
tabela de temporalidade. E, então, como está o andamento da elaboração do Plano 
de Classificação e da Tabela de Temporalidade das atividades finalísticas da Saúde?

Está na fase final.  A Tabela já tem uma “cara”.  A disponibilização por parte do CGD/SAESP**  

da Ficha de Análise Tipológica e o ganho de experiência para obter as informações dos profissionais fo-
ram fundamentais para conseguirmos avançar no trabalho. Ter as informações sobre a atividade que gera 
determinado documento, sua tramitação e suas características, no mesmo lugar facilitou demais nossa 
organização e produção. Visitamos as diversas unidades da pasta que realizam Atividades-Fim, cada setor 
dentro delas foi visitado e conversamos com servidores para recolher informações sobre a rotina de traba-
lho e produção documental. Saber para quem perguntar, o quê perguntar e como perguntar, são detalhes 
importantes e, nesse sentido, a ficha balizou e não podemos deixar de atentar que vagarosamente assimi-
lamos os conceitos e o “mundo” – pelo menos o necessário - dos profissionais da saúde. Mundo marcado 
por conceitos técnicos peculiares que exigiu incursões de nossa parte em diversos saberes. No final do 
dia estávamos exaustos, mas exultantes com o resultado. Aprendemos muito e ensinamos um pouco de 
Gestão Documental também. Foi um trabalho rico, bonito e altamente satisfatório. Agora estamos termi-
nando de condensar essas informações no formato do Plano de Classificação de Documentos e da Tabela 
de Temporalidade.

** CGD/SAESP: Centro de Gestão Documental, vinculado ao Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. 

Foto: CADA/SES

Sandra em capacitação de servidores
da Secretaria da Saúde
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Desde então, vocês acham que houve bastante avanço no trabalho de vocês junto à 
Secretaria?

Sim. Demos treinamento sobre gestão documental em todas as unidades da Pasta existentes até meados de 
2017, quando passamos a focar na elaboração da Tabela. Algumas unidades foram visitadas mais de uma 
vez e teremos que visitar os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) e hospitais inaugurados depois 
desse período. Um trabalho de troca de conhecimento que não termina.

A relativa facilidade com que o SPDOC foi implantado na Secretaria reflete a positividade do nosso traba-
lho. Houve questionamentos sobre classificação de documentos, mas a maioria das dúvidas é sobre como 
operar o sistema.

Esperamos que a publicação da Tabela de Temporalidade-Fim ajude a organizar a massa documental acu-
mulada na Secretaria, já que a maioria dos documentos acumulados tem essa origem, principalmente nas 
unidades ambulatoriais/hospitalares e de vigilâncias. A possibilidade de eliminar alguns tipos documentais 
com segurança jurídica e técnica, possibilitará sua organização, facilitará o reconhecimento e acesso aos 
documentos, inclusive os de guarda permanente. 

Falem um pouco das dificuldades do ofício de vocês.

Achamos que a principal dificuldade é o desconhecimento sobre as atribuições da CADA e do Arquivo do Estado 
em relação à produção e gestão de documentos. A ideia muito fortemente difundida dentro da administração 
pública brasileira de que documentos acumulados é um monte de papel sem importância e que poderia ou 
deveria ser descartado sem critérios e, mais ainda, sem acompanhamento, tem que ser revertida. Documentos, 
sejam quais forem os suportes, inclusive os digitais, contêm informações que registram o funcionamento 
do aparato administrativo, são provas jurídicas do que é feito pelos agentes públicos em nome do Estado; 
provém os gestores e servidores de conhecimento para poderem administrar com um mínimo de organização 
e estratégia, e, por fim, desnudam o que ocorre dentro do poder público e permite o acompanhamento por 
parte dos diversos segmentos da sociedade, caso o desejem. Por isso, devem ter seu ciclo de vida, desde a 
criação até a eliminação, acompanhada por servidores da CADA para que haja segurança jurídica ao longo de 
todo esse percurso. Consideramos importantes as iniciativas do Arquivo Público do Estado junto à EGAP***  

para promoção de cursos de gestão documental aos servidores públicos. Além disso, poderíamos pensar 
em estratégias de divulgação sobre o real papel da gestão documental dentro da máquina administrativa 
para os gestores.

E a respeito dos chamados “arquivos históricos” da Secretaria de Saúde, o que vocês 
podem dizer sobre o estágio de organização e de preservação desses arquivos?

Nosso principal contato com os arquivos históricos foi em 2016 quando visitamos as unidades que têm do-
cumentos anteriores a 1941. Poucas tinham seus documentos organizados e guardados adequadamente. 
A partir do levantamento realizado em 2016, descobrimos que algumas unidades têm interesse em manter 
seus “arquivos históricos” e outros querem que sejam recolhidos para o Arquivo Público, pois consideram 
que não terão possibilidade de mantê-los e conservá-los. Assim, estamos tentando seguir por uma solução 
que contemple a todos e que deve ser institucional. Caso fiquem em alguma unidade da Saúde, devem ser 
tratados como acervo documental para finalidade de pesquisa acadêmica e probatória, com amplo acesso 
para os interessados e cuidados conforme as normas existentes. 

*** EGAP: Escola de Governo e Administração Pública



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.12-21, abril de 2019 19

Revista do Arquivo Apresentação Dossiê Temático

Fale um pouco da riqueza de informações presentes no universo de tipos documen-
tais da função saúde, após esse intenso contato com os arquivos. Quais tipos docu-
mentais a serem destacados?

Os prontuários médicos com certezas são documentos riquíssimos em informação e para a produção de 
conhecimento. Há também os documentos das Vigilâncias e dos Institutos de Pesquisa, alguns deles cen-
tenários e, mais do que um tipo documental específico, vale destacar a diversidade de atividades que a 
Secretaria de Estado da Saúde tem que realizar para cuidar da saúde do cidadão e que estão registradas em 
diversos tipos documentais. São mais de duzentos tipos documentais identificados que refletem essa diver-
sidade da atividade-fim da Secretaria de Saúde. Também a quantidade de regulamentação que permeia a 
área faz com que todos estes documentos sejam fontes de conhecimentos. 

Vocês acumularam muita experiência no contato com os documentos analógicos da 
Secretaria de Saúde. O que vocês têm a dizer sobre os desafios em relação à produ-
ção e gestão dos documentos digitais?

Já existe uma produção documental digital na Secretaria. Podemos citar como exemplo, entre outros:
 
O sistema que cuida da gestão dos convênios da Pasta, que hoje é totalmente digital. Participamos de um 
dos treinamentos realizados quando ele estava para ser instalado e fizemos um relatório com orientações 
sobre prazos de guarda e destinação deste tipo documental e ações que teriam que ser realizadas para a 
conservação deste tipo de suporte. 
 
A produção de vacinas é totalmente registrada e controlada em sistema próprio.
Temos um sistema que cuida de toda a assistência prestada aos pacientes nos hospitais, inclusive prontuários 
eletrônicos, que só não podem ser definidos como tal porque os médicos ainda não têm assinaturas 
eletrônicas e muito menos os pacientes. O que há, no máximo, são os prontuários híbridos, nos quais 
uma parte é digital e outra ainda é em papel e, portanto, não há prontuários digitais puros. Parece-nos 
que as dificuldades técnicas de implantação e validação destes documentos digitais serão os principais 
desafios num universo gigante como o da Secretaria de Estado da Saúde. Por exemplo: prover assinaturas 

Foto: CADA/SES

Fernando Meyer em atividade de capacitação de servidores da Secretaria de Saúde
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eletrônicas para todos os servidores envolvidos na produção e tramitação de documentos e fazer tudo isso 
com segurança jurídica para não sermos interpelados judicialmente sobre essas ações.
 
Outra coisa muito importante que devemos problematizar é a entrada no mundo digital de forma 
descuidada, o que não nos parece algo bom. 
 
A aparente desmaterialização de um documento físico da frente de seus olhos (olhos de alguns servidores 
e gestores) porque se tornou digital e está guardado em algum dispositivo, como servidores e “nuvens” 
(que no fundo também são dispositivos físicos!), leva a um perigoso encantamento, deslumbramento. O 
documento em si, está lá, ocupando um espaço em bytes (kilo, mega ou giga) de dispositivos eletrônicos. 
Estes são finitos em sua capacidade. Podem ser aumentados, claro! Só que esta expansão sempre custará 
recursos financeiros, dinheiro público. Além de que teremos que pensar numa política de preservação de 
documentos digitais para que dados e informações não sejam perdidos por obsolescência de hardwares e 
softwares.
 
Os sistemas e documentos digitais já são uma realidade. Eles devem ser cada vez mais incorporados.
 
Como resolver isto? O caminho é a comunicação e diálogo entre a Gestão Documental e a Tecnologia da 
Informação, dentro do serviço público. 
 
Seja qual for o suporte, físico ou digital, tem que haver gestão documental. O documento digital que ocupa 
um servidor (‘estante dos documentos digitais’) tal qual seu similar físico deve ter sua classificação, seus 
prazos de guarda e sua destinação final. 

Ou seja, também se aplicam aos documentos digitais os prazos previstos na Tabela de Temporalidade de Documentos: 
estes podem indicar a eliminação, a guarda de longo prazo e guarda permanente.

Qual panorama sobre os arquivos da função Saúde do Estado de São Paulo vocês 
apresentariam para um pesquisador que não tem conhecimento da existência dessa 
documentação tão rica? 

Um universo grandioso para explorar, caso, hoje e a partir de agora, a política de arquivos, de gestão documental 
e acesso à informação se consolidem definitivamente. Os documentos da Saúde, falamos principalmente dos 
de guarda permanente - contam a História dos saberes envolvidos da atuação dos profissionais de Saúde 
ao longo do tempo e, claro, da Saúde Pública paulista e brasileira. Há um registro documental da relação 
entre o Estado, aqui neste caso, a Secretaria de Estado da Saúde, e o restante da Sociedade. Atendendo 
indivíduos ou coletividades, temos na ponta as unidades ambulatoriais e hospitalares, as vigilâncias sanitárias 
e epidemiológicas e institutos como, por exemplo, o Butantan e o Adolfo Lutz. São locais de contato forte, 
contínuo e íntimo entre o poder público e os diversos segmentos sociais. Para, além disso, o flagrante da 
execução das políticas públicas e seus desdobramentos e o ‘olhar’ do Estado sobre a população e vice-versa. 
Cremos que isso pode ser observado em outros órgãos, como escolas, distritos policiais e unidades prisionais 
e um pouco além, nos cartórios. Algo já muito claro, há tempos, para pesquisadores e juristas.



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.12-21, abril de 2019 21

Revista do Arquivo Apresentação Dossiê Temático

Se quiserem complementar algo, fiquem à vontade

Só acrescentar que a adesão aos documentos digitais, cada vez mais presentes e que se tornarão mais in-
tensos, não dispensa de forma alguma a gestão documental. Caso a percamos de vista, migraremos de uma 
situação na qual acumulávamos, de forma desordenada, documentos em papel, para acúmulo caótico de 
documentos digitais. Devemos ter em mente que, caso isto ocorra, apenas mudaremos os problemas de 
lugar. Do Protocolo/Arquivo Intermediário para o pessoal da TI, que futuramente terá que dar conta disso, 
técnica e juridicamente.  Para fazer um trocadilho, apenas trocaremos o “suporte do problema”, do suporte 
físico para o digital. Tanto os documentos digitais quanto a gestão documental trouxeram uma infinidade de 
vantagens e comodidades. Assim a administração pública e principalmente o cidadão só têm a ganhar com 
diálogo e busca de soluções integradas entre equipes da gestão documental e da área da TI.

Foto: Sandra Gonik

Aspecto do Arquivo Intermediário do Instituto Pasteur da Coordenadoria de Controle de Doenças - SES
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Resumen

El objetivo principal del presente artículo es poner de manifiesto la relevancia de los archivos locales para 
el estudio de la sanidad en las sociedades de la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna. El valor 
de las fuentes conservadas en estos archivos reside en que fueron las propias ciudades las encargadas de 
la gestión de la salud y la enfermedad durante esa época. Para lograr este propósito, utilizamos un estudio 
de caso, la ciudad de Alicante durante el siglo XVIII. Se ha procedido a la lectura detenida de la principal 
serie documental que aporta datos a nuestro trabajo, las actas del cabildo, que se ve complementada con 
la consulta de otras series que recogen información acerca de cuestiones relacionadas con la salud y la 
enfermedad de la ciudad. Ha sido posible trazar una panorámica general de cuáles fueron los riesgos sani-
tarios más importantes para la ciudad y cómo esta se organizó para hacer frente a tales peligros. Este nexo 
entre administración local y sanidad, permite comprender mejor la realidad de la enfermedad y cómo esta 
fue concebida y abordada en el pasado, algo que sería imposible sin desarrollar una investigación en los 
archivos municipales.

Palabras-clave: Enfermedad, médicos, gobierno local, España, siglo XVIII

Resumo

O objetivo principal deste artigo é destacar a relevância dos arquivos locais para o estudo da saúde e da 
doença nas sociedades da Monarquia Hispânica durante a Idade Moderna. O valor das fontes preservadas 
nesses arquivos é grande porque as próprias cidades eram responsáveis da gestão da saúde e da doença du-
rante esse período. Para alcançar este objetivo, utilizamos um estudo de caso, a cidade de Alicante durante 
o século XVIII. Procedemos à leitura da série documental que mais fornece dados para o nosso trabalho, as 
“actas del cabildo”, e foi complementada com a consulta de outras séries que coletam informações sobre 
questões relacionadas com a doença na cidade. Foi possível traçar uma visão geral dos mais importantes 
riscos para a saúde da cidade e como ela foi organizada para lidar com tais perigos. Esta ligação entre a 
administração local e a saúde permite compreender melhor a realidade da doença e como foi concebida 
e abordada no passado, algo que seria impossível sem o desenvolvimento de uma investigação sobre os 
arquivos municipais.

1 El presente artículo es fruto de la relación establecida entre la Universidade de São Paulo y la Universidad Miguel Hernández de Elche en el marco 

de colaboración auspiciada por el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia. Fundación Universia Santander. 

 Artigos



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.22-35, abril de 2019 23

Revista do Arquivo Artigos

Palavras-chave: Doença, médicos, governo local, Espanha, século XVIII

Abstract

The main objective of this article is to highlight the relevance of local archives for the study of health and 
disease in the Hispanic Monarchy during the Modern Age. The value of the sources preserved in these 
archives is because the cities themselves were responsible for the management of health and disease du-
ring the period. To achieve our purpose, we did through a case study: the city of Alicante during the 18th 
century. We have read carefully the main documentary series that provides most important information to 
us, las “actas del cabildo”, which is complemented with the consultation of other series that about issues 
related to health and disease of the city. It has been possible to design a general perspective of the most 
important health risks for the city and how they was organized to deal with such dangers. The link between 
local administration and disease, allows to better understanding its reality, and how it was conceived and 
tackled in the past it would be impossible without developing an investigation in the municipal archives.

Keywords: Disease, medical doctors, local government, Spain, Eighteenth Century
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Introducción

En la Monarquía Hispánica, durante la Edad Moderna, las acciones encaminadas a prevenir la apa-
rición de enfermedades o intentar minimizar sus efectos, si ésta ya había aparecido, eran responsabilidad 
de las instituciones locales. Por su parte, la política sanitaria desarrollada por la Monarquía tuvo por objeto, 
casi de manera exclusiva, la lucha contra las grandes epidemias (RODRÍGUEZ OCAÑA, 1994), provocadas en 
su mayor parte por la peste. Fue con el desarrollo del estado nación liberal, durante el siglo XIX, y ya en el 
siglo XX, cuando la administración central fue desplegando unos dispositivos de control de la enfermedad 
que se ubicaban a nivel provincial y municipal. Así pues, hablar de salud pública en la Monarquía Hispánica 
en la Edad Moderna es, necesariamente, hablar de las políticas desarrolladas en el ámbito local, tal y como 
se han encargado de demostrar numerosos estudios (RODRÍGUEZ OCAÑA, 2005; RODRÍGUEZ OCAÑA; MAR-
TÍNEZ NAVARRO, 2008). Es por ello que la documentación conservada en los archivos municipales, consti-
tuye una fuente imprescindible para comprender la historia de la medicina durante la época preindustrial. 

En el presente artículo, a través de un caso de estudio concreto, la ciudad de Alicante durante el 
siglo XVIII, pretendemos realizar un recorrido por aquellos aspectos relacionados con la gestión de la salud 
y la enfermedad en el ámbito municipal, con el objetivo de mostrar hasta qué punto es relevante la informa-
ción que podemos rescatar de los archivos locales para el conocimiento del pasado.  El papel de diferentes 
archivos, públicos y privados, de la provincia alicantina para la salvaguarda de la memoria y estudio de la 
historia fue tema de un número monográfico de la revista Canelobre (LINARES ALBERT; LLORENS ORTUÑO; 
MATEO RIPOLL, 2011). Para ello, realizamos una panorámica general sobre esta materia a través de la docu-
mentación que conserva el Archivo Municipal de Alicante (AMA) y nuestra propia experiencia. No preten-
demos trazar un dibujo pormenorizado de cómo se afrontaba la enfermedad y la muerte durante el periodo 
estudiado, algo que sería inasumible dentro de un único trabajo. Remitimos a la bibliografía especializada 
para la contextualización histórica de cada uno de los aspectos de los que nos ocupamos. 

Entre la documentación local, la de mayor utilidad ha sido la serie conocida como “actas del cabil-
do”. El cabildo era el gobierno municipal, es decir, el ayuntamiento, y estaba formado por el corregidor (que 
ejercía como presidente), el alcalde mayor (juez de primera instancia y delegado del corregidor) y doce 
regidores designados por el rey entre las familias más notorias de la ciudad. Así, las “actas del cabildo” re-
cogen bajo la fe otorgada por la firma del notario, las reuniones que, periódicamente, mantenían los cargos 
mencionados para tratar los asuntos cotidianos y relevantes para la ciudad, entre los cuales, como no podía 
ser de otra manera, se encontraban aquellos relativos a la salud y la enfermedad. A pesar de que se trata 
de una serie archivística muy rica, su aprovechamiento resulta costoso, ya que la variedad temática y la 
frecuencia con la que se celebraban las reuniones capitulares, fue generando un volumen considerable de 
documentación que obliga, bien a realizar una lectura completa de la serie, o bien a disponer de un trabajo 
archivístico previo capaz de identificar los asuntos tratados.

Dado que no existe una clasificación previa del contenido de las actas a partir de criterios archivísti-
cos actuales, para conocer en profundidad el contenido de las misas es preciso realizar una lectura porme-
norizada de todas las conservadas correspondientes al siglo XVIII, alrededor de 22.000 folios que contienen 
toda la serie conservada en el Armario 9 del AMA. Otras series documentales custodiadas en este archivo 
que resultan de interés son: la correspondencia, que recoge las cargas escritas y recibidas por el ayunta-
miento; la documentación contable, en la que figuran los ingresos y gastos realizados; la hacendística, en la 
que se recoge con fines tributarios información sobre los vecinos; la legislativa, en la que figuran las orde-
nanzas por las que debía regirse la ciudad. Además, contamos para el estudio de la salud y la enfermedad 
con otros legajos individualizados que están perfectamente descritos por el personal del archivo y, por ello, 
accesibles al investigador.  
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Nuestra experiencia en la explotación del AMA, una ciudad de la Monarquía Hispánica ubicada en 
el sureste de la Península Ibérica, a orillas del mar Mediterráneo, pretende servir como ejemplo y, al mismo 
tiempo, orientación para otros trabajos que pretendan ahondar en la potencialidad de los estudios histórico-
-médicos en el ámbito local. Para ello, dedicamos el primer punto a describir la potencialidad del archivo para 
conocer el papel desarrollado por el conjunto de profesionales con los que la ciudad contó para gestionar la 
sanidad. En segundo lugar, pondremos el énfasis en la pertinencia de las fuentes documentales locales para 
comprender el funcionamiento de uno de los entramados administrativos sanitarios más complejos: los sis-
temas de vigilancia marítima para prevenir la llegada de la peste. En tercer lugar, nos detendremos en las po-
sibilidades que las fuentes municipales pueden ofrecer al conocimiento de la incidencia de las enfermedades 
endémicas, en este caso las fiebres tercianas. A continuación, nos ocuparemos del papel que las corporacio-
nes locales desempeñaron en el intento de lograr que la ciudad tuviese unas mínimas condiciones higiénicas. 
En quinto lugar, repasaremos brevemente de qué modo los ayuntamientos abordaron la inspección de los 
alimentos para evitar que se consumiesen en mal estado. Por último, nos detendremos en las posibilidades 
que los archivos locales ofrecen para el conocimiento de las instituciones asistenciales.

Profesionales Sanitarios

Para ocuparse de las enfermedades que aquejaban a los desfavorecidos, así como para atender a 
los partos de las mujeres menesterosas los consistorios contrataban médicos, cirujanos y matronas, una 
práctica que se fue extendiendo desde la Edad Media (GARCÍA BALLESTER, 2001) . Cada uno de estos profe-
sionales tenía un ámbito concreto de actuación, unas responsabilidades determinadas, una consideración 
y un reconocimiento social distinto y, de acuerdo con ello, un salario diferente. El interés de los municipios 
por contar con asalariados sanitarios es una de las manifestaciones más evidentes de su preocupación por 
mantener un cierto nivel asistencial. 

Los profesionales sanitarios que solían dejar mayor rastro documental fueron los médicos. Su pre-
sencia obedecía a la necesidad de contar con profesionales formados en la universidad que, con el respaldo 
de la ciencia, luchasen contra la enfermedad y la muerte. La presencia de médicos en los municipios de la 
Edad Moderna, ha sido objeto de numerosos estudios que han analizado su distribución, sus funciones y 
el régimen administrativo que regulaba su contratación (MORETÓN ALONSO, 1993; SÁEZ GÓMEZ; MARSET 
CAMPOS, 1993; ORTIZ GÓMEZ; QUESADA OCHOA; ASTRAIN GALLART, 1995; ORTIZ GÓMEZ et al., 1995; 
FERNÁNDEZ DOCTOR; ARCARAZO GARCÍA, 2002; GRANJEL, 2002). Se trataba de lograr una atención mí-
nima para los habitantes de la ciudad cuyo escaso salario o situación de pobreza les impedía contratar los 
servicios de un médico cuando les aquejaba la enfermedad. Habida cuenta de la diversidad jurisdiccional 
propia de las Monarquía Hispánica en la Edad Moderna, las condiciones de ejercicio de los médicos con-
tratados por villas y ciudades eran muy variadas. En cada municipio se podía organizar de una forma, aten-
diendo a sus necesidades, que podían estar determinadas por factores como el número de habitantes, el 
medio natural, la disponibilidad de titulados o las posibilidades económicas del consistorio. Esta variabilidad 
local es, precisamente, la que hace aconsejable el uso de los archivos municipales para poder acercarse a la 
compleja realidad de la asistencia sanitaria en la Edad Moderna.

Tal y como hemos apuntado, las actas del cabildo constituyen la serie que nos aporta mayor caudal 
de información y, a través de ellas, es posible conocer el número de sanitarios que fueron contratados, 
cómo eran elegidos, en qué condiciones, y cuáles eran sus salarios y obligaciones. Los médicos que desea-
ban lograr una plaza de titular que había quedado vacante debían presentar una solicitud formal al ayunta-
miento, procedimiento que también era aplicable para cirujanos y matronas (PERDIGUERO GIL; BERNABEU
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MESTRE, 1995; BUENO VERGARA, 2014). Esa instancia para convertirse en sanitario del municipio, debía 
ir acompañada de una relación de méritos, por lo que es posible conocer cuál era el perfil profesional de 
los postulantes y qué elementos fueron los más valorados por los munícipes que debían elegir al candidato 
más adecuado, en atención a sus méritos. Los procesos de selección están documentados en las actas mu-
nicipales, por lo que, en nuestro caso, es posible conocer que sanitarios trabajaron para el ayuntamiento 
alicantino durante todo el siglo XVIII. Como se ha indicado, la documentación más abundante se refiere a 
los médicos, que tuvieron mayor presencia en las actividades sanitarias a cargo del municipio.

La principal responsabilidad de los médicos asalariados era atender a los pobres que enfermaban, 
incluyendo la asistencia domiciliaria a cualquier hora del día si la gravedad de la enfermedad así lo aconse-
jaba. No obstante, también tenían asignadas otras tareas de gran relevancia, como atender a los pacientes 
ingresados en las instituciones sanitarias de la ciudad, a los presos encerrados en la cárcel, y actuar como 
expertos en todos los casos en los que fueran requeridos por el municipio.  También debían inspeccionar los 
barcos que llegaban a puerto con el fin de evitar la entrada en la ciudad de la peste. Estas responsabilidades 
no figuran en ninguna recopilación legislativa, por ello, la única manera posible de conocer la realidad de la 
práctica sanitaria pasa por la lectura detenida de las actas municipales, a fin de realizar una síntesis, a partir 
de la plasmación de la realidad que se recoge en las fuentes.

La información disponible sobre la actividad de cirujanos y las matronas es más escasa. Ambas 
ocupaciones compartían con los médicos la obligación de atender sin contraprestación económica, dentro 
de su ámbito de práctica, a quienes no podían costear el pago de honorarios. Los cirujanos se encargaban 
principalmente de aquellos que habían sufrido algún tipo de accidente o precisaban de algún tipo de inter-
vención quirúrgica. Las matronas atendían a las mujeres durante su embarazo y en el momento del parto. 
Por lo hallado en la documentación archivística disponible, la colaboración de los cirujanos en el manteni-
miento de la salud pública fue muy escasa y la de las matronas nula. No obstante, existen otras posibilidades 
de acercarnos a estos sanitarios como los intentos de control por parte de las autoridades sobre el ejercido 
de las matronas, una profesión tradicionalmente femenina que, a partir de 1751, pudieron desempeñar 
también los cirujanos (ORTIZ GÓMEZ, 1996a, 1996b). Estas tentativas de dominación pueden comprobarse 
en la documentación municipal a través de los exámenes que médicos y párrocos realizaban a las matronas 
como condición para que estas pudieran ejercer en la ciudad2 .

La documentación custodiada en los archivos locales también permite aproximarse a la posición 
social que ocupaban los sanitarios, puesto que las fuentes de tipo hacendístico nos permiten conocer los 
ingresos que éstos declaraban, situándolos en el contexto de la época. En el caso de Alicante, durante el 
siglo XVIII, fueron tres los médicos contratados y recibían un salario anual que oscilaba entre la 160 y las 200 
libras, los cirujanos mejor pagados recibieron 50 libras, mientras que las matronas eran gratificadas con 10 
libras. Estos sanitarios no trabajan en exclusividad para el ayuntamiento, por lo que obtenían otros ingresos 
con el ejercicio libre de su profesión. Además, gracias a los estudios sobre la fiscalidad del municipio (GI-
MÉNEZ LÓPEZ, 1981), es posible poner en relación sus salarios, observando que, mientras que los médicos 
obtenían mayores ganancias que profesiones liberales como abogados o escribanos, los estipendios de las 
matronas sólo podrían servir como complemento a otro salario principal. 

Por último, a través de una de las fuentes custodiadas en el AMA, también podemos indagar acerca 
de las condiciones materiales de vida de esos profesionales. Se trata de los llamados Vecindarios, en los 
que figura información acerca de la ubicación de su vivienda, el número de personas que habitaba con 
ellos, el parentesco que les unía y si tenían o no servicio. De este modo, si bien es cierto que, con algunas 
limitaciones , se puede conocer el estatus que ocupaban en la sociedad alicantina del Setecientos. 

2 Archivo Municipal de Alicante (AMA), Armario (Arm.) 9, libro (lib.) 53, folios (ff.) 30v-31v, 236-236v y 244v. 
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Hay que hacer una salvedad en este punto, puesto que, al figurar sólo el cabeza de familia en esta serie, 
no es posible conocer en qué lugar de la ciudad ni en qué condiciones vivían las matronas, ya que, por lo 
general, no conocemos el nombre y apellidos de sus maridos, en caso de que los tuviesen. 

Sanidad marítima

Uno de los rasgos más característicos de organización sanitaria moderna fue la actividad conocida 
como “resguardo de la salud” (RODRÍGUEZ OCAÑA, 1988). Con esta expresión se aludía a las prácticas 
encaminadas a evitar que la peste llegase a una ciudad, mediante el establecimiento de inspecciones 
en los barcos arribados a puerto, en el contexto de un conjunto de actividades que se daban de manera 
generalizada en el Mediterráneo occidental y que, en el caso español ya ha recibido la atención por parte 
de la historiografía (BONASTRA, 2010; PERDIGUERO GIL; ZARZOSO ORELLANA, 2010; BUENO VERGARA; 
PERDIGUERO GIL, 2015). El objetivo era el aislamiento de aquellas naves que fueran sospechosas de llevar 
consigo la enfermedad. Con el paso del tiempo, se fue configurando una red interportuaria con códigos 
compartidos como la utilización de las llamadas patentes de sanidad, que expedían las ciudades de origen 
para los navíos y que debían mostrarlas en el puerto de destino, a fin de poder atracar.

Para profundizar acerca de esta actividad de prevención contra la llegada de la peste resulta de 
vital importancia la documentación municipal, teniendo un papel destacado, en el caso de Alicante, la serie 
de Correspondencia. Esta circunstancia que debe entenderse en el contexto del proceso administrativo 
centralista impuesto por la dinastía borbónica en los territorios hispánicos tras su triunfo en la Guerra de 
Sucesión (1701-1714) ante la casa Austria. Así, con motivo de la Peste de Marsella (1720), último episodio 
de esta enfermedad en el Mediterráneo occidental, fue instaurada por Felipe V la Junta Suprema de 
Sanidad, organización estatal cuyo fin era coordinar a las diferentes ciudades del Reino en una política 
homogénea frente al contagio (VARELA PERIS, 1998). No obstante, como ya se ha señalado en diversos 
estudios, el objetivo no fue exclusivamente sanitario, sino también económico, como parte de una política 
comercial proteccionista hacia Francia (PESET REIG; MANCEBO; PESET REIG, 1971). En el plano de la política 
interior, la institución fue empleada para hacerse con el control de los ingresos generados por la actividad 
del resguardo de la salud. Es por ello que la Junta Suprema de Sanidad mantuvo una correspondencia 
con diferentes ciudades portuarias, con el objetivo de acopiar información acerca de su funcionamiento, 
mientras, de este modo, la Monarquía iba ir asumiendo las funciones de las llamadas juntas locales3 , que 
eran las organizaciones sanitarias propias de cada municipio. 

La creación de la Junta Suprema de Sanidad también trató de centralizar la información y distribuirla 
a través del Reino mediante misivas que fueron guardadas en los archivos locales. A modo de ejemplo, en 
noviembre de 1745, una nota procedente de la Junta Suprema de Sanidad alertaba, desde la Junta de Sanidad 
de la ciudad italiana de Génova, de la presencia, en la costas griegas, de una nave que portaba enfermos 
de peste, por lo que prevenían a las autoridades de cada ciudad para que se redoblase la vigilancia sobre 
las embarcaciones procedentes del Mediterráneo oriental4 . También podríamos hacer más noticias sobre 
brotes5  o, incluso, aludir al envío del “Prontuario en lengua vulgar de todo lo más preciso que puede ocurrir 
en el asunto de la Peste en los tres estados de precaución, curación y purificación”, con las instrucciones 
precisas que se debían tomar para ante un contagio que, por desgracia, no se han conservado6 .

3 AMA, Arm. 12, lib. 5, ff. 89-95v.
4 AMA, Arm. 9, lib. 35, f. 145-145v.
5 Como el aviso por los estragos que la peste estaba causando en Esmirna en 1758, AMA, Arm. 9, lib. 48, ff. 179-180; o el pago por los servicios de 
vigilancia en la prevención de la peste que había prendido en Alejandría, Egipto, un año más tarde, AMA, Arm. 9, lib. 49, f. 207-209.
6 Se conserva la nota que informaba del dicho envío, remitido por la propia Junta de Sanidad, AMA, Arm. 9, lib. 47, f. 109-110.
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Pero la comunicación de los contagios no se realizó únicamente en sentido vertical, desde la 
Junta Suprema a las Juntas locales. Entre las propias ciudades marítimas se cruzaron cartas con datos 
considerados valiosos para alejar la peste. Hay multitud de ejemplos en este sentido, como la información 
llegada desde la población de Cartagena, ciudad enclavada en el sudeste de la Península Ibérica, de la 
presencia de dos navíos franceses que portaban falsas patentes de sanidad, en un clima de preocupación 
marcado por el episodio de la peste de Marsella7 .

También ha sido relevantes para la comprensión del funcionamiento de las estructuras organizativas 
de prevención contra la peste las fuentes legislativas. Así, por ejemplo, en los Estatutos por los que la 
ciudad se debía gobernar, aparecen las funciones a las que estaban obligados quienes formaban parte de la 
vigilancia para la prevención de la peste8 . Precisamente, en los Estatutos de 1625 se encontraba la forma 
de proceder a la vigilancia, además de recoger las posibles sanciones que se imponían a quienes, formando 
parte de la Junta, dejasen de observar lo establecido en la normativa. 

Enfermedades endémicas

Si bien es cierto que la peste era la enfermedad que más preocupaba a las poblaciones durante la 
Edad Moderna, habida cuenta de las grandes mortandades que era capaz de provocar, fueron las de carác-
ter endémico aquellas con las que tuvieron que lidiar quienes habitaron en el Alicante del siglo XVIII, en con-
creto, las fiebres tercianas. La presencia de las fiebres tercianas es el mundo mediterráneo ha recibido una 
gran atención por parte de la historiografía desde que el propio Braudel (2010) las abordase como uno más 
de los elementos comunes que configuraban el mundo mediterráneo (MATEU TORTOSA, 1987; ALBEROLA 
ROMÁ; BERNABÉ GIL, 1999; SÁEZ GÓMEZ; MARSET CAMPOS, 2000; PERDIGUERO GIL, 2005; CASTEJÓN 
PORCEL, 2015). Así, las fiebres tercianas, identificadas tradicionalmente con la malaria, no provocaban las 
pérdidas humanas de otras grandes epidémicas, pero su presencia en unas sociedades tan frágiles como 
las modernas, alteraban la vida cotidiana y podía condenar a la pobreza a familias debido a la incapacidad 
temporal que provocaba en quienes la contraían. 

Las posibilidades que nos ofrecen los archivos locales para acercarnos a la realidad cotidiana de la 
enfermedad son muy sugerentes. Ahora bien, es preciso señalar que tales aproximaciones son, casi siem-
pre, desde el punto de vista de las autoridades municipales, mientras que las voces de los enfermos apenas 
tienen su reflejo en estas fuentes. En ocasiones, a través de las protestas por la falta de atención sanitaria 
recibida por parte de los pobres enfermos, podemos conocer algo acerca de quienes habitualmente no 
tenían voz en la documentación oficial.

En primer lugar, es posible un análisis de la incidencia de la enfermedad desde un punto de vista 
cuantitativo. La confiabilidad de estas cifras es relativa, puesto que estamos es una época preestadística y, 
por tanto, no se habían articulado recursos necesarios para acopiar tal información. Por ello, con frecuen-
cia, nos encontramos con expresiones poco informativos sobre la cantidad de enfermos afectados como 
“un número muy alto”, o “crecido número”9 . No obstante, en otras ocasiones sí es posible hallar cifras 
concretas, bien como parte de las averiguaciones municipales para el conocimiento y arbitrio de medidas  

7 AMA, Arm. 9, lib. 10, ff. 109v-110.
8 AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 18 de diciembre, 1669; Arm. 1, lib. 25, Felipe 
IV concede nuevos estatutos y ordenanzas para el gobierno de la Ciudad de Alicante, 1625, ff. 89v-91.
9 AMA, Arm. 9, lib. 58, ff. 237-239v
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para atajar la enfermedad101, bien dentro de la correspondencia con instancias superiores de la Monarquía, 
interesada por el estado de salud de algunas zonas del Reino112 . 

Estas apreciaciones de naturaleza cuantitativa no son tan interesantes como las cualitativas que 
sí pueden ser extraídas en abundancia de la consulta de la documentación municipal. Y es que, entre sus 
fondos, han quedado testimonios de los médicos que hubieron de atender a los enfermos, los religiosos 
que los acompañaron espiritualmente, y los propios regidores que debieron articular las medidas al alcance 
de las posibilidades de la época para acabar con el contagio. En cuanto a las primeras, las consideraciones 
de los médicos sobre la naturaleza de las fiebres, el estado de la población y los modos de acabar con 
el brote, han pervivido en la documentación municipal y constituyen un testimonio imprescindible para 
comprender cuál era el significado de la enfermedad en aquellos años. Los tres médicos contratados por el 
Ayuntamiento, hacían las veces de informadores para el consistorio municipal que les convocaba para que 
expusieran su testimonio experto, que quedaba recogido en las actas municipales de mano del escribano. 
A través de estos informes, es posible conocer la concepción de la enfermedad en época moderna, puesto 
que cada explicación iba acompañada de su correspondiente argumentación basada en los conocimientos 
médicos del momento y evidencian cómo las teorías miasmáticas eran el fundamento de la transmisión de 
la enfermedad12.

Del mismo modo, es posible trazar una aproximación al estado general de los pacientes, sus sínto-
mas, el pronóstico para los mismos y el modo de actuar, si era posible, para acelerar el proceso de curación. 
Incluso a través de valoraciones que trascienden lo estrictamente médico e incide en las condiciones de 
vida de los dolientes. Dentro de este binomio médico-paciente, es interesante comprobar cómo en deter-
minadas ocasiones, quedaron reflejadas las protestas de los médicos por la falta de obediencia que encon-
traban en sus pacientes, quienes hacían caso omiso a sus recomendaciones, retrasando, en su opinión, los 
procesos para recobrar la salud. Estas “disputas” ponen también de manifiesto que las relaciones entre los 
médicos y sus pacientes no fueron, ni mucho menos, de sometimiento, sino que las resistencias debieron 
ser moneda corriente.

No fueron muy abundantes los testimonios de los médicos acerca de la presencia de otras posibi-
lidades asistenciales, aunque sí es posible encontrar un caso en las actas de las reuniones municipales. Se 
trata de una denuncia presentada por los doctores de la ciudad ante el ayuntamiento, debido a que “algu-
nos sujetos” estaban practicando la medicina sin disponer del título habilitado para ello13.  

En cuanto a los testimonios de los religiosos, sus relatos eran mucho más vívidos que los de los médi-
cos, empleando terminología de mayor dramatismo, en parte porque dos de las órdenes religiosas masculinas 
que había en la ciudad, franciscanos y capuchinos, también realizaban tareas de asistencia y, en ocasiones, 
las fiebres tercianas también aquejaron a los miembros de la congregación. La información aportada por los 
religiosos daba cuenta de la pobreza, el abandono o las grandes necesidades de la población14.

10 AMA, Arm. 9, lib. 43, f. 130v. 

11 AMA, Arm. 15, lib. 15, ff. 59-72v. 
12 AMA, Arm. 9, lib. 36, ff. 149v-151v y 156v-157.
13 AMA, Arm. 9, lib. 50, ff. 114-114v.
14 AMA, Arm. 9, lib. 58, ff. 237-239v.
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Condiciones higiénico-sanitarias

Otras informaciones relacionadas con la salud pública que solamente es posible conocer a través 
de la documentación municipal son las que tienen que ver con la higiene y salubridad del medio. Se trata 
de aquellas condiciones que, según los parámetros científico-médicos de la época, se convertían en un pro-
blema dada la posibilidad de desarrollar enfermedades y que han sido ya abordadas en diferentes trabajos 
de investigación (CORBIN, 1987; CIPOLLA, 1993; PORTER, 1999). Nuevamente, son cuestiones que debían 
afrontar y resolver las instancias locales, por lo que la pesquisa entre las fuentes del ayuntamiento es de 
sumo interés para el investigador.

Las situaciones que eran consideradas un riesgo para la salud pública se producían como resultado 
del desarrollo de la vida cotidiana. Podemos encontrar las que tiene relación con actividades económicas 
que generaban desechos o fuertes olores, tales como la elaboración de aguardientes15,  o el trabajo de 
las pieles16, el esparto y el cáñamo como material textil17 . La imposibilidad de alejar de manera suficiente 
el estiércol y la basura de las calles de la ciudad18, la inexistencia de un sistema de alcantarillado19 y la 
presencia de enterramientos dentro de los lugares sagrados que se encontraban intramuros20,  fueron 
otro de los focos de posible contagio que pueden ser estudiados mediante las fuentes locales. Por último, 
una preocupación constante fueron las acumulaciones de aguas estancadas en las inmediaciones urbanas, 
consecuencia de las fuertes lluvias equinocciales, y que ocuparon un lugar de relevancia en la agenda 
política municipal21 .

No es posible realizar un análisis pormenorizado de cada una de estas circunstancias, algo que 
queda lejos de los objetivos del presente trabajo. Sin embargo, a través de la atenta lectura de las fuentes 
podemos observar que existió una forma concreta de actuar ante estas circunstancias. En un primer 
momento, el ayuntamiento recibía una queja por parte de algún vecino. Era entonces cuando designaba 
a alguno de los médicos de la ciudad para que acudiera a realizar una inspección ocular. Una vez realizado 
esto, los expertos trasladaban su parecer a los regidores quienes, escuchado testimonio, tomaban una 
decisión acerca del particular.

Alimentación

En cualquier sociedad, el abastecimiento de alimentos para la población ha de ser una prioridad. 
Las ciudades de la Monarquía Hispánica no fueron una excepción y, entre las responsabilidades de los 
regidores siempre estuvo la suficiente provisión de los productos de primera necesidad, especialmente el 
cereal. Gracias a la documentación conservada en los archivos locales, podemos trazar cuál era el funciona-
miento de este sistema de abasto, la estructura administrativa, el personal encargado de ella, los alimentos 
objeto de mayor atención y, para el caso que nos ocupa, la vigilancia sobre la salubridad de los mismos, 
un aspecto fundamental para el cuidado de la salud pública. Este último aspecto tiene mayor relevancia, si 
cabe, en el caso alicantino, teniendo en cuenta las dificultades para conservar los alimentos frescos habida 
cuenta de los elevados niveles de humedad y las altas temperaturas tan características de la ciudad.

15 AMA, Arm. 9, lib. 28, ff. 38-38v.
16 AMA, Arm. 9, lib. 49, ff. 108-109.
17 AMA, Arm. 9, lib. 42, ff. 168-168v y 170.
18 AMA, Arm. 9, lib. 2, ff. 60-60v y 62v-63.
19 AMA, Arm. 9, lib. 21, ff. 216-216v; lib. 64, ff. 168-168v.
20 AMA, Arm. 9, lib. 73, ff. 265v-268.
21 AMA, Arm. 9, lib. 5, f. 101; lib. 7, ff. 30v-31; lib. 43, f. 127.
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En cuanto al primero, especialmente perecedero, fue objeto de la inspección de los médicos cuan-
do se sospechaba que la carne despachada no era apta para el consumo . Este reconocimiento podía rea-
lizarse antes de que el animal fuera sacrificado, o bien cuando se hallaba despiezado. En el primero de 
los casos el facultativo podía apreciar indicios de enfermedad en la res que desaconsejaban su consumo, 
mientras que, en el segundo, procedía a hacer su análisis a partir de las propiedades organolépticas de la 
carne: el color, la apariencia y el olor. 

De igual modo que con la carne se procedía con el cereal. Este alimento constituía la base sobre la 
que se asentaba la dieta de las poblaciones de la Europa preindustrial, por lo que tanto su abastecimiento 
como su buen estado, eran fundamentales para el mantenimiento del orden social. En la ciudad de Alicante, 
habida cuenta del papel residual que este cultivo desempeñaba en la producción agrícola, se dependía en-
teramente del conocido como trigo del mar, es decir, aquel que llegaba a la ciudad a través de intercambio 
comercial marítimo. El modo de proceder era el mismo que con la carne, recurriendo el ayuntamiento al 
consejo experto del médico en caso de que se sospechase que el grano podía estar en mal estado. A través 
de la documentación hemos podido constatar cómo en la medida de lo posible, siempre se trató de aprove-
char la mayor cantidad de cereal posible y, ante una porción de grano o harina en mal estado, se intentaba 
combinar con otra que estuviera en mejores condiciones. Si esto no era posible, finalmente, se destinaba 
para comida de las bestias, se quemaba o arrojaba al mar231.

El control sobre la salubridad de los alimentos se extendió a otra serie de comestibles. Así, el vino242, 
el producto más importante obtenido en la ciudad, el pescado253, diferentes frutas264 y también el chocola-
te275, recibieron la atención de los médicos titulares, a requerimiento de la ciudad.

 
Instituciones asistenciales

Por último, la documentación municipal también nos permite aproximarnos al estudio de las insti-
tuciones asistenciales que se ocuparon de la población enferma. Las fuentes emanadas de los consistorios 
no suelen ser las más apropiadas a la hora de estudiar estos centros, puesto que lo idóneo es consultar las 
generadas por las propias instituciones. Es lo que ocurre con la mayoría de los estudios llevados a cabo sobre 
hospitales, objetos de estudio preferentes para varias disciplinas históricas (DANON I BRETOS, 1978; LÓPEZ 
TERRADA, 1986; FERNÁNDEZ DOCTOR, 2000; HUGUET TERMES et al., 2014; COMELLES; CONEJO; BARCELÓ 
PRATS, 2018). Con todo, puesto que no se conserva documentación propia de las instituciones asistenciales 
alicantinas para la Edad Moderna y habida cuenta de la relación que la municipalidad mantenía con estos 
establecimientos, las fuentes locales se convierten en el único camino para perfilar, en lo posible, una idea 
general de su funcionamiento y, sobre todo, reconstruir las actividades que desarrollaron en la vida urbana.

En el siglo XVIII alicantino encontramos tres instituciones asistenciales, cada una de ellas con unas 
características determinadas. En primer lugar, el Hospital de San Juan de Dios, un centro de origen medieval 
gestionado por la orden religiosa homónima y que estaba bajo el patronato de la ciudad de Alicante, y cuyo 
objetivo se centraba en la atención más que en la curación, como era propio de este tipo de dispositivos. En 
segundo lugar, hallamos el Hospital Militar, una institución fundada por la Monarquía durante la Guerra de 
Sucesión, cuyo objetivo principal era atender a los soldados que habían caído heridos en combate, ubicán-
dose en la ciudad de Alicante por su importancia estratégica durante la citada contienda y, más tarde, por 

23 AMA, Arm. 9, lib. 13, ff. 184-185v; lib. 70, ff. 336-338.
24 AMA, Arm. 9, lib. 76, ff. 260v-262 y 284-285v.
25 AMA, Arm. 9, lib. 19, f. 10v; lib. 93, f. 206.
26 AMA, Arm. 9, lib. 62, ff. 141-144; lib. 73, ff. 247-258.
27 AMA, Arm. 9, lib. 62, f. 123.
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la cercanía con el norte de África y la posibilidad de traslado de los heridos en las campañas bélicas por el 
Mediterráneo. Por último, encontramos la Casa de Misericordia, una institución puesta en marcha en 1751 
por el obispado y el ayuntamiento alicantino, con un espíritu similar a los hospicios, es decir, recoger a los 
pobres que mendigaban por la calle para enseñarles un oficio y convertirlos en miembros productivos para 
la sociedad, dentro del utilitarismo propio de la ilustración.

En cuanto al Hospital de San Juan de Dios, es posible conocer el número de enfermos que podía 
acoger en su seno y las condiciones en las que éstos estaban, gracias a las informaciones que el prior de 
la orden religiosa hacía llegar al consistorio. Además, contamos con el testimonio de los médicos que, en 
determinadas ocasiones acudieron a realizar inspecciones sobre la institución –además de las visitas a los 
enfermos-, comunicaron las condiciones en las que se estaba atendiendo a los pacientes, detallando el es-
tado casi ruinoso en que se encontraba el hospital.

Otro aspecto que es posible conocer a través de la documentación local es la financiación de las 
instituciones asistenciales. En el caso del hospital alicantino los ingresos provenían de diversas fuentes: las 
aportaciones regulares del cabildo, donaciones que se producían en fechas señaladas, las limosnas reali-
zadas por particulares (en ocasiones a instancias de los regidores del cabildo) y, por último, los beneficios 
obtenidos con la organización de funciones teatrales y corridas de toros. A pesar de los distintos medios de 
financiación, el déficit en las cuentas fue una constante a lo largo del siglo XVIII. 

Reflexiones finales

La lucha contra la enfermedad y la muerte fue convirtiéndose a lo largo del siglo XVIII en una preo-
cupación de los gobernantes. El nivel local nos permite conocer con detalle el modo en el que fue sustan-
ciándose tal preocupación. La actividad municipal quedó registrada en el caso de los consistorios de la Mo-
narquía Hispánica en la Edad Moderna en diversas series documentales que nos permiten conocer cómo 
se afrontaba la enfermedad. A través del caso de la ciudad de Alicante en el siglo XVIII, hemos mostrado los 
dispositivos asistenciales y de prevención de la enfermedad que fueron organizándose. Por la naturaleza de 
la documentación, los archivos muestran, sobre todo, las voces de las autoridades. Con frecuencia, también 
podemos acercarnos a los paradigmas médicos en los que se basaba la práctica de los profesionales sani-
tarios que contrataba la ciudad. Las voces de la población, sin embargo, rara vez aparecen reflejadas en los 
documentos. El grado de adherencia o contestación con el que la población reaccionaba a los dictados de 
sanitarios y gobernantes es el gran asunto pendiente cuando se maneja, tan solo, documentación oficial. 
No obstante, la riqueza de los archivos locales, nos permite un acercamiento a la realidad sanitaria que va 
mucho más allá de las acciones acometidas por el gobierno central, las grandes instituciones o las lumina-
rias médicas.
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Resumo

O artigo aqui apresentado refere-se à pesquisa realizada no Arquivo Permanente da Santa Casa de 
Misericórdia da Paraíba (APSCM-PB), a partir da análise da documentação custodiada pela instituição, tendo 
como objetivo identificar a estruturação das atividades hospitalares desta secular entidade de caridade, no 
recorte temporal entre 1858 e 1928. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou compreender o percurso 
histórico orgânico-administrativo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba (SCM-PB), tendo como base 
Relatórios dos Provedores e tipologias documentais hospitalares encontradas na entidade. A pesquisa, 
classificada como de natureza básica, teve uma abordagem qualitativa, cujas finalidades foram descritivas e 
explicativas. O levantamento de dados fez uso do método bibliográfico e documental, sendo que a análise 
da documentação foi realizada em conjunto com o paradigma indiciário. Esperamos que a pesquisa venha 
lançar uma nova perspectiva sobre o acervo, a partir da análise proposta neste trabalho.

Palavras-chave: Arquivo. Santa Casa de Misericórdia da Paraíba. História dos Hospitais. Arquivologia.

Abstract

The article presented here refers to the research carried out in the Permanent Archive of the Holy House 
of Mercy of Paraíba (HHMPB), based on an analysis of the documentation kept by the institution, with the 
objective of identifying the structuring of the hospital activities of this secular charity in the temporal cut 
between 1858 and 1928. In this sense, the present research sought to understand the organic-administrative 
history of Holy House of Mercy of Paraíba (HHM-PB), based on Provider Reports and hospital typologies 
found in the entity. The research, classified as of basic nature, had a qualitative approach, whose purposes 
were descriptive and explanatory. The data collection made use of the bibliographic and documentary 
method, and the analysis of the documentation was performed in conjunction with the indexing paradigm. 
We hope that the research will launch a new perspective on the collection, based on the analysis proposed 
in this paper.

 
Keywords: Archive. Holy House of Mercy of Paraiba. History of Hospitals. Archival Science.
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1. Introdução 

A história dos hospitais no Estado da Paraíba é uma lacuna que ainda está a ser preenchida, e 
seu estudo passa obrigatoriamente pelo Arquivo Permanente da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba 
(APSCM-PB), tendo em vista o conjunto documental custodiado por esta entidade que guarda boa parte da 
estruturação das atividades hospitalares do estado.

O estudo buscou compreender o percurso histórico orgânico-administrativo da Santa Casa de 
Misericórdia da Paraíba (SCM-PB). Instituição responsável pela criação do primeiro hospital da Paraíba e 
pelo tratamento das mais diversas doenças que assolaram a população paraibana. É importante destacar 
que, no Brasil, foram as Santas Casas de Misericórdia que criaram e mantiveram os primeiros hospitais, 
desde o período colonial até meados da República, fase em que o Estado começa a assumir as funções de 
assistência médica aos cidadãos.

A base da pesquisa foram os Relatórios dos Provedores e tipologias documentais produzidas 
e recebidas pelos hospitais da SCM-PB, encontradas na entidade. O corte cronológico para este estudo 
foi formatado com base nos próprios relatórios, que só existem no acervo a partir de 1858 e as demais 
tipologias documentais são referentes aos séculos XIX e XX. Para uma melhor compreensão das funções 
e cargos desenvolvidos pela instituição, foram elaborados seis organogramas da estrutura administrativa 
hospitalar da Santa Casa Paraibana baseados no recorte temporal mencionado.

A pesquisa, classificada como de natureza básica, teve uma abordagem qualitativa, pois, 
as relações entre os documentos pesquisados, a bibliografia e a compreensão destas relações são 
fundamentais para a montagem da História dos Hospitais na Paraíba, o que nos leva às finalidades 
descritivas e explicativas do presente estudo. O levantamento de dados fez uso do método bibliográfico e 
documental. As linhas desses materiais levantados foram sendo tecidas a partir do paradigma indiciário1  

 na medida em que seguimos os rastros “colhidos” em tipologias documentais díspares, que pusemos 
em diálogo constante com a bibliografia e com atenção aos detalhes, tendo em vista delinear um quadro 
histórico, cuja concisão se perdeu no tempo, entre as lacunas documentais. Como nos aponta Ginzburg 
“(...) a partir dos dados aparentemente negligenciáveis (...) pistas infinitesimais, permitem remontar uma 
realidade mais profunda, de outra forma intangível” (1989, p. 150). 

A partir de alguns aspectos apontados nos Relatórios dos Provedores conseguimos compreender 
o papel fundamental desempenhado pela Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, no tocante a assistência 
médica hospitalar, direcionada, principalmente, às camadas mais carentes da sociedade paraibana. Na 
maior parte das vezes foram dados colhidos em partes diversas dos documentos, tendo em vista que seus 
autores não tinham a intencionalidade (nem a necessidade) de explicitar a estrutura que procurávamos 
apreender. 

O século XIX é um período fértil em estudos sobre a província da Paraíba. Dentre os principais 
trabalhos podemos citar: ROCHA (2009), CHRISTILLINO (2016) e LIMA (2008). No contexto destes estudos, 
pode-se inferir que a economia paraibana passava por um momento de desequilíbrio, devido ao decréscimo 
na produção do açúcar e estiagens prolongadas (PORDEUS, 2002). Neste sentido, SANTOS (2018, p. 53) nos 
demonstra a situação sanitária a partir das perdas econômicas: 

1 Paradigma Indiciário é um conceito formulado pelo historiador Carlo Ginzburg como método de pesquisa histórica cujas bases foram selecionadas, 
num incrível jogo de erudição, por preceitos advindos da ciência médica, literatura e técnicas de investigação criminal de fins do século XIX. Por 
outro lado, a apresentação do método é uma defesa da História enquanto ciência comprometida com a “verdade”, numa resposta às concepções 
pós-modernas que a aproxima da retórica ficcional. Ver: GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais: 
morfologia e história. São Paulo. Companhia das Letras. 1989.



Revista do Arquivo Artigos

São Paulo, Ano IV, Nº 8.p. 36-52, abril de 201938

A propagação das secas no Nordeste (antigo Norte) devastou com a economia da 
região que eram baseadas principalmente na agricultura com as plantações de 
algodão ou na pecuária com a criação de animais, provocando a miséria e a fome que 
se espalharam e criaram um contexto extremamente desfavorável com milhares de 
mortes nas províncias do Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte.

Mesmo não sendo a província mais devastada pelos problemas trazidos pela prolongada estiagem, 
o referido autor aponta no seu texto a existência na Paraíba de uma ‘indústria da seca’, persistindo os ideais 
da elite sobre a população mais carente que sofria os males dela proveniente. Fora isso, a província foi 
vitimada por vários ciclos epidêmicos a partir da segunda metade do oitocentos. Dentre as doenças que 
mais causaram transtornos e mortalidade acentuada, podemos citar: a febre amarela (1850), o chólera 
morbus (1851 e 1856) e a varíola que faziam vítimas constantes em rompantes sazonais.

Nesse contexto, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia passa a ser o caminho de muitos 
paraibanos (pobres livres ou escravizados) que, em situação de miséria e acometidos das mais diversas 
doenças buscaram um lenitivo a sua dor naquela confraria. E para a elite era a oportunidade de buscar 
novos recursos e fazer pressão política a nível nacional (SANTOS, 2018).

A partir dos dados do recenseamento apresentado por DINIZ (2016) sabemos que a população total 
da Paraíba no ano de 1872 perfazia um total de 376.226 habitantes, o que correspondia a aproximadamente 
4% do total da população brasileira, tendo a capital, Cidade da Parahyba, um total de 22.258 habitantes. 
Neste quadro, o número dos escravizados perfazia um total de 6% da população da Província. É importante 
destacar que a atuação do Hospital da Santa Casa era restrita a Capital, recebendo eventualmente pacientes 
do interior. Entretanto, podemos afirmar, a partir dos documentos, que a atuação da Santa Casa se fazia aos 
mais necessitados que procuraram a instituição, incluindo neste quadro os escravizados.

Os anos finais do século XIX são marcados pela transformação das políticas públicas de assistência, 
em especial à saúde, que já vinham se delineando ao longo dos anos precedentes. Mudaram, em especial, 
as concepções de assistência relacionadas à caridade que, no século XIX, se viu definitivamente transmutada 
pelos ideais da filantropia utilitarista e passa a cargo do Estado, diminuindo as responsabilidades e também 
o prestígio das instituições caritativas. Foi o que aconteceu no estado da Paraíba na passagem do Império 
para a República. O caso da Santa Casa passa a ser emblemático na medida em que, com uma tradição e 
relações de poder historicamente consolidadas, essa instituição encontra uma forma de sobrevivência, 
servindo como elo (entre caridade e assistência) nesse processo de transição. No caminho, se transformou 
conforme a necessidade dos novos tempos e se manteve ainda por algum tempo como referência na 
história hospitalar na Paraíba. É essa trajetória que pretendemos apresentar.

 
2. A Santa Casa de Misericórdia da Paraíba

 A Santa Casa de Misericórdia da Paraíba2 ainda é uma instituição em atividade no Estado, porém 
a maioria de seus cargos e funções foram extintos ou transferidos para outras instituições. É o caso das 
atividades hospitalares, encerradas a partir da municipalização do hospital da Misericórdia no ano de 2010. 
A igreja, única parte remanescente do conjunto de edifícios construídos e mantidos pela entidade, guarda, 
em parte, a imagem do que foi no passado. No entanto, as perdas mais significativas foram as atividades 
hospitalares e o sepultamento dos mortos (MOURA FILHA, 2011).

2 Dados gerais sobre a Santa Casa de Misericórdia da Paraíba podem ser encontrados no livro coordenado por Yara Aun Khoury (2004, v.1). Esta obra 
apresenta dados geais sobre o acervo, incluindo uma descrição primária dos documentos ali custodiados. Ressalvamos alteração do endereço do 
arquivo apontado no referido livro que hoje se encontra na secular Igreja da Misericórdia.
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O acervo possui uma grande variedade de tipologias documentais, que testemunham a rotina 
administrativa da instituição ao longo dos séculos e serve aos estudos arquivísticos, históricos e de outras 
áreas do conhecimento. Dentre as tipologias documentais pertencentes ao arquivo estão alguns livros de 
caixa, atas de reuniões, relatórios de provedores, regulamentos, livros de contas, livros de patrimônios, livros 
de enterramento etc. Utilizando-se dessa tipologia identificamos e analisamos os Relatórios da Provedoria3

 no recorte temporal entre 1858 a 1928, assim como as tipologias documentais produzidas pelos hospitais 
que foram encontradas, distinguindo as atividades relacionadas à saúde pública da Paraíba, espelhada nesses 
documentos. No desenvolvimento dessa análise obtivemos uma compreensão de como se configurava a 
ordem interna administrativa da instituição em relação à assistência hospitalar do Estado.

Nos diversos Relatórios dos Provedores percebeu-se que as atividades hospitalares consistiam 
no foco principal das atividades desenvolvidas pela instituição, cuja administração, embora complexa, 
apresentava-se de forma organizada, com suas partes inter-relacionadas, buscando sua finalidade 
primordial: assistir, da melhor forma possível, os mais carentes.

A Santa Casa de Misericórdia da Paraíba era uma notável e complexa confraria de caridade regida 
por Compromissos ou estatutos (LUNA, 2014), definindo atribuições entre seus membros e que fora criada 
sob os auspícios da Coroa Portuguesa no Brasil, seguindo o mesmo modelo das que foram construídas em 
Lisboa e nas diversas cidades e vilas de Portugal como também nas demais regiões ultramarinas.

Na cidade de João Pessoa, nos seus primórdios, além da igreja, a Irmandade administrava 
o Hospital da Caridade ou da Misericórdia (oficialmente nomeado como Santa Isabel), como era 
popularmente conhecido, e o seu próprio cemitério interligado à igreja. Até o século XIX, instituições 
como esta centralizavam e detinham poderes religiosos, administrativos e políticos. Nomes da elite 
paraibana da época estavam presentes na administração dessa instituição e alguns deles chegaram a 
atuar no cargo de Provedor. 

A Santa Casa de Misericórdia em João Pessoa exercia suas funções pautadas no Estatuto, chamado 
de Compromisso, o qual se organizava em torno das 14 obras de caridade, sendo sete delas espirituais – 
ensinar os simples; dar bons conselhos; castigar os que erram; consolar os tristes; perdoar as ofensas; 
sofrer com paciência; orar pelos vivos e pelos mortos - e sete corporais – visitar os enfermos e os presos; 
remir os cativos; vestir os nus; dar de comer aos famintos e de beber aos sedentos; abrigar os viajante; e 
enterrar os mortos. 

Em meados do ano de 1850, entrou em vigor um novo Compromisso, que regeu a irmandade e a 
forma de escolha do corpo administrativo até o ano de 1913, onde:

A administração da Santa Casa da Paraíba ficou dividida em duas partes, a legislativa 
e a consultiva confiada a uma Junta de vinte Definidores, e a propriamente executiva, 
delegada à Mesa Administrativa, composta do Provedor, Escrivão, Tesoureiro, Procurador 
Geral, Mordomos do Hospital e Expostos, de Prédios e Terras, da Igreja e Cemitério, dos 
Presos e Visitador, todos nomeados pelo Presidente da Província. (SEIXAS, 1987, p. 122)

De uma forma geral, a assistência aos ‘pobres desvalidos’, principalmente as atividades 
hospitalares, era financiada pela receita da Santa Casa advinda de arrendamentos de terrenos e aluguéis de 
casas, bem como administração de alguns impostos, como o dízimo de miunças, sendo complementada por 

3 O Provedor era o cargo de comando da Santa Casa de Misericórdia junto com a Mesa Administrativa formada pelo escrivão, e os respectivos 
mordomos que serão apresentados no decorrer do texto.
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doações da sociedade civil, e contava com o apoio e transferências de numerário do governo da província. 
Destaca-se que a própria história dos hospitais da Paraíba, assim como qualquer mapeamento que for feito 
sobre a história da saúde nesta província, irá se direcionar obrigatoriamente para a história da Santa Casa 
de Misericórdia, principalmente pelo seu pioneirismo no atendimento aos doentes e ao seguimento mais 
pobre do Estado. 

Inicialmente, o local destinado para atender os enfermos e os ‘desvalidos’ foi ao lado da Igreja. 
A elite não usufruía diretamente do serviço da irmandade, visto que “o correto e de bom tom era que o 
paciente esperasse por seu médico em casa” (ALVES, 2016, p. 7). Era do hospital uma das funções mais 
importantes da instituição na área da assistência pública, pois antes da construção do Hospital da Santa 
Casa, “o atendimento aos doentes e pobres, operários e soldados, era feito em casas particulares onde 
os Irmãos da Misericórdia levavam o lenitivo à dor, o pouso, o pão, a roupa e os remédios nas pequenas 
choupanas que habitavam” (SEIXAS, 1987, p. 65). A criação e a manutenção dos hospitais transformaram-
se em um dos maiores símbolos de poder do período colonial justamente pelo apoio e assistência que 
ofereciam a população em geral (ABREU, 2001). 

 
3. Aspectos da História dos Hospitais da SCM-PB entre 1858 a 1928

Para uma melhor compreensão da História Hospitalar na Paraíba e dos cargos e funções ligados 
a mesma, foram elaborados seis organogramas baseados no recorte tempor al citado, como forma de 
apresentar, com maior clareza, a estrutura administrativa hospitalar da SCM-PB. A estrutura administrativa 
representada por organograma é atual, ou seja, uma perspectiva da administração sobre a estrutura 
organizativa da SCM-PB, pois naquela época não havia estudos baseados em organogramas. Portanto, 
foram fundamentados na análise dos documentos da instituição pesquisada, em especial, nos Relatórios 
dos Provedores produzidos no período do qual trata a pesquisa. Ressalta-se que as demais mordomias 
desenvolvidas pela SCM-PB não constam nos organogramas apresentados neste artigo.
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Figura 1: Organograma da Estrutura Administrativa Hospitalar da SCM-PB de 1858 a 1870 

Fonte: baseado nos Relatórios dos Provedores do Arquivo da SCM-PB. 



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.36-52, abril de 2019 41

Revista do Arquivo Artigos

De acordo com os diversos Relatórios dos Provedores da SCM-PB, o hospital fundado pela instituição 
foi oficialmente nomeado de Hospital Santa Isabel, porém, popularmente era conhecido por Hospital da 
Caridade ou da Misericórdia, por assistir as camadas mais pobres da população, e estava localizado no 
Centro da cidade, anexo à Igreja da Misericórdia. Atendia a todos os tipos de doenças, inclusive mentais; 
acolhia homens, mulheres crianças e idosos. É importante destacar que tiveram enfermarias separadas 
a partir da década de 1860, mas nem sempre em boas condições. Em alguns momentos, o Hospital da 
Caridade recebeu a nomenclatura de Hospital de Sangue, quando tratava dos feridos de guerras e revoltas. 
Quanto a esse ponto, sabemos por meio dos relatórios de província4  que, desde a década de 1840, a 
SCMPB faz o papel de “hospital militar” e, subsidiada pelos cofres públicos, tratava soldados, marinheiros, 
policiais e também presos. Em algumas ocasiões, servia para confinar os doentes contagiosos das epidemias 
que assolaram a Paraíba. 

Os relatórios ressaltam que entre as queixas mais comuns estava a falta de leitos que eram 
rapidamente ocupados quando ficavam disponíveis. Estes espaços muitas vezes eram divididos com 
pacientes com distúrbios mentais, que causavam transtornos para os outros pacientes, fato rotineiramente 
descrito nos Relatórios dos Provedores. A falta de recursos financeiros também é frequentemente apontada 
como um grave problema para o melhor desenvolvimento das atividades caritativas. Convém elucidar que o 
Hospital da Caridade, assistia a vários tipos de enferm os provenientes de todo o Estado: variolosos; doentes 
com disenteria, febre amarela e moléstias infecciosas das mais variadas, ou mesmo o simples abandono por 
parte de familiares ou proprietários, no caso de escravos idosos. 

O centro da capital paraibana era o espaço urbano onde viviam as elites locais, por isso o pobre 
passou a representar um grande perigo social e a medicina passou a direcionar os olhos para os mesmos, 
já que lhes dar um destino seria uma medida fundamental para realizar o processo de higienização e 
profilaxia em voga à época. Porém, este foi fator determinante para a construção de um novo nosocômio 
em arrabaldes distantes do centro da capital e desativação definitiva do existente nesse local, já que o 
Hospital da Caridade, além de “enfear” o Centro da cidade, era considerado uma ameaça constante à saúde 
e à segurança dos moradores daquela área, por albergar pessoas com toda sorte de doenças infecciosas e 
transmissíveis.

A inauguração do novo Hospital da Santa Casa, localizado no Sítio da Cruz do Peixe (onde 
atualmente está localizado o Hospital de Santa Isabel), em novembro de 1914, foi um fato marcante. Sobre 
esse acontecimento, o Provedor Caldas Brandão declara:

O facto mais importante ocorrido no anno administrativo da Santa Casa foi 
incontestavelmente a inauguração do novo hospital [...] no sítio Cruz do Peixe, no bairro 
do Tambiá d’esta cidade. E’ natural que a Meza administrativa se regozige com a realização 
deste tentamen [...] considerado [...] por outros como acto de loucura, [...] recebido com 
sorriso irônico da indiferença e da incredulidade. (RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1915, p. 12)

Para a concretização desse feito, Caldas Brandão teve o auxílio do Diretor do Serviço Sanitário, 
Flávio Maroja, que, em forma de relatórios anuais apresentados à Mesa Administrativa da Santa Casa, 
sempre discorreu sobre a necessidade de novos preceitos higiênicos e profiláticos para a Paraíba, e 
defendia a construção de um novo hospital que satisfizesse às necessidades higiênicas e de salubridade do 
Estado. Sobre a inauguração do hospital o Dr. Maroja escreveu que: [...] foi esse auspicioso acontecimento, 
inesquecível para quantos o testemunharam, vós bem o sabeis, todos nós o sabemos, conhece a Parahyba 
inteira que não se cansa de admirar o esforço dos que emprehenderam e realizaram [...] aquella grande 

4 Disponíveis em: http://ddsnext.crl.edu/titles/178 (última consulta em 21 de março de 2019) 
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obra.(RELATÓRIO DO DIRETOR SANITÁRIO, 1915, P. 32) 

Mesmo com o novo hospital, o antigo continuou a funcionar no Centro da cidade até a sua 
demolição em 1928. Os pacientes ali curados eram transferidos para o ‘Azylo’ de Mendicidade quando 
não tinham condições próprias de subsistência. O mesmo acontecia com os pacientes do novo hospital, 
inaugurado no Sítio da Cruz do Peixe em 1914, e que passou a ser chamado pela sua nomenclatura oficial: 
Hospital Santa Isabel.

Inaugurado em 1912, o ‘Azylo’ foi entregue aos cuidados do senhor Joaquim Manoel Carneiro da 
Cunha, o Barão de Abiahy e teve como intuito deixar a “cidade expurgada de verdadeiros e pseudo-mendigos” 
(CUNHA, 1969, p. 27), consequentemente, torná-la mais bela à medida que esta parcela da população era 
segregada e isolada neste estabelecimento. Com o ‘Azylo de Mendicidade’, a SCM-PB mantinha relações de 
mútuo auxilio e sua criação era um desejo antigo da Santa Casa da Paraíba, devido ao grande número de 
mendigos que vagavam pelas ruas do Centro da cidade, os quais buscavam na irmandade apoio para seus 
infortúnios. Quando a entidade foi inaugurada, o Provedor Caldas Brandão descreveu sua satisfação com 
as seguintes palavras: 

Já é uma realidade entre nós o Asylo de Mendicidade e como, por encanto, desapareceu 
o espectaculo deprimente da mendicidade nas ruas e praças desta Capital. Um grupo de 
distinctos cavalheiros de nosso meio tomou a iniciativa do grande empreendimento que 
é hoje uma bela realidade a prestar serviços à sociedade parahybana. (RELATÓRIO DO 
PROVEDOR. 1918. p.20)

Os “distintos cavalheiros”, citados por Caldas Brandão, compraram um prédio, no qual o Asilo 
passou a funcionar. Já o terreno, localizado “no arrebalde Mandacarú” (CUNHA, 1969, p. 27), foi doado 
pelo doutor Manoel Deodato Henrique de Almeida. O prédio em que passou a funcionar o Asilo situava-
se em área distante da zona central da cidade, onde, futuramente seria o local também escolhido para a 
construção do Hospital Colônia Juliano Moreira que funciona até aos dias de hoje.

Na verdade, esses indivíduos ‘malvistos’ pela nova sociedade, deveriam ser excluídos do convívio 
social e levados para lugares onde não representassem ameaça às novas mudanças tecnológicas e urbanas 
pelas quais a Paraíba passava. Esse asilo cumpriu uma dupla função: auxiliar os 'desvalidos' que transitavam 
pelas ruas da cidade e necessitavam de auxílio financeiro, a fim de garantir o seu sustento e sobrevivência, 
e, sobretudo, retirar das ruas da cidade, moderna e civilizada, a parcela da população que não deveria 
ser vista e nem percebida pela elite, já que o simples fato de aí estarem, nas ruas centrais da cidade, 
representaria atraso e regresso. 

Analisando a estrutura dos organogramas, referentes à figura 1 e 2, observa-se que a Mordomia 
do Hospital da Caridade, no período de 1871-1886, passou a ser responsável também pelas crianças 
expostas. No mesmo período houve alterações de cargos. Entre eles, o de farmacêutico, que foi substituída 
pelo encargo de ecônomo, responsável pelo levantamento e manutenção da ordem dos bens do hospital, 
tais como: roupas, medicamentos e víveres alimentícios.
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O Provedor Toscano de Brito, com o intuito de aumentar a renda do hospital, criou uma farmácia 
e contratou um farmacêutico para administrá-la, declarando que “Bastará que os lucros da botica 
cheguem para que os remédios para o hospital sahiam grátis, e ter-se-ha obtido uma vantajosa verba de 
receitas” (RELATÓRIO DO PORVEDOR, 1865, p.2). Entretanto, o propósito almejado não foi alcançado. 
O Dr. Antônio de Souza Gouveia, que assumiu a Provedoria posteriormente, extinguiu a farmácia (de 
acordo com figura 3) e consequentemente a posição de farmacêutico, pois de acordo com o Provedor: 

[...]o funcionário, teve a infelicidade hir no desagrado do povo d’esta cide. de sorte que 
alheou da botica quase todos os consumidores [...] e tenho o dissabor de dizer-vos que 
deixou-nos uma dívida de R$. 3:154:510 que estamos obrigados a pagar aos pharma-
cêuticos Bartholomeu e Compa. na praça de Pernambuco. (RELATÓRIO DO PORVEDOR, 
1868, p. 6).

Posteriormente, conforme o Relatório dos Provedores, a farmácia do Hospital da Caridade foi 
instalada na Rua Duque de Caxias nº 54, e era administrada pelo prático de farmácia Rosendo Tavares da 
Costa; no Relatório do Provedor Antônio Soares de Pinho consta a informação de que a farmácia novamente 
foi transferida para o próprio hospital, “cujos medicamentos eram preparados pela Drogaria Rabello, esta-
belecimento situado no comércio local”. 
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Figura 3: Organograma da Estrutura Administrativa Hospitalar da SCM-PB de 1887 a 1897 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte:  baseado nos Relatórios dos Provedores do Arquivo da SCM-PB. 
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Figura 4: Organograma da Estrutura Administrativa Hospitalar da SCM-PB de 1898 a 1905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  baseado nos Relatórios dos Provedores do Arquivo da SCM-PB. 
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Comparando os dois organogramas compreendidos entre os períodos de 1887-1897 e 1898-
1905, identifica-se que a Mordomia do Hospital da Caridade não era mais responsável pelos expostos. Fato 
marcante na história dos hospitais da SCM-PB, em meados de 1891 foi a construção, no Sítio da Cruz do 
Peixe, do Hospital Sant’Anna (também denominado como Hospital dos Variolosos) e do Azylo de Loucos 
ou Alienados, um anexo desse novo hospital. A construção desse nosocômio resultou na criação de uma 
mordomia responsável pelo hospital e seu anexo, assim como de diversos cargos necessários ao funciona-
mento do novo estabelecimento. Sobre esta ocorrência o Provedor Dr. Maximiano José de Inojosa Varejão 
declarou que: 

Tendo-me o benemérito governador do Estado, em ofício de 8 de novembro do anno 
próximo passado que se achava prompta a nova enfermaria mandada preparar no hos-
pital da Cruz do Peixe e em condições de receber os enfermos existentes no deste pio 
Estabelecimento, por deliberação da Mesa fil-os transferir, a 15 do mesmo mês, para 
aquella enfermaria, com exceção dos loucos que ali não tinham compartimento para a 
sua residência e tratamento. (RELATÓRIO DO PROVEDOR 1890-1891, p. 4)  

Entretanto, no final do mesmo Relatório (1890-1891, p.5), o Provedor assegurou a existência de 
um edifício para albergar os loucos, e acrescentou: “É pena que o edifício destinado aos loucos tenha so-
mente 12 compartimentos, que já se acham todos ocupados [...]”. A construção do nosocômio Sant’Anna 
e de seu anexo objetivava tratar doentes acometidos de moléstias infecto contagiosas e pacientes loucos, 
afastando-os do Centro da cidade e levando-os para local isolado, longe dos olhos das camadas sociais mais 
abastadas. 

Acerca desses fatos, o Provedor Pedro da Cunha Pedrosa relatou que ao Hospital da Caridade 
“são recolhidos e tratados os enfermos indigentes, pensionistas [...], os affectados de moléstia curável [...]” 
(RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1906, p. 11).

No entendimento dos pesquisadores, a transferência dos enfermos citados para o Hospital de 
Sant’Anna se caracterizava como uma prática de separação muito utilizada nos meios urbanos: excluíam-se 
os leprosos, os coléricos, os febris, os loucos, os defuntos. Mendicalizar alguém, era encaminhá-lo para fora 
do espaço urbano, a fim de purificar os outros corpos, os ditos saudáveis. Era mandar construir leprosários 
e cemitérios, hospitais, manicômios e orfanatos distantes dos centros das cidades. 

Com a reforma do Compromisso em 1913, a SCM-PB passou a ter um Vice-Provedor e a Junta 
Definitória ampliou sua composição de 20 para 24 Definidores. Por essa causa, o cargo de Vice-Provedor 
aparece nas figuras 5 e 6. Outro dado é que em 1918, por motivos financeiros, o Hospital Sant’ Anna e o 
‘Azylo’ encontravam-se em estado deplorável de funcionamento, com os pacientes vivendo promiscuamen-
te em meio a várias moléstias terríveis. O Provedor em vigência, José Ferreira Novaes, informa: “Segundo 
autorização da Junta Definitória em 14 de maio último tiveram início os trabalhos da construção do primei-
ro pavilhão dos três destinados a substituírem o pardieiro em que se aloja o Sant’ Anna” (RELATÓRIO DO 
PROVEDOR, 1918, p. 5). E, a respeito do ‘Azylo’ de Alienados, asseverou no mesmo Relatório (1918, p. 6) 
que: “[...] é antes uma prisão de loucos, do que um estabelecimento adequado ao curativo dos infelizes que 
perderam a luz da razão. Será uma obra a executar-se de futuro a construção de um asylo com os requisitos 
que a sciencia medica prescreve”.
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Em 1921 foi iniciado o Serviço da Comissão de Saneamento e Profilaxia Rural na Paraíba, devido às 
epidemias que frequentemente assolavam o Estado, passando a funcionar no único pavilhão que a 
Santa Casa conseguiu construir em 1918, anexo ao novo hospital de Santa Isabel. Por falta de verbas, os 
outros pavilhões não foram edificados. A Comissão estava a cargo do Governo Federal e serviu de apoio à 
assistência hospitalar da SCM-PB. É relevante citar esse fato, pois a Comissão faria um hospital modelar, o 
que redundará em benefício da Santa Casa. Esse hospital foi denominado Oswaldo Cruz e em 1924 ainda 
estava sob a direção da Comissão.

Muitos pacientes do Hospital Sant’Anna e do ‘Azylo’ dos Loucos foram transferidos para o Oswaldo 
Cruz, pois o objetivo da Santa Casa era demoli-los. O Relatório dos Provedores (1922, p. 5), acerca do 
hospital Sant’Anna esclarece: “A administração da Santa Casa, no começo do corrente anno, de 1922, agiu 
no sentido de fechar esse hospital, e, para isso positivar, o interdictou, não tendo conseguido porem o seu 
intento, de modo que ele continua a permanecer cheio de doentes”. Foi apenas em março de 1926 que “a 
Meza Administrativa [...] deu elle por extinto [...]” (RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1926, p.7). 

No Relatório de 1928 é informado que o Hospital Oswaldo Cruz, que recebeu os pacientes do 
Sant’Anna e do ‘Azylo’, foi fechado por falta de verbas.

[...] funcionou até setembro de 1926, [...] ficou suspenso o seu funcionamento, e fechado 
o respectivo prédio [...]. O Azylo de Sant’Anna, e a secção restante do hospital Sant’Anna a 
ele anexados, passaram a ser dependências do hospital S. Isabel. Aguarda a administração 
da S. Casa a oportunidade para reinstaurar o serviço hospitalar desse estabelecimento. 

 
Essa pretensão de reabrir o Hospital Oswaldo Cruz não se concretizou e, por esse motivo, 
os pacientes acometidos de moléstias infecto-contagiosas e os alienados, permaneceram 
no Hospital Santa Isabel; estes últimos foram transferidos para o Hospital-Colônia Juliano 
Moreira em 1928, edificado na antiga Estrada dos Macacos, hoje conhecida como Avenida 
João Machado. Os doentes com patologias infecciosas permaneceram no Hospital Santa Isabel.  
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Em relatório apresentado à Mesa Administrativa da SCM-PB, o Provedor José Ferreira de Novaes informou 
que era “[...] motivo de jubilo para a Santa Casa haver sido inaugurada a Colonia de Alienados aonde os 
pacientes [...] encontrarão o tratamento de que precisam [...]” (RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1928, p. 8). 
Finalmente, o novo hospício faria cessar as críticas à forma como a SCM-PB cuidava dos alienados. De 
acordo com o Provedor Novaes Ferreira:

Desde 1908 que a administração da S. Casa [...] vem se ocupando desse assumpto, 
clamando contra o que lhe entregaram, por lhe não permitirem os seus minguados 
recursos melhorar esse serviço. Felizmente, está próximo o termino desse serviço para a 
S. Casa, e para os loucos, que irão ter um tratamento ditado pelos últimos ensinamentos 
da sciencia medica. (RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1925, p. 11) 

O “júbilo” do Provedor Ferreira de Novaes, e consequentemente da Santa Casa, foi motivados pelo 
fato de a instituição, finalmente, conseguir se livrar de uma atribuição da qual sempre se queixou, e não 
pelo fato de os pacientes, a partir daquele momento, serem tratados de acordo com a “sciencia médica”. 
Além disso, os espaços destinados aos loucos e mendigos deveriam ser edificados distantes da cidade, 
buscando-se tornar invisível a existência daqueles personagens malsoantes à cidade que se modernizava 
e que lutava com as questões de salubridade, na tentativa de combater epidemias e embelezar a cidade, 
superando o atraso colonial.

A demolição do Hospital da Caridade, iniciada em 1924, foi finalizada em 1928. Sobre esse 
acontecimento, o Provedor José Ferreira de Novaes relatou que o Mordomo de Prédios e Terras “assistiu [...] 
ao início da demolição do antigo prédio do Hospital S. Isabel, à rua Visconde de Pelotas, em o anno de 1924, 
e ao término dessa demolição em 1928” (RELATÓRIO DO PROVEDOR, 1928, p. 3). A figura 6, representa a 
estrutura administrativa hospitalar da SCM-PB, dentro do recorte temporal proposto na pesquisa. 

[Digite aqui] 
 

Figura 6: Organograma da Estrutura Administrativa Hospitalar da SCM-PB de 1926 a 1928 
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Utilizando os registros da SCM-PB como fonte informacional, e o método paradigma indiciário 
como um auxiliar na análise do acervo encontrado na SCM-PB, identificou-se que a administração da ins-
tituição se configurava como um verdadeiro sistema, vivo e dinâmico, que buscava equilíbrio e meios de 
subsistência com a finalidade maior de prestar serviços de assistência aos pobres e desamparados. 

Além disso, havia uma interligação na estrutura administrativa da instituição que, para manter 
sua missão e valores, reorganizava cargos e funções, procurando distribuir de forma igualitária seus recur-
sos materiais e financeiros, de forma a atender as demandas de cada uma de suas mordomias, elevando-
-se, assim, seus bons resultados. Segue um quadro sintético dos hospitais administrados pela SCM-PB entre 
1858 a 1928.
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Considerações Finais

A partir das informações obtidas pelo levantamento de dados extraídos, em especial as dos Re-
latórios dos Provedores que administraram a Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, entre 1858 e 1928, 
tornou-se executável a identificação da estrutura administrativa da entidade inserida no recorte temporal 
proposto, obtendo-se assim uma compreensão de como se configurava a ordem interna administrativa da 
instituição, em relação à assistência hospitalar. Pode-se afirmar que a história dos hospitais no Estado da 
Paraíba começa efetivamente com a Santa Casa de Misericórdia e, principalmente com um estudo sobre o 
acervo documental desta importante instituição, que durante muitos séculos foi a pedra basilar dos servi-
ços de caridade do povo paraibano.

Os estudos também revelaram a importância e a influência dessa instituição nos vários setores 
da sociedade paraibana, atuando conjuntamente com o Estado na administração da saúde pública, aten-
dendo a sociedade local e interiorana, além de tratar das crianças abandonadas e dos doentes mentais, 
muitas vezes, enjeitados pelos próprios parentes. Ademais, essa entidade administrou o cemitério da Boa 
Sentença, primeiro sepulcrário público da capital e, na medida em que o Estado foi assumindo as atividades 
de assistência médica, as misericórdias centraram sua atenção na manutenção do Hospital Santa Isabel e 
do cemitério, já que abrigar e curar enfermos pobres, cujas doenças fossem tratáveis, era o principal fim 
alegado para a organização dessas irmandades. 

Atualmente, a Santa Casa de Misericórdia pode até não parecer uma instituição tão importante 
(com exceção talvez da sua localização – Centro Histórico de João Pessoa), mas durante muito tempo elas 
foram as instituições centrais para a prestação de serviços que hoje podemos designar como “sociais”, visto 
que no Brasil elas se especializaram na assistência médica (assim como parece ter sido também em Portu-
gal), mas no passado possuíam um leque bem maior de serviços assistenciais. 

A pesquisa representou um registro valoroso da memória social e institucional de uma entidade 
que, atualmente, na Paraíba, exerce atividades de cunho apenas religioso, embora seu acervo, custodiado 
pelo Arquivo da SCM-PB, revele um passado administrativo que atingiu e influenciou, de forma direta, gran-
de parte das questões sociais e econômicas da Paraíba.
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A FISCALIZAÇÃO DAS ARTES DE CURAR EM MINAS GERAIS (1891-1926): 
FONTES E SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DA SAÚDE NO ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO *

The inspection of the healing sciences in Minas Gerais (1891-1926): sources 
and subsides to the history of health in the Arquivo Público Mineiro
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Resumo

A partir da análise do fundo documental “Secretaria do Interior”, do Arquivo Público Mineiro (APM), o 
presente artigo tem por objetivo apresentar a documentação relativa à saúde pública, com ênfase nas prá-
ticas de cura.  A metodologia utilizada consiste na apresentação e discussão dessa documentação, com o 
propósito mostrar a contribuição desse acervo para aspectos da história da saúde pública em Minas Gerais, 
entre fins do século XIX e início do século XX. Espera-se que a análise dessa documentação possa fornecer 
subsídios para a compreensão da delimitação dos ofícios de cura e como funcionava a fiscalização por parte 
das autoridades sanitárias

Palavras-chave: Arquivo Público Mineiro-  História da saúde- Minas Gerais-fontes documentais

Abstract

Starting from the analysis of some documental sources of “Secretaria do Interior”, from the Arquivo Público 
Mineiro (APM), this article aims to present the public health related documentation available in the Arquivo 
Público Mineiro, especially those related to healing practices. The applied methodology is to present and 
discuss the documentation to show how the sources collection can contribute to understand some aspects 
of Public Health in the State of Minas Gerais, between the end of 19th Century and the beginnings of 20th 
Century. This work tries to present the analysis of the documents to provide some subsides to a better un-
derstanding of the healing crafts and the working of the official inspection by the Public Health authorities.

Keywords: Arquivo Público Mineiro- history of health- Minas Gerais-documental sources

* Este texto é resultado do projeto “Entre remédios e feitiços: políticas de saúde e práticas de cura em Minas Gerais em perspectiva comparativa 
(1890-1930) ” apoiado pela FAPEMIG-MG.
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Introdução

O Arquivo Público Mineiro (APM) possui sob sua guarda um acervo documental de relevância 
para os pesquisadores interessados em temas ligados à história da doença e da saúde. A partir dos resul-
tados preliminares de um projeto de pesquisa sobre o saneamento e as práticas de cura, este artigo busca 
apresentar alguns documentos no acervo do arquivo e sua relevância para a compreensão de aspectos da 
saúde pública em Minas Gerais, entre a última década do século XIX e as primeiras décadas do século XX.  

Além de analisar uma documentação ainda pouco explorada, acreditamos que o presente estudo 
possa contribuir para o campo da história da saúde e possibilitar um diálogo com a historiografia sobre 
os ofícios de cura, em particular os trabalhos sobre a delimitação do exercício profissional e processos de 
legitimação da medicina no Brasil (PIMENTA; COSTA, 2008; VELLOSO, 2007; PIMENTA, 2004; FIGUEIREDO, 
2002). 

As fontes consultadas estão no fundo Secretaria do Interior, que reúne a documentação produzi-
da e acumulada “pela administração pública do Estado de Minas Gerais nas primeiras décadas do período 
republicano”. A estrutura administrativa do Estado, estabelecida pela Lei nº 06, de 16 de outubro de 1891, 
era constituída por três secretarias: a da Agricultura, Comércio e Obras Públicas; a do Interior; e das Finan-
ças. Somente em 1926 é que foi criada, “pela Lei nº 919, a Secretaria de Estado da Segurança e Assistência 
Pública, com as funções de polícia, segurança e saúde, desmembradas da Secretaria do Interior (BOSCHI; 
SOUZA, 2008, p.139).

Até 1926, cabia à Secretaria do Interior a responsabilidade pelas ações de saúde pública em todo 
o território mineiro, com diferentes instâncias de atuação. A organização do serviço sanitário em Minas 
Gerais passou por transformações nas últimas décadas do século XIX, a partir da reformulação da estrutura 
administrativa instituída pelo regime republicano. Em 1892, foi criada uma Repartição de Higiene Pública, 
subordinada à Secretaria do Interior e composta de uma Inspetoria de Higiene, na Capital, e delegacias de 
Higiene nos Municípios (MINAS GERAES, 16 de julho de 1892, p.562). Mas foi somente em 1895 que o ser-
viço sanitário do Estado foi regulamentado:

O serviço sanitário passava a ser composto pelo Conselho de Saúde Pública, órgão con-
sultivo do governo nas questões relacionadas à higiene e salubridade; pela Diretoria de 
Higiene, encarregada da execução do regulamento sanitário; pelas Delegacias de Higiene 
e de Vacinação, subordinadas à Diretoria de Higiene e responsáveis pelas ações de saúde 
nos municípios, e pelos engenheiros, comissários de higiene e desinfectadores contra-
tados pelo governo para as atividades do serviço sanitário, como o preparo e instalação 
de hospitais, montagem de aparelhos de desinfecção, execução de obras de saneamen-
to e desinfecção de ambientes públicos e privados nos casos de epidemias (TEIXEIRA; 
MARQUES, 2014, p.39)

Nessa organização, a Diretoria de Higiene possuía diversas atribuições, como a inspeção de habi-
tações, escolas, matadouro, mercado; estatística demográfico-sanitária, execução de obras de saneamento; 
adoção de medidas para o combate de doenças e epidemias; e a fiscalização das profissões médica, farma-
cêutica e odontológica (SILVEIRA, 2008, p.124-125).

No arranjo arquivístico, os documentos relativos aos temas elencados acima se encontram em 
diversas séries. Na série 1: Força Pública encontra-se, por exemplo, “Correspondências referentes a servi-
ços prestados por soldados do corpo militar à Inspetoria de Saúde”. Entretanto, é na Série 10 do fundo que 
se concentra a documentação específica sobre as questões sanitárias do Estado. Conforme a descrição do 
inventário a “série é composta por correspondências referentes a abertura de farmácias; epidemias; auxílio 
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à hospitais, asilos e casas de caridade; vacinação, nomeação e exoneração de autoridades sanitárias” (IN-
VENTÁRIO do fundo Secretaria do Interior, 1891-1957, 2010, p.606).

Dessa forma, o fundo Secretaria do Interior permite descortinar diversas informações relaciona-
das às ações do Estado no que diz respeito à higiene e salubridade. É o caso dos dados sobre as epidemias 
que acometiam os municípios mineiros, documentos sobre vacinação, registros de óbitos, relatórios sobre 
instituições de assistência à saúde, dentre outros que possibilitam pesquisas no campo da história da saúde 
e investigar dados de diversos municípios mineiros.  

Exemplos desse tipo de fonte são: “Relação de pessoas falecidas por varíola em Santo Antônio do 
Surubi Município de Minas Novas” (1896, SI10 Cx: 08 Pc: 34); “Correspondências referentes a águas pluviais 
que ameaçam causar epidemia em estação urbana” (1896, SI10 Cx: 08 Pc: 43); “Correspondências referen-
tes a pedido de pagamento, serviço de vacinação, auxílio financeiro para tratamento de varíola, casas de 
caridade, asilos e hospitais do Estado” (1914, SI10 Cx: 15 Pc: 07).

 Dentre esse conjunto documental, chama atenção a documentação relacionada à fiscalização das 
artes de curar, conforme abordamos a seguir.

Documentação sobre a fiscalização das práticas de cura e exercício ilegal da 
medicina

Um conjunto significativo dessas correspondências se refere à abertura de farmácias, fiscalização 
de venda de medicamentos, irregularidades sanitárias, bem como trata do exercício ilegal da medicina e de 
outros ofícios de curar. Observa-se que a maior parte das missivas dizia respeito às denúncias apresentadas 
pelas autoridades sanitárias, médicos ou cidadãos sobre a prática ilegal da medicina ou funcionamento 
irregular das farmácias, as quais eram encaminhadas às autoridades sanitárias do Estado para providências. 

Um exemplo é a correspondência encaminhada à Inspetoria de Higiene, em 1893, por Bernardo 
Brandão, na qual denunciava sobre a existência de curandeiros nos municípios de Caldas e Pouso Alegre.

Levo ao seu conhecimento que nos Munícipios de Caldas e Pouso Alegre existe[m] uns 
curandeiros os quais exercem a profissão de médicos, sem para isso terem habilitações 
[por que] não frequentaram academias alguma de maneira que o público sofre muito 
com isso. Estes curandeiros são uns homens quase analfabetos (CORRESPONDÊNCIA en-
viada ao Inspetor da Higiene referente à atuação de curandeiros em Pouso Alegre. SI10 
Cx: 08 Pc: 47) 

Acusações como a apresentada acima ganharam um reforço em Minas Gerais com a criminaliza-
ção do exercício ilegal da medicina pelo código criminal da República. O Decreto 847, de 11 de outubro de 
1890, incluía nos crimes contra a Saúde Pública, em seu Art.157, aqueles que praticassem o “espiritismo, a 
magia e seus sortilégios” e, no Art.158, os que ministrassem ou prescrevessem, “como meio curativo para 
uso interno ou externo”, substância “de qualquer dos reinos da natureza”, exercendo “o ofício do denomi-
nado curandeiro” (DECRETO, nº 847, 11 de out.1890). 

 A produção de informações concernentes à atuação dos curandeiros ocorre em um processo de 
garantia de monopólio da medicina oficial e de perseguição às práticas de cura consideradas como ilegais, 
processo recrudescido pela legislação criminal aprovada em 1890 (SAMPAIO, 2014; DIAS, 2009). Ao lado 
dos curandeiros, benzedeiras, falsos médicos e outros ofícios de curar, os indivíduos que exerciam a ativida-
de de farmacêuticos também se tornaram sujeitos a uma maior fiscalização nas últimas décadas do século 
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XIX. O Código Criminal de 1890 igualmente previa penalidades aos indivíduos que ministrassem ou comer-
cializassem substâncias venenosas sem autorização, “proibindo ao farmacêutico a prática de substituir a 
prescrição médica” (BOSI, 2007, p.1042).

Conforme chama atenção Betânia Figueiredo (2002, p.205-207), entre fins do século XIX e início 
do XX, os médicos e suas instituições procuravam combater aqueles que exerciam a arte da cura sem de-
vida habilitação, aspecto que contribuiu para conflitos entre médicos e farmacêuticos e outros ofícios de 
cura. Além disso, a partir do funcionamento da Escola de Farmácia de Ouro Preto (1839), e do aumento 
do número de alunos que se formavam na instituição, houve aumento das disputas entre os diplomados 
e os práticos. Apesar disso, diversos eram os requerimentos apresentados pelos práticos sem formação 
específica com autorização para a abertura de farmácias em diversas cidades do interior. Conforme observa 
Bosi (2007, 1038), a “legalização de uma farmácia e a habilitação de um farmacêutico eram da alçada da 
Câmara Municipal, a qual, quando necessário, criava uma banca examinadora que avaliava os conhecimen-
tos práticos do pretendente a farmacêutico”. A partir da década de 1880, a legislação passou a ser mais 
rigorosa com aqueles que exerciam a profissão sem portar diploma. Entretanto, diante da insuficiência de 
profissionais, autorizava-se o funcionamento de farmácia sob a administração de práticos (FIGUEIREDO, 
2002, p.199-200).  

Na década seguinte, algumas modificações na organização sanitária trouxeram mudanças no pro-
cesso de fiscalização dos ofícios de curar. Com a aprovação do Decreto n.713, de 23 de janeiro de 1891, 
a Inspetoria de Higiene ficou “desligada da administração federal, ficando sob a jurisdição do Governo do 
Estado” (Minas Geraes, 30 jun.1892, p.442), tornando-se habilitada a executar as atribuições e disposições 
do Regulamento sanitário, como era o caso da concessão de licenças para o estabelecimento de farmácias 
no Estado.

Na ausência de uma legislação específica, a Inspetoria de Higiene aplicou a mesma legislação do 
serviço sanitário da República. De acordo com o Decreto n.169, de 1890, em seu Art.67, nas localidades 
onde não houvesse farmácia dirigida por profissional habilitado, o Inspetor de higiene poderia conceder 
licença a um prático. O Art.68 do Decreto estabelecia que, à custa do requerente, o Inspetor faria publicar 
por oito dias sucessivos, no Diário Oficial e Jornal Oficial do Estado requerimento no qual deveria constar 
onde o prático pretendia se estabelecer, declarando que, se no prazo de trinta dias nenhum farmacêutico 
formado se manifestasse, seria concedida ao prático a licença requerida (DECRETO n.169, 18 out. 1890).

Exemplo desse tipo de solicitação pode ser observada no documento abaixo

Diz Manoel dos Santos Cruz, com longa prática de farmácia, licenciado pelo Junta de 
Higiene da Capital Federal, atualmente residente no distrito de Conceição do Rio Verde, 
que querendo abrir farmácia no Distrito de Aguas Virtuosas deste Município onde o de-
senvolvimento da população que as aguas minerais para ali têm feito e fazem continua-
mente afluir é por si só prova de necessidade da existência de uma farmácia bem monta-
da e dirigida, precisa, a bem dos seus direitos e para habilitar-se na forma da lei mineira 
que V. Exc.as. lhe atestem, o seguinte:

- Se o distrito de Aguas Virtuosas do Lambary comporta e tem necessidade de mais de 
uma farmácia. 

O suplicante pede e espera deferimento por ser de // Justiça. 
 
Campanha, 11 de junho de 1895. Manoel dos Santos Cruz (DOCUMENTO 6, F. SI 10 cx.3 
Pc: 46)
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A autorização da abertura de farmácias nos municípios passava pelo crivo dos órgãos de saúde 
do Estado, sendo as petições publicadas em forma de editais no Minas Geraes, órgão oficial da imprensa 
do Estado. No período em análise, é possível identificar diversos documentos do Arquivo Público Mineiro 
sobre a situação sanitária e irregularidades no funcionamento de farmácias e na venda de medicamentos.

Para o ano de 1895, foram localizados diversos manuscritos reunidos em um pacote com a de-
nominação “Correspondências referentes a denúncias sobre situação sanitária, multas, irregularidades em 
farmácias e exercício ilegal da profissão de farmacêutico” (SI10 Cx: 06 Pc: 28). No período de 1907 a 1909, 
há vários manuscritos descritos como “Correspondências referentes às denúncias sanitárias, estabeleci-
mentos ilegais de farmácia, irregularidades de consultório médico e venda ilícita de medicamentos” (SI10 
Cx: 14 Pc: 23).

Sua leitura permite observar não só os motivos das denúncias, como também conflitos envol-
vendo o exercício da arte farmacêutica. Para abordar esses aspectos, expõe-se abaixo alguns documentos 
reunidos no pacote datado de 1895. Em julho daquele ano foi enviada uma correspondência ao Inspetor de 
Higiene, Francisco de Paula Barbosa, sobre a atuação do farmacêutico Francisco de Paula Xavier Machado:

Levo ao vosso conhecimento que por várias vezes tem-se sido apresentadas vários doen-
tes cujas enfermidades acham-se agravadas pelos charlatanismo audaz e pretencioso do 
Farmacêutico Francisco de Paula Xavier Machado, o qual explora a ignorância e curabili-
dade de alguns os meus clientes que tem a infelicidade de procurar medicamento em sua 
farmácia, cujo charlatanismo é por demais conhecido, pelo que peço-vos providencias 
no sentido de ser extinto este abuso, de acordo com as leis vigentes de Higiene pública 
(CORRESPONDÊNCIA, SI10 Cx: 06 Pc: 28). 

Outro documento traz o registro de um caso ocorrido na cidade de Ubá, em maio de 1895. O 
Delegado de Higiene da cidade, Dr. Cristiano A. Roças, remetia ao Inspetor de Higiene missiva onde dava a 
conhecer uma denúncia feita pelo farmacêutico Firmino de Freitas Júnior contra Joaquim Augusto de Maga-
lhães, “pelo fato de ter este estabelecido ilegalmente duas farmácias, uma em Ubá e outra S. Sebastião de 
Boa Esperança neste Município”. Ao verificar os fundamentos da denúncia, o Delegado de Higiene ordenou 
o fechamento dos estabelecimentos e multou Magalhães em duzentos mil reis, valor que seria destinado à 
Coletoria Estadual do Município (CORRESPONDÊNCIA, SI10 Cx: 06 Pc: 28).

A comercialização de remédios por pessoas sem autorização ou locais impróprios, conforme pre-
via o Regulamento Sanitário, também era objeto de questionamentos por parte dos farmacêuticos. Em 
1895, o Diretor de Higiene de Minas Gerais, Francisco de Paula Barbosa, encaminhou ao Delegado de Higie-
ne de Tiradentes uma solicitação para averiguar a seguinte situação: 

Diz Braz Benevemuto Pharmaceutico Licenciado para esta cidade que o negociante aqui 
residente José Gonçalves de Moura está ilegalmente vendendo diversas drogas no seu es-
tabelecimento comercial, e apesar de ser por mim avisado respondeu com a carta inclusa, 
e continua a exercer o mesmo comércio ilegal [...] (SI 10 CX. 6 PC: 28)

A partir desses testemunhos, observa-se que muitas vezes o que estava em questão era a dis-
puta por um mercado dos serviços de saúde, em um período em que médicos e farmacêuticos buscavam 
legitimar suas práticas (BOSI, 2007).  O fato de a maior parte das correspondências que eram enviadas às 
autoridades sanitárias terem como remetentes os farmacêuticos é um indicativo da mobilização daqueles 
profissionais para tonar seu ofício reconhecido. Em Minas Gerais, além de denunciarem o exercício ilegal da 
profissão, procuraram pressionar os políticos para terem suas prerrogativas reconhecidas. Com esse objeti-
vo, em 1898 os farmacêuticos redigiram um documento, com mais de quarenta abaixo-assinados intitulado 
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“Representação da classe pharmaceutica contra disposições do regulamento constante do decreto n.876, 
de 30 de outubro”, dirigida aos senadores e deputados do Congresso mineiro, no qual se opunham ao fato 
de o Regulamento Sanitário de 1895 equiparar os farmacêuticos ao “prático de farmácia. Argumentavam 
que, como ciência e arte, a farmácia exigia um longo aprendizado, diferente do prático, caracterizado como 
uma “individualidade mal definida, sem distinção alguma”. Munidos de um “espírito liberal e republicano”, 
reivindicavam a necessidade de formação específica como prerrogativa para o exercício da profissão: “se 
o cidadão é idôneo, preste o seu exame, invista-se de uma vez da consagração gradual” (Minas Geraes, 23 
ago.1898). 

A atuação dos farmacêuticos em Minas Gerais pode ser vista como parte de um processo mais 
amplo, relacionado à delimitação do exercício profissional dos ofícios ligados à cura e legitimação do co-
nhecimento científico (PIMENTA; COSTA, 2008; KANIKADAN; MARQUES, 2010). Nesse sentido, a atuação 
dos farmacêuticos pode ser interpretada a partir da noção de campo científico de Bordieu, definido como 
o “locus de uma competição no qual está em jogo especificamente o monopólio da autoridade científica”, 
a qual é definida como capacidade técnica e poder social ou, de outra maneira, monopólio da competência 
científica (apud HOCHMAN, 1994, p.209). 

Além de expor os conflitos entre os proprietários de farmácias e práticos, as fontes indicam tam-
bém a importância da atuação das autoridades sanitárias nos municípios na fiscalização dos serviços de 
saúde do Estado e a tentativa de cumprimento da legislação.  Não obstante representar apenas uma pe-
quena parcela do acervo, os documentos citados indicam a ênfase dada pelas autoridades médicas na 
fiscalização dos ofícios de curar e na repressão às práticas consideradas ilegais pela legislação sanitária e 
criminal em vigor.

Considerações finais

Ao longo desse artigo, além de apresentar alguns aspectos da documentação sobre saúde pública 
localizada no fundo Secretaria do Interior, do Arquivo Público Mineiro, buscou-se mostrar como a questão 
da fiscalização das artes de curar ocupou um lugar de destaque nos assuntos que passavam pela Inspetoria 
de Higiene, depois transformada em Diretoria de Higiene pelo Regulamento Sanitário de 1895. 

As fontes consultadas são relevantes para a compreensão das disputas ligadas ao processo de ins-
titucionalização dos ofícios de cura em Minas Gerais, entre as últimas décadas do século XIX e início do XX, 
bem como indicam a atuação das instâncias fiscalizadoras da saúde pública. Espera-se que o levantamento 
de outras fontes e dados ofereçam elementos para o aprofundamento dessas questões.

De forma mais ampla, os documentos analisados corroboram a relevância da pesquisa em arqui-
vos para a compreensão de aspectos da história da saúde em Minas Gerais. Neste sentido, importa destacar 
o papel do Arquivo Público Mineiro na salvaguarda de fontes relevantes para a compreensão do passado, 
bem como o trabalho realizado pelos arquivistas e outros profissionais no processo de conservação e dis-
ponibilização das fontes aos pesquisadores.
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Resumo

O presente artigo apresenta as transformações pelas quais o Museu Histórico da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo desde 2009, quando, a partir de um novo projeto arquivístico e museológi-
co, pôde ampliar seu acervo, compor e restaurar novas coleções, bem como criar e disponibilizar novas 
bases de dados. São exploradas as articulações entre o seu rico patrimônio documental, iconográfico e 
tridimensional com as propostas expositivas e educativas que são renovadas periodicamente. Finalmente, 
explorando as fichas cadastrais dos pesquisadores que acessam as dependências do Museu são apresenta-
das as demandas e as políticas de gestão arquivística da instituição. 

Palavras-chave: Museu Histórico da FMUSP. Pesquisa histórica. Patrimônio museológico. Arquivos médicos. 

 
Abstract

This article presents the transformations for which the Historical Museum of the Faculty of Medicine of 
the University of São Paulo since 2009, when, from a new archival and museological project, it was able to 
expand its collection, compose and restore new collections, as well as create and new databases. The arti-
culations between its rich documentary, iconographic and three-dimensional heritage are explored with the 
expository and educational proposals that are renewed periodically. Finally, exploring the cadastral records 
of the researchers that access the Museum’s dependencies, the demands and the archival management 
policies of the institution are presented.

Keywords: FMUSP Historical Museum. Historical research. Museological patrimony. Medical Archives. 
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Introdução

 Ao longo do século XX e ainda neste XXI, práticas e procedimentos médico-hospitalares tornaram-
-se muito complexos, seja pelo conjunto de inovações tecnológicas, seja pela alteração do perfil epidemio-
lógico das diferentes populações, em escala global. Em razão de profundas e extensas mudanças sociais, 
as escolas médicas se viram obrigadas a revisões e atualizações permanentes, devendo ampliar seu campo 
de atuação e, ao mesmo tempo, redefinir focos específicos, posto que a especialização se acabou tornando 
um dos grandes articuladores da produção escolar médica (SCHRAIBER, 1993). Por motivos dessa nature-
za, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) é hoje uma instituição capaz tanto de 
congregar as mudanças numa história de longa duração como de apontar rupturas de cunho tecnológico, 
político e cultural.

 Nesse sentido, entre os departamentos, institutos e laboratórios criados nessa trajetória, a 
Faculdade de Medicina também instituiu um Museu Histórico que logrou trazer à memória médica paulista 
e brasileira uma narrativa muito particular, como também reunir um acervo importantíssimo para todo 
estudioso das diversas áreas de atuação da medicina. Para isso, o Museu teve de reunir instrumentos médi-
cos, documentação institucional e científica e materiais de ordem artística, transformando-os em coleções, 
aqui entendidas como:

[...] artefato(s), pois resulta(m) de ação humana intencional, em que elementos materiais 
são removidos de seus contextos originais e reunidos em um conjunto artificial. Uma 
coleção museológica possuiria ainda, como particularidade, a inserção de tais elementos 
em um espaço institucionalizado, gerador de processos informacionais que lhe agregam 
novos valores e conferem novos papéis e funções provenientes de sua recontextualização 
(LOUREIRO; FURTADO; SILVA, 2007, p. 3).

 Isto posto, o objetivo deste artigo é apresentar o projeto de revitalização das atividades de pes-
quisa do Museu Histórico, iniciado em 2009, naquilo que oferece ao público interessado por seus fundos e 
coleções. Indo além, pretende apresentar alguns resultados das pesquisas atualmente empreendidas, bem 
como as suas interações com as exposições temáticas, temporárias e itinerantes promovidas pelo Museu 
Histórico desde então. 

 
Sobre a criação do Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz – FMUSP

 Criado em 1977 como Museu Histórico da Faculdade de Medicina, passou a se chamar Museu 
Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz em 1993, em homenagem a seu fundador e diretor vitalício até 2002, 
ano de falecimento desse médico e pesquisador da área de microbiologia e micologia médica.1  Ao mesmo 
tempo em que se alinhou entre as primeiras experiências de museus dedicados integralmente à preservação 
da cultura material e imaterial do campo médico, a criação do Museu Histórico só pode ser corretamente 
compreendida se se puserem em relevo as relações vigentes no interior da Faculdade. Mais especificamente, 
nosso entendimento da trajetória do Museu aponta para um projeto que, originalmente, apoiou-se numa 
concepção da história como “sustentáculo de tradições” elaboradas em conjunturas específicas de afirmação 
política interna (HOBSBAWM; RANGER, 1993). Assim, sua criação procurou responder a necessidades de um 
grupo de professores que se defrontava com a progressiva perda de poder e hegemonia decorrente de uma 
transição geracional, mas também de um novo modelo de ensino superior instituído no país pela Reforma 
Universitária, conforme o Decreto Lei n. 5.540, de 1968 (MOTA; MARINHO, 2008, p. 123-144).

1 Carlos da Silva Lacaz nasceu na cidade paulista de Guaratinguetá, a 19 de setembro de 1915. Diplomou-se em medicina no ano de 1940 pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da qual veio a tornar-se professor catedrático de microbiologia e imunologia em 1953. 
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 Exemplarmente, sua instalação culmina com o fim da gestão de Carlos Lacaz como Diretor da 
Faculdade de Medicina (1974-1978). Figura-chave no processo de afirmação de uma história “gloriosa” 
para a escola, Lacaz esteve alinhado interna e externamente aos grupos políticos que deram sustentação 
ao regime militar instalado em 1964. Secretário de Higiene e Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo 
em 1972, Lacaz contava entre seus interlocutores com algumas figuras de grande visibilidade no período, 
como o cel. Erasmo Dias e o então ministro da Justiça Alfredo Buzaid, entre outros (MAACK, 1991). Nesse 
sentido, o projeto museológico instituído se deu em bases privadas, com apoio da elite médica paulista e de 
parte significativa dos professores e alunos da própria Faculdade.2  Dedicou-se, a partir de então, a reunir 
material que lograsse traduzir uma “história oficial” médica e institucional no melhor da tradição da cha-
mada História da Medicina, ou seja, uma narrativa pautada no ordenamento de “fatos à luz de esquemas 
evolutivos que combinavam marcos cronológicos da história política e administrativa brasileira com marcha 
ascendente dos conhecimentos rumo a uma história científica, eficaz, por obra, quase sempre, de vultos de 
importância nacional e local” (BENCHIMOL, 2003, p. 108).

 A organização do “Grande Salão” foi por muito tempo a expressão-síntese dessa narrativa a partir 
da qual se configurava o espaço. Tratava-se de uma concepção alicerçada em padrões museológicos, ainda 
relativos aos museus de História Natural do século XIX (SCHWARCZ, 1993), alicerçados na reunião e no 
acúmulo de objetos como expressão da riqueza do acervo, mesmo que sua disposição não propiciasse uma 
narrativa própria. O objetivo era inserir objetos no tempo e no espaço, mostrando seu surgimento, uso e 
aperfeiçoamento em função das configurações culturais da época, abrangendo os fundamentos da ciência 
médica, mas numa dimensão progressiva e linear (CAMPOS, 2014, p. 164). 

 Nesse sentido, os objetos deveriam ser compreendidos em conjunto: pinturas, desenhos, diplomas, 
bustos de bronze, condecorações, fotografias, esculturas e, finalmente, uma série de aparelhos usados no 
exercício médico nos séculos XIX e XX. Com o tempo, a riqueza dessa cultura material tornou-se inestimável, 
sendo cada vez mais procurada por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e tornando-se, por 
isso, referência ao patrimônio de sua Faculdade de Medicina. Ao mesmo tempo, o Museu Histórico logrou 
reunir um vasto acervo documental, com prioridade aos primeiros tempos da institucionalização médica 
em São Paulo, variando os grupos e as especialidades segundo critérios exclusivos de seu diretor. 

 A morte de Carlos Lacaz em 2002 abriu um hiato nesse espaço de poder, levando a estrutura admi-
nistrativa do Museu, até então diretamente subordinada à diretoria, para a Comissão de Cultura e Extensão 
(CCEx). Somava-se a isso o fato de que as condições de funcionamento do Museu tornaram-se objeto de 
uma ação movida pelo Ministério Público em razão de denúncias que teriam apontado o descaso com o 
patrimônio da instituição. Essas pendências só seriam solucionadas de fato em 2007, com a nova eleição da 
CCEx, quando se redefiniram papéis e cargos e se fez uma revisão conceitual e ampla reforma das instala-
ções do Museu.

O acervo do Museu Histórico sob nova direção: exposições temáticas entre a histó-
ria e a medicina

 As bases constitutivas do Museu passaram a exigir que novas formas de organização do acervo viabi-
lizassem estudos e pesquisas de cultura material e documental, no sentido de aproximá-lo mais da comuni-
dade científica e expressar melhor suas inúmeras potencialidades como gerador de conhecimento histórico. 
Iniciado em 2007, o processo de revisão conceitual do Museu procurou se articular com essa conjuntura mais

2 Nomeada pela Congregação da FMUSP, constituiu-se a seguinte comissão especial para a criação do Museu Histórico: Dante Nese, Duílio Crispin 

Farina, Irany Novah Moraes e Waldomiro Siqueira Junior.
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ampla da execução do projeto de restauro, cujas implicações certamente extrapolam muito a reforma física. 
Com as condições favorecidas pela renovação dos quadros de direção e do corpo de funcionários, tem sido 
possível propor a ampliação de sua concepção e dos marcos de atuação.

 Entre as transformações em pelas quais o Museu foi submetido, passou a vigorar uma nova con-
cepção de ciência entre os sujeitos envolvidos na pesquisa, guarda e comunicação desses objetos e docu-
mentos:

[...] a partir dessa orientação, a identificação de diferentes atitudes (ausências, inclusões, 
exclusões, permanências) reconhecidas como representantes do dito e do não dito e que 
imprimem significados podem ser mais bem observadas no processo de construção do 
movimento museológico então sugerido. Essas dimensões são observadas sem se perder 
de vista que o observador traz em si outro contexto e outro tempo na produção de suas 
formas de interpretar e dizer (VALENTE, 2008, p. 13). 

 Acresce-se que há que se ter a perspectiva de um museu histórico, isto é, de uma instituição que 
precisa operar com problemas históricos relativos às dinâmicas da vida social. Para isso, deve servir-se dos 
objetos históricos e da noção de documento histórico, isto é:

[...] o que faz de um objeto documento não é, pois, uma carga latente, definida de infor-
mação que ele encerre, pronta para ser extraída, como o sumo de um limão. O documen-
to não tem em si uma identidade própria, provisoriamente indisponível, até que o ósculo 
metodológico do historiador resgate a Bela Adormecida do sono programático. É, pois, 
uma questão de conhecimento que cria o sistema documental. O historiador não faz o 
documento falar: é o historiador que fala, e a explicitação de seus critérios e procedimen-
tos é fundamental para definir o alcance de sua fala (MENESES, 2005, p. 28).

 Indo além, há que ser um museu histórico também no que concerne a suas exposições, ou seja, a 
uma interpretação crítica:

[...] “crítica” no sentido etimológico, que implica competência de distinguir, filtrar, se-
parar, portanto, possibilidade de opção, escolha. Se o museu tem responsabilidades na 
transformação da sociedade (e a exposição, para tanto, é recurso fecundo), isso se fará 
não com procedimentos de exclusão elitista, ou catequese populista, mas na medida 
em que contribuir para capacitar nas escolhas todos aqueles a quem puder envolver. 
Se o museu se eximir da obrigação de aguçar a consciência crítica e de criar condições 
para seu exercício, estará apenas praticando uma forma mascarada de autoritarismo [...] 
(MENESES, 2005, p. 50).

 Uma das prioridades captadas pelo Museu atualmente volta-se para a sua interação com o público, 
quer seja ele de pesquisa ou de visitação. Nesse sentido, busca-se ampliar os estudos do patrimônio cultural 
existente, no sentido de ser cada vez menos instrucionista e cada vez mais educativo. Isso quer dizer que a 
memorização que se buscava até então, ainda pouco afeita aos seus desígnios educativos, deve ser deslocada 
para uma vivência do próprio espaço e de sua materialidade cultural. Para isso uma série de atividades foi 
contemplada no sentido de ampliar e aprofundar esse contato, transformando a relação estabelecida com o 
seu público, trazendo em cada uma dessas atividades, novas configurações capazes de suprirem os objetivos 
do Museu enquanto uma instituição pública e de ensino. Isso porque, a cultura material resgatada pelo Museu 
deve vincular-se à capacidade de desenvolvimento de conhecimentos, mas também de crítica e “reinvenção” 
do próprio passado, o que só poderá acontecer por meio de um projeto museal voltado para tais objetivos. 
Nesse sentido, busca-se a compreensão da ação educativa e museológica como produtores de comunicação, 
o que equivale dizer da busca de interfaces das ações de pesquisa, preservação e comunicação.
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 Desse modo considera-se que o processo museológico é um processo educativo e de comunicação, 
contribuindo para que cada cidadão possa ver a realidade e expressá-la, qualificando o patrimônio cultural 
existente como formador e produtor de conhecimento sobre o passado histórico.

 Tendo isso em vista, o Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” – FMUSP apresentou, desde a 
sua reinauguração até o presente momento, quatro exposições temáticas e temporárias sobre diferentes 
temas e períodos da história das práticas médicas e de Saúde no Brasil. A saber:

 
1 -  Arnaldo Vieira de Carvalho e a Faculdade de Medicina: práticas médicas em São 
Paulo 1888/1938

- Período de exposição: 18/12/2009 - 29/10/2010 

- Público total: 3622 pessoas

- A exposição reinaugurou o espaço do Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” com um duplo signifi-
cado. De um lado, expressou a justa homenagem à figura do médico que dirigiu a escola entre 1913 e 1920. 
De outro, assinala as novas bases sobre as quais o Museu Histórico encontra-se reorganizado, em condições 
de renovar-se em exposições periódicas e oferecer também um vasto material de pesquisa histórica.

 Na exposição, foi possível acompanhar aspectos da experiência pessoal, familiar, acadêmica e ins-
titucional de Arnaldo Vieira de Carvalho. A trajetória do médico se entrelaça à história da cidade de São 
Paulo. O processo tenso e contraditório de construção da metrópole conduziu também à constituição de 
uma infraestrutura de serviços voltados à Saúde, no plano da vacinação, da assistência hospitalar e ambula-
torial e do ensino médico, arenas públicas nas quais Arnaldo atuou. Desse legado, resultou a Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo como uma de suas obras mais expressivas.

 
2 - Arte e Medicina: interfaces de uma profissão

- Período de exposição: 10/12/2010 - 17/05/2013

- Público total: 8393 pessoas

- A medicina como prática deixou-se capturar nessa exposição em seus significados mais profundos e diver-
sos, de um lado, por suas interfaces com os diversos tipos de manifestação artística e, de outro, por uma 
narrativa que expõe a arte visando não apenas o gozo estético. A mostra pretendeu explorar tais manifesta-
ções que nos revelam sobre o espírito, os valores, os contextos, e as motivações de homens e mulheres de 
diversas épocas e variadas formas de envolvimento com a medicina, os médicos, as ciências e as artes de 
cuidar. Pelos núcleos expositores, “Imprensa médica”, “Médicos artífices e artistas”, “A arte vê a medicina” 
e “Mens sana in corpore sano”, pôde-se observar esse entrelaçamento, essa capacidade de recompor o 
mundo a partir da ação criadora e, no caso dessa exposição, da tentativa de dirimir o sofrimento humano 
também.
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3 - O Restauro, O Retrato: os Diretores da Faculdade de Medicina - 1912-2013

- A exposição apresentou o processo de restauro da coleção de retratos da FMUSP, composta por oitenta e 
quatro quadros que foram pintados por cerca de trinta artistas. Tal retratação honorífica é um convite aos 
seus expectadores para uma viagem, que se inicia na fixação de uma identidade social, expressas nos for-
matos e poses dos retratados com suas vestes talares na plena hierarquia de sua profissão.

 Do restauro das imagens, nutre-se a concepção de preservação e guarda. Sem sua ação, o passado 
seria um depósito de velharias sem sentido e as imagens cairiam num repositório do esquecimento. Das 
identidades, foram dados aos retratados novo poder de leitura. Afinal, o médico e diretor será sempre 
investido pelo seu contexto, suas escolhas e aptidões, muitas delas margeadas por outros mundos, nem 
sempre atrelados ao conhecimento médico e sua prática.

 Já o núcleo expositivo das “Especialidades” fez o caminho inverso e projetou esse profissional numa 
internalidade impressionante, encontrando-se dispersa entre conhecimentos e práticas, ou seja, tecnolo-
gias apreendidas durante sua formação e toda a sua vida no lidar com o sofrimento humano. Os “Núcleos 
de Acessibilidade” foram ampliados nessa exposição para democratizar a experiência e o conhecimento das 
pessoas com deficiência física e visual.

4 – A pele enferma: Augusto Esteves e seu museu de cera

- Período de exposição: 15/12/2016 – atualmente segue em cartaz

- Público total: 5700 pessoas (até 31/12/2018)

- Nessa exposição o Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” – FMUSP apresenta a trajetória de um 
artista plástico que teve, entre suas atividades, o diálogo com o mundo científico e o da medicina, fazendo 
ver, por meio de sua biografia, suas aquarelas e objetos de cera os interesses que embalavam cientistas e 
médicos entre os anos 1930 e 1950.

 É dada, para essa tão particular experiência, atenção especial ao museu de ceroplastia voltado às 
doenças dermatológicas, buscando refletir não apenas aspectos clínicos das enfermidades, mas uma dis-
cussão ampliada sobre as representações e experiências pensadas por meio da pele de cada sujeito aqui 
representado em suas partes. Pele que confere ao homem seu lugar social e aponta, inclusive, para as assi-
metrias brasileiras refletidas nas doenças e suas formas de contágio.

 Busca-se nessa exposição ir além. Falar da pele como órgão do corpo humano capaz de nos conec-
tar com o mundo exterior e dele aprendermos mais sobre nossas capacidades de sentir, amar e mudar o 
mundo que nos cerca. 

 Além de subsidiar a curadoria das exposições apresentadas pelo Museu Histórico, o acervo da instituição é ge-
rido também pelo inescapável e fundamental trabalho de conservação e restauro. As ações de preservação se dão pelas 
entrelinhas da pesquisa, das exposições e dos materiais educativos, determinantes de uma série de medidas que se de-
vem tomar para receber novos itens e observar os cuidados técnicos de preservação e comunicação, acompanhando os 
regramentos de instituições museológicas e arquivísticas como o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (MAST) e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nesse sentido, o Museu Histórico tem 
hoje pleno controle das condições de seu acervo, monitorando permanentemente iluminação e ambientação, tempera-
tura e umidade relativa, poeira e sujidades, higienização, guarda adequada do patrimônio, manuseio correto do acervo 
e prevenção de desastres (incêndios ou inundações, por exemplo), estritamente de acordo com as normas das referidas 
entidades.
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 Finalmente, foram atribuídas atividades internas ao Museu Histórico da FMUSP no sentido de ga-
rantir que o acesso à pesquisa, a preservação e o estudo de seus objetos concorressem para integrar as 
atividades museológicas e, com isso, enriquecessem as atividades da própria curadoria. Dentre essas ati-
vidades, apresentamos alguns resultados atingidos pelo Museu Histórico no que tange ao tratamento do 
acervo e à sua aproximação com a pesquisa histórica desenvolvida por aqueles que acessam os fundos e 
coleções sob a sua guarda. 

Dados para a pesquisa, para a gestão, catalogação e divulgação do acervo, a partir 
do arquivo do Museu Histórico

 Abrigando um acervo inestimável sobre a cultura material e imaterial da história da medicina bra-
sileira, o Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz – FMUSP tem recebido centenas de pesquisadores 
interessados em seus arquivos para embasar estudos de diversas ordens. No entanto, a riqueza do conjunto 
documental sob sua posse não é em si capaz de atrair e a ampliar o interesse dos pesquisadores. Para isso, 
é preciso desenvolver uma série de medidas no sentido de democratizar o acesso e viabilizar o desenvolvi-
mento das pesquisas com a maior eficiência possível. Conforme afirma Rodrigues (2004, p. 94):

O planejamento do trabalho a ser desenvolvido em uma instituição arquivística mostra-se 
recomendável com vistas à sua melhor administração. Traçar diretrizes políticas e definir 
o tipo de tratamento que será dado ao conjunto do seu acervo, dimensionando os recur-
sos humanos e materiais e identificando os problemas, possibilitariam aos arquivos públi-
cos criar meios de superar as dificuldades inerentes a uma instituição que, para cumprir 
o seu papel, extrapola a si mesma, envolvendo-se com a produção documental de todos 
os órgãos da esfera de poder à qual pertence.

 Tendo isso em vista, a partir de novembro de 2009, em meio à implantação das novas diretrizes 
administrativas, arquivísticas e científicas que passaram a pautar seu funcionamento, o Museu Histórico 
Prof. Carlos da Silva Lacaz – FMUSP implantou um sistema de registro de entrada dos pesquisadores que 
acessaram seu arquivo em busca de material e documentos para desenvolver seus estudos. Com base nis-
so, sabe-se que, ao final de 2018, o Museu recebeu seu 755º pesquisador, o que evidencia a importância 
da instituição na produção de novos estudos sobre a história da medicina e da saúde em São Paulo. 

 A análise dessas 755 fichas de registro nos forneceu subsídios para compreender melhor as de-
mandas e o perfil dos pesquisadores que acessam os arquivos da instituição. O Gráfico 1 mostra fluxo anual 
de novos pesquisadores entre novembro de 2009 e dezembro de 2018:
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Gráfico 1 – Pesquisadores do Museu Histórico – FMUSP (2009‐2018) 

 
Fonte:  Museu Histórico da FMUSP  
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 Já nos primeiros meses após a reinauguração do Museu, quando seu acervo foi novamente 
disponibilizado ao público, a procura dos pesquisadores foi intensa. Só nos dois últimos meses de 2009, 30 
pessoas iniciaram suas pesquisas no Museu, e, ao longo de 2010, foram mais de 80 novos pesquisadores, 
o que evidencia a legitimação do Museu pela comunidade científica. Após uma queda na recepção de no-
vos pesquisadores no ano de 2011, o Museu experimentou um leve crescimento em 2012 e um aumento 
significativo a partir de 2013.  Em 2016 o Museu Histórico teve seus espaços expositivo e de pesquisa 
reformulados em decorrência do processo de montagem de uma nova exposição e, por isso, permaneceu 
inacessível aos pesquisadores por cerca de 5 meses. Passado esse processo, em 2017 e 2018 é possível 
notar a retomada da média de cerca de 100 pesquisadores/ano registrada nos períodos anteriores. 

 Em 2011, o Museu recebeu os primeiros pesquisadores vinculados a instituições estrangeiras, 
oriundos, sobretudo, de países da América do Sul, Estados Unidos e Europa central. Ao observar o gráfico 
abaixo podemos notar que em 2013 o número de pesquisadores estrangeiros teve um ligeiro crescimento, 
chegando a 24% do total de estudantes que acessaram o Museu no ano seguinte e alcançando o pico de 
27% em 2018. Isso pode ser explicado pelas inúmeras iniciativas de internacionalização empreendidas pela 
FMUSP, que estabeleceu parcerias institucionais,  ofertou cursos e programas de iniciação científica e de re-
sidência multiprofissional a alunos e professores de universidades sediadas em diferentes países. Vejamos:

 
 A respeito da finalidade dos estudos desenvolvidos no Museu, a maior parte dos pesquisadores 
que o procuram é vinculada a programas de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhe-
cimento. É expressivo também o número de pessoas que consultam os arquivos para produzir pesquisas 
autônomas (familiares, institucionais etc.) ou publicar artigos ou textos científicos. Além disso, o acervo do 
Museu Histórico também é consultado por pesquisadores vinculados a agências de fomento como a Fapesp 
e o CNPq, por exemplo: 
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  A análise das fichas de registro dos pesquisadores nos permitiu também definir priorida-
des na catalogação, descrição e divulgação do acervo no Guia on-line do Museu, lançado em novembro de 
2013. Cabe ressaltar que esse guia está sendo produzido a partir do software de código aberto ICA-AtoM, 
que admite a inserção progressiva de novas informações, bem como o aprimoramento da descrição de 
fundos, coleções e itens (FACULDADE, 2009, p. 85). Assim, todas as descrições arquivísticas do acervo do 
Museu vêm sendo feitas em conformidade com as normas do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e 
com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade):

Os arquivos, em sua fase permanente, só podem cumprir a função social de que se re-
vestem quando acessíveis aos usuários. Nesse sentido, os instrumentos de pesquisa ad-
quirem importância fundamental, uma vez que representam o conteúdo dos arquivos, 
permitindo ao consulente vislumbrar os limites daquilo que pode ser encontrado e se-
lecionar de antemão os materiais que lhe parecem relevantes segundo os objetivos e os 
recortes de sua investigação (CAMPOS, 2014, p. 164).

 Tendo isso em vista e objetivando definir os conjuntos documentais que devem ser descritos prio-
ritariamente, com maior profundidade e disponibilizados ao público no Guia on-line, extraímos das fichas 
de registro preenchidas pelos pesquisadores dados sobre os documentos mais solicitados:

 
 A partir dessas constatações, deu-se prioridade à descrição de todos os fundos pessoais e da maior 
parte dos fundos institucionais já catalogados. No Guia on-line, já estão disponíveis para consulta mais de 
170 fundos com informações sobre conteúdo, doador(es), dimensão e suporte, data de nascimento e mor-
te dos titulares, condições de acesso e palavras-chave que permitem cruzar informações entre os fundos 
descritos, ensejando o aprofundamento das pesquisas. Até agora, foram incluídas no Guia informações 
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Finalidade das pesquisas desenvolvidas no Museu 

Pós‐graduação (especialização, mestrado, doutorado e 
pós‐doutorado)  35% 

Graduação  20% 

Pesquisa autônoma  17% 

Publicação de artigo ou livro  12% 

Pesquisa vinculada a agências de fomento  10% 

Outros  6% 

Tabela 1 – Finalidade das pesquisas desenvolvidas no Museu 
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instrumentos de pesquisa adquirem importância fundamental, uma vez que 
representam o conteúdo dos arquivos, permitindo ao consulente vislumbrar 
os  limites daquilo que pode  ser  encontrado  e  selecionar de  antemão os 
materiais que lhe parecem relevantes segundo os objetivos e os recortes de 
sua investigação (CAMPOS, 2014, p. 164). 

Tendo isso em vista e objetivando definir os conjuntos documentais que devem ser descritos 
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Nível de descrição dos documentos consultados 

Fundos institucionais  40% 

Fundos pessoais  37% 

Coleções de imagens e documentos  14% 

Coleção de livros históricos e de referência  9% 

Tabela 2 – Nível de descrição dos documentos consultados 
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mais objetivas acerca das 650 coleções pertencentes ao Museu e a descrição mais detalhada de diversos 
itens tridimensionais como instrumentos médicos e peças de arte sacra, por exemplo. A catalogação da co-
leção de livros históricos está em andamento, e em breve estarão todos integralmente disponíveis no Guia 
do Museu Histórico. Campos, em sua análise sobre o processo de organização dos conjuntos documentais 
presentes nos diversos acervos pertencentes à Universidade de São Paulo, ao destacar o acervo do Museu 
Histórico da FMUSP, defendeu que

Cumpre destacar que a quantidade de acervos cujo processo de organização se encontra 
em andamento não deve fazer supor que se trata de movimento em marcha na univer-
sidade como um todo. Dos 83 arquivos ou coleções enquadrados em tal condição, 72 
compõem o acervo do Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de 
Medicina (CAMPOS, 2014, p. 146).

 A partir deste processo foi possível notar uma mudança significativa no tipo de material solicitado 
pelos pesquisadores ao procurar a instituição. Desde a sua inauguração, em 1977, o Museu organizava seus 
conjuntos documentais em pastas suspensas, acessíveis apenas pelo título, atendendo à proposta memo-
rialística que marcou a formação de um acervo em vista da preservação de uma narrativa histórica centrada 
em grandes “vultos da medicina”. Ao conhecer o arquivo da instituição e entrevistar o Prof. Carlos da Silva 
Lacaz, Adriana Mortara Almeida afirmou que foi possível:

[...] conhecer um pouco melhor o pensamento daquele que criou e organizou o Museu. 
Para ele, o Museu preserva e divulga a memória médica de São Paulo, cultura e memória 
médica brasileira e seus grandes vultos [...]. Não há preocupação com os eventos, fatos, 
invenções e descobertas em si, mas está centrado nos indivíduos, nomeados um a um 
(ALMEIDA, 2001, p. 73). 

 Nessa perspectiva, o título de cerca de 85% das pastas era formado pelo nome de um profissional 
da saúde, o que dificultava pesquisas por temas, especialidades ou instituições, por exemplo. Essa forma de 
organização não distinguia coleções e fundos, de modo que a organicidade dos documentos também era 
comprometida em alguns casos. Em contato com esse conjunto documental, o arquivista Carlos Henrique 
Menegozzo (2012, p. 93) constatou que:

O potencial de pesquisa ali contido é subutilizado em função do descontrole do voca-
bulário empregado nas categorias de classificação. Categorias duplicadas com variação 
de grafia, ausência de critério no relacionamento entre categorias mais gerais e mais 
específicas e ausência de normalização na representação de expressões compostas foram 
alguns dos problemas preliminarmente identificados – além da diluição de acervos orgâ-
nicos em seu interior – e que em muito prejudicam a consulta deste que é o acervo mais 
demandado entre os existentes na instituição.

 Contudo, com o processo de reformulação e reestruturação empreendido desde 2009 e com 
ênfase no trabalho arquivístico que culminou no lançamento do Guia online, o Museu Histórico da FMUSP 
conseguiu reorganizar seu acervo de modo a permitir novas formas de busca. Desmembrou-se parte das 
antigas pastas, tomando como guia as fichas de doação dos documentos o que nos permitiu preservar a 
organicidade dos acervos na formação diversos fundos pessoais e coleções. Assim, foram criados também 
diversos fundos institucionais, especialmente sobre o Hospital das Clínicas e seus institutos, bem como 
sobre os diversos departamentos da Faculdade de Medicina e de outros estabelecimentos de saúde. 
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 Finalmente, merecem atenção os suportes acessados pelos pesquisadores: 

 Como se vê no Gráfico 4, os documentos textuais e as fotografias são os itens mais consultados, 
perfazendo 89% das solicitações feitas ao Museu. Esse dado é importante para a definição da política de 
catalogação e conservação do acervo, e, nesse sentido, as fotografias merecem atenção especial. Por ser 
um suporte bastante procurado e mais suscetível ao manuseio, o Museu vem gradativamente digitalizando 
suas fotografias, para preservá-las e ampliar o acesso e a divulgação desse acervo. Os itens textuais, por sua 
vez, vêm sendo catalogados de modo a ensejar uma busca mais precisa, sem se manusearem documentos 
desnecessariamente, o que concorre para sua preservação. Além disso, todos os pesquisadores são orien-
tados quanto às formas de manipular os itens documentais e ao uso das fotografias produzidas a partir do 
acervo, visando igualmente a integridade do patrimônio do Museu. 

 
Considerações finais

 Finalmente, cabe dizer que, com o registro crescente de pesquisadores que consultam seus arqui-
vos, o Museu Histórico da FMUSP tem procurado ampliar as ferramentas que franqueiem seu acervo a um 
público cada vez maior e com interesses mais diversificados. Assim, conhecer o perfil e as demandas de 
seus pesquisadores é uma necessidade constante para que as ações desenvolvidas democratizem cada vez 
mais o acesso a esse patrimônio e garantam a qualidade das inúmeras pesquisas realizadas na instituição a 
cada ano.  Além disso o processo de tratamento, acondicionamento, restauro, descrição e disponibilização 
do acervo do Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” – FMUSP também foi fundamental para curado-
ria das exposições apresentadas pela instituição desde a sua reinauguração. Exibindo mostras temáticas e 
temporárias, o Museu preza por expor ao público suas diferentes peças, documentos e registros de memó-
ria, contextualizando a sua produção com cada narrativa histórica proposta, consolidando-se como um dos 
principais centros de estudos sobre a história da Medicina e da Saúde no Brasil. 
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DOCUMENTOS DA MEDICINA LEGAL PAULISTA.

The Institute’s Oscar Freire historical acquis: collections and documents of São 
Paulo legal medicine.

 
João Denardi  Machado I Historiador, pós-graduando no Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Me-
dicina da USP. Bolsista CAPES. <joao.machado@fm.usp.br>

 
Resumo 

O artigo apresenta o acervo do Instituto Oscar Freire da Faculdade de Medicina da USP, contextualizando 
sua montagem no bojo do processo de institucionalização da medicina legal positivista em São Paulo, na 
primeira metade do século XX. Três coleções são apresentadas no detalhe, na tentativa de reconstituir parte 
dos roteiros e das narrativas que serviam de plataforma didática ao ensino de diferentes disciplinas da 
medicina legal – da criminologia a infortunística. Para finalizar, parte de uma coleção secundária do acervo, 
composta de textos jornalísticos da década de 1940, de autoria do catedrático de medicina legal, Flamínio 
Fávero, é submetida a leitura do método indiciário, visando trazer a tona questões históricas relativas 
ao estudo do crime pelo médico legista, e simultaneamente demonstrar potencialidades para pesquisas 
historiográficas que subjazem ao acervo. 

Palavras-Chave: História da Medicina Legal; Acervo do Instituto Oscar Freire; Acervos e coleções universi-
tários.

Abstract 

This article presents the acquis of Institute Oscar Freire, contextualizing it’s assembly in the middle of 
the institutionalization of legal medicine in São Paulo, Brazil, during the fist half of 20th century. Three 
collections are presented in detail, in an attempt to reconstitute the narratives that serve as didactic 
platforms for teaching different subjects of legal medicine and criminology. To finish, journalistic texts by 
professor Flamínio Fávero are submitted to indicial reading, aiming to bring historical issues relative to study 
of crime by the professor, and simultaneously demonstrate some of the research potential of the acquis. 

Keywords: History of Legal Medicine; Acquis of Institute Oscar Freire; Universities acquis and collections. 
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Introdução: A história da medicina legal paulista e o acervo do Instituto Oscar Freire

 Trabalhos historiográficos contemporâneos demonstram que a consolidação institucional da 
medicina experimental e laboratorial no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, é parte integrada 
de um processo de ativação de mecanismos de modernização conservadora do Estado e da sociedade após 
o colapso do sistema escravista, e indica um novo alinhamento entre as instituições estatais, uma elite 
social remodelada e os projetos biodeterministas da profilaxia, do sanitarismo, do higienismo, da eugenia 
e do racismo científico. (MACHADO et al., 1978. SCHWARCZ, 2000. CANCELLI, 2001. MOTA, 2003, 2005. 
SCHRAIBER; MOTA, 2012). 

 No meandro desse alinhamento, constituiu-se a medicina legal – um campo médico 
estrategicamente situado entre o direito penal e o conhecimento médico técnico-científico –, que trouxe 
ao bojo das instituições estatais o poder do olhar do perito, treinado para reconhecer desvios patológicos 
no grande organismo que é a sociedade (CORRÊA, 1998. FERLA, 2009). Criminologia, antropometria, 
sexologia, tanatologia, e antropologia criminal são exemplos de disciplinas da medicina legal que se 
introduziram no funcionamento de diversas instituições sociais no Brasil após a proclamação da República, 
e progressivamente se consolidaram como influentes propagadoras de verdades jurídicas e científicas nos 
tribunais, delegacias e universidades. (ALVAREZ, 2003. ALVAREZ; FERLA, 2012).

 De 1890 a 1940, a Medicina Legal praticada e ensinada no Brasil pendulou gradualmente do status 
de ciência em construção para o de ciência pronta, em um processo de estabelecimento que incluiu tanto as 
discussões metodológicas e os enunciados técnico-científicos, quanto as negociações e a rede de interesses 
individuais e coletivos no processo. Da miscelânea de temas reivindicados em 1890, pouco a pouco a 
Medicina Legal brasileira formalizou seus limites e assegurou seu espaço dentre as demais especialidades 
médicas em ascensão, investida de novo significado e prestígio com a montagem das cátedras da disciplina 
nas Faculdades de Medicina da Bahia, do Rio de Janeiro, e finalmente de São Paulo (FERLA, 2009. MARINHO; 
SALLA, 2015).

 Marco da institucionalização do ensino médico no estado, a fundação da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo1 , em 1912, catalisou forças em torno do projeto médico paulista personificado por 
Arnaldo Vieira de Carvalho, e a subsequente montagem da cadeira de Medicina Legal, em 1917, consolidou 
um núcleo institucional que abriu novas possibilidades de atuação aos médicos legistas na cidade (MARINHO; 
SALLA, 2015). Sociedades médicas, revistas, periódicos, e boletins científicos associados à cadeira de 
Medicina Legal passaram a repercutir um projeto de sociedade ancorado no biodeterminismo e nos limites 
da liberdade. A vinda do pupilo pródigo de Raimundo Nina Rodrigues, Oscar Freire de Carvalho, para o 
cargo de professor catedrático da recém-formada cadeira universitária, estabeleceu as premissas para o 
surgimento de um complexo mito fundador da medicina legal paulista, balizado na imagem dos patriarcas 
da medicina legal brasileira, nos símbolos de sua missão civilizatória, e na grandiosidade prenunciada da 
“medicina bandeirante” (CORRÊA, 1998. MOTA, 2005. CARRARA, 2016).

 No centro dessa rede de legitimação, esteve um acervo de peças vasto e pouco mencionado pela 
historiografia acadêmica: trata-se do acervo do museu da Cadeira de Medicina Legal da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, concebido por Oscar Freire como parte integrada de um instituto médico-

1 Instituição renomeada de Faculdade de Medicina de São Paulo em 1924 e posteriormente anexada à Universidade de 
São Paulo, em 1933, quando foi rebatizada com o nome atual, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FM-USP). 
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legal educativo e científico, aparelhado a serviço da Faculdade de Medicina e da sociedade paulista2.  Tanto 
o instituto médico-legal (que receberia o nome de Instituto Oscar Freire após a morte do patriarca), quanto 
o museu, idealizados por Oscar Freire em sua cátedra (1918-1923), foram concretizados durante as décadas 
de 1920, 1930 e 1940, em importante episódio do processo de consolidação da medicina legal paulista, 
ainda pouco abordado pela historiografia. 

  Figura 1 – “Término da construção do edifício do Instituto Oscar Freire (4)”

          

Fonte: Álbum 1, Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1931.

                               Figura 2 - “Prof. Hilário e Dna. Ophelia no Museu”

                                              
 

 Fonte: Álbum 1, Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, s/d. 

2 Ainda não foram encontrados documentos oficiais a respeito da efetiva fundação do museu do Departamento de Medicina Legal da 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, porém sua primeira referência preservada é da Ata da Congregação da Faculdade de Medicina 
de 29 de Junho de 1918. As primeiras fotos do Museu em atividade são atribuídas à década de 1930, e durante o período em que Flamínio 
Fávero foi o catedrático de medicina legal (1926-1955) foram legadas dezenas de referências a seção museal do Departamento. 
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 O acervo contemporâneo do Instituto Oscar Freire preserva parcela das peças do museu original, 
e suas coleções históricas representam depósitos relevantes de documentos e monumentos acerca da 
consolidação da medicina legal no estado de São Paulo. Trata-se de um acervo multidisciplinar, de perfil 
bibliográfico, hemerográfico, museológico e arquivístico, com características de arquivo e centro de memória, 
e finalidade pedagógica no âmbito da formação e especialização de médicos. Em 2016, o acervo foi posto 
sob a custódia do Laboratório Didático do Instituto Oscar Freire, e as coleções encontram-se armazenadas 
no segundo andar do prédio do Instituto Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio  - 115, São Paulo – SP, na sala 
Estácio de Lima, que compreende 72 metros quadrados. A isso se somam mais 20,1 metros quadrados do 
mezanino da sala do Laboratório de Ciências Forenses, onde uma reserva de peças foi improvisada. 

 Focado em tal acervo, o presente artigo possui dois propósitos: em primeiro lugar, apresentar  
algumas peças que articulam narrativas pedagógicas no interior de diferentes coleções, para que o leitor 
obtenha uma visão panorâmica do propósito educativo e do conteúdo comum de diferentes gêneros 
de peças, de forma a expor a relação indissociável entre documentos textuais e objetos do acervo; em 
segundo, exemplificar o potencial do acervo para pesquisas historiográficas focadas na primeira metade do 
século XX, através de breve análise de textos pertencentes à subcoleção de artigos de jornal, escritos por 
Flamínio Fávero, que tematizam a profilaxia do crime, tema fulcral para os campos da medicina legal e da 
criminologia, também referido em outras peças do acervo.  

 Com esse trajeto, é possível evidenciar algumas articulações entre distintas coleções do acervo e, 
posteriormente, enfocar documentos pontuais para suscitar indagações sobre a história da medicina legal 
paulista, e evidenciar o potencial de pesquisa e a valia das coleções.  

O acervo do Instituto Oscar Freire: coleções e o ensino de medicina legal

O atual acervo do Instituto Oscar Freire é composto por quatorze coleções de peças, a saber: 
1-Coleção de laudos de perícias médico-legais; 2-Coleção de esculturas de cera.; 3-Coleção de equipamentos 
militares; 4-Coleção de diapositivos em vidro; 5-Coleção de peças orgânicas; 6-Coleção de necroscopias; 
7-Coleção de registros museais; 8-Coleção de publicações; 9-Coleção de fotografias e álbuns fotográficos; 
10-Coleção de pinturas, retratos e desenhos; 11-Coleção de experiências médico-legais; 12-Coleção de 
equipamentos médicos; 13-Coleção de objetos pessoais e biográficos; 14-Coleção de mobiliário original.3

 Para imergir no acervo, de forma a reconhecer os objetos dentro de sua rede de significados e exibir 
o propósito pedagógico pelo qual foram conservados, três coleções devem ser brevemente apresentadas, 
devido à posição mediadora na interface narrativa entre as diversas coleções do acervo: trata-se da coleção 
de laudos médico-legais, da coleção de esculturas de cera, e da coleção de peças orgânicas.

 A conexão entre as coleções do acervo é operada pela coleção de laudos médico-legais, já que 
esculturas de cera, desenhos, preparações de órgãos e ossadas para exposição e outras peças do acervo 
foram conservadas ou mesmo produzidas para ilustrar processos de peritagem descritos em laudos oficiais 
assinados pelos legistas do Instituto Oscar Freire, e em conjunto definem roteiros didáticos para o ensino 
de tanatologia, criminologia, balística, infortunística, traumatologia, sexologia e outros setores da Medicina 
Legal. Esses roteiros, que durante as décadas de 1940 e 1950 estavam estabelecidos com clareza nas 
exposições, segundo sugerem indícios como a fotografia reproduzida a seguir, encontram-se esparsamente 
conectados no acervo atual do IOF, consistindo um dos propósitos da pesquisa histórica desenvolvida na 
FM-USP reconstituir as conexões que articulam as distintas coleções do acervo.

3 Vide o documento “Arranjo de Coleções” de 2016, disponível na Secretaria do Instituto Oscar Freire. 
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Figura 3-  “Peças orgânicas do Museu do Departamento”.

                                                 Fonte: Álbum 1, Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, s/d. 

 Exemplares da coleção de laudos periciais – polos conceituais das narrativas do acervo – encontram-
se preservados em dois formatos: como súmulas de laudos, pequenos cartões que circulavam pelo meio 
jurídico e penal e resumiam as informações do perito às autoridades do processo; e nas versões integrais, 
que reproduz a discussão médico-legal do processo, e encontram-se transcritas nos livros de laudos do 
acervo.4

   Figura 4 – “Súmula do Laudo n°5”, perícia de Oscar Freire e Flamínio Fávero.

         

Fonte: Arquivo n°1. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo. 1921. 

4 De fato, a coleção é composta por duas subcoleções: a “subcoleção de súmulas” e a “subcoleção de laudos na íntegra.” Vide “Arranjo de Coleções”, 
2016. 
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Em relação aos livros, são 54 tomos de livros de laudos de pareceres e exames médico-legais, e 
13 livros de laudos de necroscopias, que totalizam cerca de 17 mil laudos na íntegra. Quanto às súmulas, 
tratam-se de 6743 exemplares contabilizados, porém existem gavetas inteiras de arquivos no IOF ainda não 
catalogadas, e são estimados ao menos 8 mil volumes.5 

Os laudos preservados abrangem o período de 1920 a 1967 e foram assinados por onze diferentes 
médicos legistas6; grosso modo, o formato dos laudos se manteve durante todo período, em média com 
quatro páginas de extensão, compostos por seis partes: em primeiro lugar, consta a apresentação dos 
médicos peritos, do juiz que os nomeou, do tipo do exame, e do paciente a ser examinado; em segundo, 
são enumeradas as questões judiciais que devem ser respondidas pelo exame do perito; em terceiro, faz-se 
um breve histórico do fato que culminou no processo judicial e na requisição do exame pelo juiz; em quarto, 
sucede-se o exame propriamente dito, que incluía apalpação, antropometria e devia definir o estado geral 
de saúde do paciente; segue-se a isso uma seção de discussão médico-legal e de encaminhamento das 
conclusões do exame; e, por fim, o perito informa sucintamente as respostas às perguntas judiciais. 

Nas diferentes partes dos discursos dos laudos periciais, residem possibilidades para ampla 
gama de estudos sociohistóricos, sendo que a historiografia já demonstrou o potencial que subjaz nas 
documentações do universo judicial e criminal para análises da história do cotidiano, das mentalidades e 
das instituições em contextos determinados. (CHALHOUB, 2001. ROSEMBERG, 2006. MANTOVANNI, 2016.) 

Variadas peças do acervo são explicitamente referidas a coleção de laudos periciais: exemplo dessa 
referência, a escultura de cera número 21 retrata o caso de lesão por punhal de Nelson S., descrito pelo laudo 
5.378, de 1946. Nessa escultura, visava-se tanto alegorizar um tipo específico de lesão, a perfurocortante, 
quanto referenciar quase que artisticamente a explicação do caso judicial e da peritagem pelo médico 
Flamínio Fávero, comprovando a validade de seu diagnóstico. O que se almejava, assim, era transmitir aos 
alunos, através das esculturas, as técnicas que orientavam o olhar do perito diante de seu objeto científico, 
mas também enfatizar que esse olhar precisava expor-se como arte e ofício, mirando a correção científica, 
o funcionamento eficaz das instituições penais e, em última instância, a garantia da ordem (CORRÊA, 1998. 
CARRETA, 2016). 

 

5 Dados extraídos do documento “Contagem Provisória de Peças do Acervo”, de 2016; disponível na Secretaria do Instituto Oscar Freire. 
6 Dentre eles, médicos como Oscar Freire, Armando Canger Rodrigues, e Marcos Segre. Cerca de três em cada quatro perícias preservadas e conta-
bilizadas, porém, foram feitas por Flamínio Fávero e/ou Hilário Veiga de Carvalho, catedráticos da medicina legal e diretores do Instituto Oscar Freire 
de 1926 a 1955, e de 1955 a 1971, respectivamente.
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Figura 5 – “Escultura de Cera n°21 – Lesão por Punhal Nelson S.”

Fonte: Armário 2. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1946.

 A descrição das investigações e da feitura dos relatórios periciais, sobretudo os criminais, consiste 
até hoje numa das principais estratégias de ensino das disciplinas da medicina legal para formação de 
médicos e de especialistas, e concorrem, ademais, para demonstração da utilidade pública do serviço do 
médico legista ao sistema judicial (HARRIS, 1993. FRANÇA, 2001. FERLA, 2009). Desse modo, em conjunto 
com os laudos, as esculturas de cera do artesão Augusto Esteves compuseram importante matriz de ensino 
médico legal durante o século XX: peças trabalhadas com minúcia, os 137 objetos preservados foram 
produzidos durante as décadas de 1930 e 1960 pelo ceroplasta, visando majoritariamente o ensino de 
traumatologia, sexologia e infortunística, que remetem sobretudo a casos observados pelos docentes da 
Faculdade de Medicina Flamínio Fávero e João de Aguiar Puppo. 

                     Figura 6 – “Escultura de Cera n°68 – Tipos de Hímen. Observação do professor Oscar Freire.”

 

 

                                             
 

Fonte: Armário 2. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, s/d. 

Fonte: Armário 2. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, s/d. 
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Figura 7 -“Escultura de Cera n°13 – Acidente de Trabalho, perda dos dedos mínimo e anular”

  

 
 
                                                             Fonte: Armário 2. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1945. 

 As imagens das esculturas acima, reveladoras do detalhismo das peças ceroplásticas,  tematizam 
dois eixos centrais da avaliação do perito médico sobre o corpo: a primeira refere-se a sexologia, disciplina 
ministrada no curso regular de Medicina Legal desde a fundação da cadeira, cujo principal foco está na 
determinação da ocorrência ou não de relação sexual, no esquadro penal dos crimes de defloramento e 
estupro, mormente para averiguação da virgindade para estudo de viabilidade de matrimônio, sempre 
através da observação do hímen – que era catalogado em diferentes tipos segundo sua morfologia, como 
consta na figura 6. A segunda imagem (figura 7), por sua vez,  tematiza o campo da medicina do trabalho, 
especificamente o estudo da infortunística – voltada a mensuração dos riscos, doenças e lesões que o 
indivíduo está sujeito em seu trabalho – área que demandou o maior número de periciais pelos legistas do 
IOF durante a primeira metade do século, segundo constam os registros quantitativos.  

 Tal como as esculturas de cera, os órgãos conservados em formol e as ossadas que compõem a 
coleção de peças orgânicas, também se referem diretamente aos laudos periciais, como os exemplares 
apresentados a seguir: a peça orgânica número 71 (figura 8) consiste na região mamária esquerda do 
indivíduo que cometeu suicídio peritado pelo laudo 12.466; e a peça orgânica 217 (figura 9), por sua vez, 
consiste em parte do cérebro de indivíduo necropsiado após acidente com arma de fogo (tiro pela culatra) 
descrito na necroscopia 681.
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                                                        Figura 8 – “Peça Orgânica n°71 – Ferimento Pérfuro-incisos”.  

  

 
Fonte: Armário 1. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1946.

 As 192 peças orgânicas da coleção abrangem o estudo das diferentes formas de lesão física 
intencional ou acidental: a análise balística de projéteis de calibres distintos; os efeitos relativos aos tecidos 
e órgãos; isso sem mencionar as dezenas de fetos e embriões abortados por diferentes meios e as várias 
ossadas conservadas para exemplificação dos tipos de traumas ósseos fatais e não fatais.

                                                Figura 9 – “Peça Orgânica n 217 – Acidente: tiro pela culatra”.

 
 
 

 

                                               Fonte: Armário 1. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1951.
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 As peças orgânicas e as esculturas de cera, produzidas e conservadas pelos legistas paulistas 
durante o século XX, mantêm com os laudos periciais uma relação orgânica como documentos de arquivo 
que compartilham origem, procedência e conteúdo conceitual. Nesse sentido, o vínculo inerente entre 
documentos textuais e objetos, como as peças orgânicas e ceroplásticas, permitiu aos legistas do IOF 
estruturar e comunicar identidade de escola científica, fundamentada no olhar do perito e na missão 
civilizatória de defesa da sociedade; complementarmente, as narrativas veiculadas pelas peças em conjunto 
facilitaram a apropriação de objetos de intervenção no meio social pelos legistas, no universo do trabalho, 
do sexo e da morte dos indivíduos, num contexto de medicalização da sociedade e disputa de prerrogativas 
pelos médicos das diferentes especialidades. O arquivista Bruno Delmas, ao refletir sobre as funções sociais 
de arquivos históricos, informa justamente que: 

“Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-se. Provar seus 
direitos é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se se é uma utilidade de gestão. 
Compreender é uma utilidade científica de conhecimento. Identificar-se pela transmissão 
da memória é uma utilidade social.” (DELMAS, 2010, p. 21).

 Ainda que a relação entre as peças expostas e os laudos periciais seja o nexo central, referida explicita 
ou implicitamente em praticamente todas as coleções do acervo, e os benefícios à comunidade científica 
da organização e conservação adequada dos objetos que a compõem sejam incontestes, existem outros 
setores do acervo, secundários ao ensino da medicina legal e menos visibilizados no espaço expositivo, 
que possuem equivalente potencial para análise historiográfica. Tratam-se sobretudo de documentos não 
oficiais, cartas, escritos jornalísticos, diários de aulas, registros informais de reuniões e de perícias, fotos 
e diapositivos engavetados. Para o historiador indiciário, que busca no elemento negligenciável o dado 
empírico impermeável ao olhar generalizante ou abstrato (GINZBURG, 2003), esses fundos secundários são 
patrimônios científicos de valor imensurável, cujo potencial acadêmico permanece inexplorado. 

 Doravante, teceremos breves comentários em relação a setores secundários do acervo para estudo 
mais detido, valendo-se para tanto de leitura atenta aos indícios e às condições de produção do documento, 
segundo os apontamentos do método indiciário de Carlos Ginzburg. Entendido como um paradigma de 
reconhecimento de detalhes discursivos e semióticos secundários que possuem a involuntariedade dos 
sintomas, o olhar indiciário é adequado para trazer à tona a complexa teia de sentidos e concepções que 
atravessava o campo da medicina legal no contexto paulista da primeira metade do século XX, de forma 
a evidenciar a amplitude do escopo científico reivindicado e as dissonâncias de vozes na conformação do 
campo (GINZBURG, 2003, 2012. FERLA, 2009. MACHADO, 2018).   

 
Potencial de pesquisa historiográfica: os artigos jornalísticos de Flamínio Fávero, 
uma análise pontual  

 Camuflado no meio de centenas de outros tomos de encadernação verde, o observador atento 
encontrará, no armário 3 do Laboratório Didático do IOF, a coletânea de 160 artigos jornalísticos escritos por 
Flamínio Fávero ao jornal Folha da Manhã, publicados entre os anos de 1945 e 1949. Tratam-se de quatro 
livros de artigos datilografados, que versam sobre grande variedade de temas ligados a medicina legal, 
de forma acessível e popular: “A morte de Hitler e a Medicina”, “O dever da cortesia”, “O Curanderismo”, 
“Animais limpos e animais imundos para os israelitas” – são alguns dos títulos dos textos publicados. 

 O jornal “Folha da Manhã”, parte dos veículos de comunicação do grupo “Folha de São Paulo” – 
de fato, o nome do grupo empresarial atualmente ainda é Empresa Folha da Manhã S.A –, foi publicado 
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a partir de 1921, na capital paulista, visando contrapor-se à hegemonia do grupo Mesquita na 
comunicação jornalística, já que voltava-se às classes médias da cidade, usualmente através de textos 
opinativos, na tentativa de se distinguir da cobertura mormente factual do “Estado de São Paulo” e 
do eixo conservador que orientava o espectro discursivo deste (CAPELATO, 1988). De tiragem diária, 
a Folha da Manhã trazia em suas edições textos de líderes civis de diferentes setores, personalidades 
comumente tidas como progressistas, tais como Emiliano Di Cavalcanti, Carlos Drummond de Andrade, 
Monteiro Lobato e Flamínio Fávero.  

 Em meados da década de 1940, o médico Flamínio Fávero era professor catedrático de medicina 
legal da Faculdade de Medicina da USP, ex-diretor da mesma Faculdade e diretor do Instituto Oscar Freire; 
ademais, presidente do sindicato dos médicos de São Paulo, diretor-geral do Departamento de Presídios 
do Estado, detentor de mais de “vinte títulos de honorificência científica, nacionais e estrangeiros”, dentre 
eles Presidente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo e sócio titular da Academia 
de Ciências e Letras de São Paulo, ocupando a cadeira “Arnaldo Vieira de Carvalho”; antes de 1945, já tinha 
publicado 129 trabalhos bibliográficos, e era correspondente regular de três periódicos, dentre eles a Folha 
da Manhã.7

 Pastor presbiteriano, reconhecido líder da corporação médica paulista e perito internacionalmente 
renomado, Fávero escreveu ao jornal Folha da Manhã textos indicativos de seu lugar de fala, voltados ao 
público leigo, que não raramente mesclavam sermões religiosos com enunciados científicos da medicina 
legal positivista. A passagem do texto “Endocrinologia e Pecado” é indicativa dessa ordem de argumentação: 

“No terreno médico, cada um de nós tem sua constituição especial, mioprágica e até 
mórbida; também na esfera teológica podemos falar rigorosamente numa constituição 
pecaminosa, estado de alma. Parece certo que a origem de tôdas essas constituições, as 
sômato-psíquicas e a pecaminosas vamos encontrá-la no mesmo ponto comum: o pe-
cado de nossos primeiros pais lá no Éden. Foi tal o cataclismo sofrido por êles nessa 
primeira falta, que sua personalidade sômato-psíquica recebeu impressão indelével e, o 
que é pior, transmissível pelas leis da herança. (…) Se Adão permanecesse na obediência 
determinada por Deus, na prova a que foi submetido, todos teríamos higidez plena, do 
corpo e da alma e, pois, a vida perfeita e eterna, mantidas nêle. Como assim não foi, a so-
lidariedade racial nos faz participar dos danos que o primeiro homem sofreu, quebrando 
o pacto com o Criador.”8

 Das dezenas de textos de Fávero publicados pelo jornal e preservados no acervo do IOF, três foram 
selecionados para esta breve análise: tratam-se de textos relativos a profilaxia do crime, tema que alvoroçou 
espaços públicos na década de 1940 no Brasil e no mundo (HOBSBAWM, 1995. PANDOLFI, 1999); de fato, 
as teorias defendidas por Fávero sobre a questão constituem importante eixo temático para as coleções de 
peças do acervo do IOF: o desenho abaixo, que ilustra o edifício da ciência do direito criminal sustentado 
pela criminologia e pelas ciências sociais positivas (CORRÊA, 1998), foi feito por Augusto Esteves em 1938, 
e é um dentre os vários objetos do acervo ligados a temática do crime.   

                           

7 “Discurso de saudação do Dr. Paulo Bicudo Chaves”. In: “Homenagem a Flamínio Fávero”. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo: Sociedade 

de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, 1943, p.16. Para uma leitura historiográfica sobre Fávero, ver: ANTUNES, 1998. FERLA, 2009. MOTA; 

SCHRAIBER, 2009. ALVAREZ; SALLA; ALVES, 2013. 

8 FÁVERO, F. Endocrinologia e Pecado. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 13 de fev. de 1947. Acervo do Museu Técnico-Científico do Instituto Oscar 
Freire. 
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Figura 10 – “Prancha de desenho n°18  – Ciência do direito criminal”.

 

 
Fonte: Arquivo n°2. Acervo do Instituto Oscar Freire. São Paulo, 1938.

  Ao analisar excertos das publicações jornalísticas de Fávero sobre a prevenção e terapêutica do 
crime, esta breve seção busca exemplificar o potencial de pesquisa historiográfica subjacente às coleções do 
acervo apresentado, bem como indicar o papel ativo que Fávero, o Instituto Oscar Freire, e a medicina legal 
desempenharam no bojo de relevantes processos sociais em São Paulo durante o século XX (MACHADO, 
2018).  

 O primeiro dos textos evocados chama-se “Criminologia e Patologia”, publicado em 12 de maio de 
1946, na Folha da Manhã. Para alicerçar o curso de sua argumentação, no início do texto Fávero evoca sua 
experiência como docente da FM-USP, e apresenta os fundamentos de sua proposta de profilaxia do crime: 

“No meu curso de medicina legal da Faculdade de Medicina, incluí vários pontos 
sobre o estudo da criminologia. E o fiz, porque é imprescindível hoje, principalmente 
depois das ideias revolucionárias de Lombroso, a colaboração dedicada do médico no 
estudo do criminoso, para a terapêutica e a profilaxia do crime. Destarte, se me afigura 
indispensável que todo o médico tenha noções gerais sôbre tais assuntos, para usá-las 
quando chamado a prestar seu concurso direto ou indireto, no combate ao crime. (…) 
Não será o crime, em última análise, uma verdadeira doença social? Ora, sendo o crime 
uma doença social, pode o médico esmiuçar-lhe a causa e trabalhar pela sua debelação. 
Na moderna criminologia, pois, e máximo na ciência penitenciária, sua atuação é de valor 
seguro. ”9

 As “ideias revolucionárias de Lombroso” a que Fávero refere-se dizem respeito a concepção corrente 
a partir de meados do século XIX de que o homem delinquente é um organismo biológico em disfunção que 
precisava ser reconhecido, isolado e reabilitado para não degenerar a sociedade (GOULD, 1999. FOUCAULT, 
2001). Gradativamente, essa concepção transfere o foco dos processos penais do ato antissocial para o ser 
antissocial, que só poderá ser adequadamente identificado e tratado pelo médico, portador dos saberes 
e dos procedimentos científicos positivos, a serviço do Estado e da civilização. (ANTUNES, 1998. ALVAREZ, 
2003). O delinquente, por esse viés, é condicionado por uma estrutura bioantropológica inata e hereditária 

9 FÁVERO, F. Criminologia e Patologia. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 12 de maio de 1946. Acervo do Instituto Oscar Freire.
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que receberia estímulos e inibições do meio social: corporificado pelos alcoólatras, criminosos, indigentes 
e prostitutas, o ser antissocial passa a ser compreendido como agente de degeneração patológica – não 
raramente comparado ao micróbio – do organismo social, sintoma da reversão do processo evolutivo e da 
decadência da civilização ocidental. (CORRÊA, 1998. SCHWARCZ, 2000. CARVALHO, 2003. FERLA, 2009). 

 Nesse sentido, Fávero exorta os médicos a lutar contra o crime como lutam contra a doença – afinal, 
não será o crime uma doença social? A aproximação conceitual do crime com a doença, da predileção 
criminal com a lesão patológica – e em última instância, da criminologia com a patologia – é o ponto central 
que o texto “Criminologia e Patologia” de Fávero busca comprovar, como indica o trecho seguinte:   

“Ademais, há paralelo interessante entre a criminologia e a patologia, isto é, entra a 
ciência do crime e a da doença. Tão grande é o paralelo, que até se superpõem conselhos 
doutrinários e práticos na evolução de ambas (…) Estando a criminologia para as ciências 
penais, assim como a patologia para as ciências médicas, vemos, desde logo, que toda a 
aparelhagem das ciências penais visa fazer profilaxia do crime e das ciências médicas a 
da moléstia. É o destino para o qual ambas se dirigem, não há dúvida. (…) O combate ao 
delito encontra seu símile no combate à doença.”10

 O excerto permite decodificar a aproximação entre criminologia e patologia na mentalidade de 
Fávero: ambos os campos compartilham “conselhos doutrinários e práticos”, e também estão historicamente 
ligados, em suas “evoluções”: essa evolução obedece ao imperativo de prevenir e combater o crime e a 
moléstia, para o que construiu-se aparelhagens próprias, em resposta a equivalentes necessidades sociais. 
Nessa lógica, a profilaxia do crime, assim como a profilaxia da doença, deve atualizar-se com as mais 
recentes tendências do conhecimento biomédico, em defesa da sociedade:  

“Pois, como na patologia, assim é na criminologia. Do conceito lombrosiano puro (…) 
tivemos a revelação não só do meio físico e social, mas, no indivíduo, da sua constituição 
sômato-psiquica (escola constitucionalista), das suas glândulas de secreção interna (escola 
endocrinológica), de seu subconsciente traumatizado e recalcado (escola psicanalista) 
tudo influindo na capacidade de imputação, que o estudo da responsabilidade exige. (…) 
Não será indicada, diante disso, a colaboração do médico no estudo do crime?”11

 A utilização pelos legistas de disciplinas como a psicanálise e a endocrinologia para estudo do 
criminoso obedece a exigência de atualização científica do campo da medicina legal e da criminologia: 
gradativamente abandona-se o foco na morfologia e na antropometria do indivíduo para aproximar-se dos 
debates mais prestigiados das glândulas e do subconsciente, o que contribuiu para garantia das prerrogativas 
dos legistas nas instituições estatais e dentre a categoria médica (ANTUNES, 1998. FERLA, 2009). 

 Efetivamente, os dois artigos evocados para finalizar esta breve seção são indicativos da relação 
que Fávero e seus colegas coetâneos buscavam estabelecer entre crime e endocrinologia: trata-se de 
“Endocrinopatia e Crime”, de 15 de novembro de 1946, e o já mencionado “Endocrinologia e Pecado”, de 
13 de fevereiro de 1947. 

 No primeiro texto, Fávero busca justificar a associação contraintuitiva entre as glândulas internas e 
a predisposição ao crime, e o cerne de seu argumento pode ser depreendido do trecho abaixo:  

10  FÁVERO, F. Criminologia e Patologia. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 12 de maio de 1946. Acervo do  Instituto Oscar Freire. 
11  FÁVERO, F. Criminologia e Patologia. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 12 de maio de 1946. Acervo do Instituto Oscar Freire.
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“A endocrinologia, um dos mais novos ramos da medicina, estuda as secreções internas 
de certas glândulas, como a tireoide, as supra-renais, a hipófise, etc. O crime, velho 
fenômeno da vida social, é um ato humano, imputável, culposo, contrário a norma 
jurídica e passível de pena expressa na lei. Que relações podem ter o crime e as 
glândulas de secreção interna? O assunto é interessante e sempre oportuno. Se dois são 
os fatores que pesam na produção do crime, o mesológico e o pessoal, neste último, 
ligado a verdadeira predisposição constitucional de que o agente é portador, podem os 
transtornos glandulares concorrer na ação nociva. Como há constituições mórbidas várias, 
psicopáticas, etc., também se pode falar na existência de uma constituição delinquente. 
Esta possibilita o crime, da mesma forma que as outras, a doença. É o pendor, é, num 
exagero de linguagem, a vocação delituosa.”12

 Se a ideia de que o crime é motivado por disfunções glandulares foi reconhecida por Fávero, 
o médico legista, porém, não poderia acatá-la por completo, já que isso significaria reduzir a medicina 
legal a questões endócrinas, quando seu escopo abrangeria muitas outras disciplinas, como mencionado 
anteriormente; ademais, a posição de Fávero como superintendente penitenciário, de um lado, e como 
pastor evangélico, do outro, induziam-no a questionar a eficácia das terapias hormonais prescritas pela 
escola endocrinológica, especialmente quando postas em comparação ao tratamento moral do regime 
penitenciário e a purificação da conversão religiosa, intervenções consideradas mais eficazes para 
terapêutica e profilaxia do crime e para regeneração de criminosos:   

“Mas, dir-se-á, pecados existem, ou faltas assim rotuladas, que, a rigor, se devem a 
simples perturbações das glândulas de secreção interna. Não é justo punir por elas o 
seu indigitado autor, que mais faria jus a algumas injeções de hormônios terapêuticos. 
Cessada a causa cessaria o efeito. Desaparecida a disfunção, a virtude perfumaria de 
novo aquela alma atribulada. Entretanto, na gênese do crime e na responsabilidade 
de seu agente, essa ideia não é pacifica em criminologia. A escola endocrinológica, na 
Ciência Penal, de marcante materialismo, sofre os embates da mais justa crítica dos que 
encaram o problema do crime no terreno da realidade prática. Por que muitos e temíveis 
criminosos, sem qualquer ação curativa médica, de hormônios ou similar, se transformam 
inteiramente, readaptando-se para a vida livre, apenas com a terapêutica moral dos 
regimes penitenciários? A experiência é de todos os dias. Também a observação no 
terreno religioso é constante. Que são as conversões se não uma completa transformação 
de conduta dos que as obtêm?”13

 O raciocínio de Fávero, justapondo criminologia e teologia, carrega um pressuposto em consonância 
com sua doutrina postivista e sua fé presbiteriana, qual seja: os indivíduo antissociais, mesmo os mais 
“temíveis criminosos”, estão aptos a serem regenerados para vida em liberdade, mediante regime moral 
e penitenciário correto. Bandeira recorrente durante sua vida profissional, Fávero buscou defender a 
capacidade de reinserção de criminosos não apenas entre médicos e jurídicos, mas também no meio 
político e à opinião pública14 ; essa convicção estava embasada numa lógica que pendula entre uma 
matriz científica, que deveria ser capaz de demonstrar como a razão positiva estava em consonância com 
a doutrina cristã, e uma matriz religiosa, em que a fé sustenta a concepção da ciência como anjo tutelar da 
sociedade – a ciência como reparadora das injustiças humanas e redentora dos erros de Adão. 

 Através de uma gramática própria, dinamizada por seu contexto e por seu lugar de fala – que 

12  FÁVERO, F. Endocrinopatias e Crime. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 15 de nov. de 1946. Acervo do  Instituto Oscar Freire.

13 FÁVERO, F. Endocrinologia e Pecado. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 13 de fev. de 1947. Acervo do  Instituto Oscar Freire. 
14           Essa posição de Fávero pode ser auferida da leitura de seu manual de 1933, sobretudo na discussão de terapêutica do criminoso no segundo 
capítulo; ademais, na mesma coletânea de artigos para “Folha da Manhã”, há um texto chamado “Podem se regenerar os criminosos?”, em que 
Fávero defende incondicionalmente a afirmativa para a indagação. 
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entrecruza ciência e religião – Flamínio Fávero concluí sua argumentação sobre a profilaxia do crime de 
forma a ressaltar o poder maior da “dádiva dos Céus”, do “hálito divino” que nos fez a imagem de Deus e 
que justifica sempre a tentativa de regeneração do ser antissocial:

“Não haverá então, na Criminologia e na Teologia, um habitat propício para admitirmos 
que a personalidade humana, por mais combalida que esteja em sua estrutura e nas suas 
funções, sofre as influências incoercíveis de uma força maior, mais viva, mais intensa, que 
pode dominar desarranjos endócrinos e hormônios nocivos? Não nos esqueçamos de 
que o homem, embora animal,é animal diferente dos outros. Tem, no seio, o hálito divino 
que o fez livre, à imagem e semelhança do Criador. Não há disfunção que consiga destruir 
por inteiro, a majestade dessa dádiva dos Céus.”15

Considerações Finais

 Entre o passado e o presente, os textos de Fávero ao jornal “Folha da Manhã”, tal como outros 
documentos expostos ou ocultos no Instituto Oscar Freire, permitem auferir, em consonância com a 
natureza conflituosa e divergente do tempo histórico, que cada contexto carrega liberdades e restrições, 
potencialidades e limites, experiências e expectativas próprias. A historicidade humana, nos lembram os 
teóricos, é sempre presente – em suas linhas de força e em suas linhas de fuga – e documentos históricos, 
como os textos de Fávero, são reveladores dessa tensão insolúvel entre o que foi e o que vai sendo, entre 
o que é lembrado e o que é esquecido, entre a permanência e a ruptura histórica (THOMPSON, 1981. 
DELEUZE, 1992. KOSELLECK, 2006. LE GOFF, 2015). 

 No decorrer deste artigo, buscou-se demonstrar como o acervo do Instituto Oscar Freire, atualmente 
sob custódia do Laboratório Didático do IOF para aulas e consultas supervisionadas, é de grande valia 
para comunidade médica, para o meio científico e, em última instância, para sociedade brasileira. Mesmo 
que a utilidade pedagógica de seus roteiros de ensino seja ofuscada diante dos novos recursos digitais e 
computacionais ao dispor da educação médica, o acervo como centro de memória e documentação pode 
contribuir para descortinar temas de genuíno interesse público, sobretudo no que se refere ao passado das 
políticas de garantia da lei e da ordem em São Paulo, e no papel diversificado dos médicos na sociedade 
de classes; para além desses temas, muitos outros subjazem aos objetos e documentos do acervo do IOF, 
somente à espera do olhar especializado, para dialogarem com trabalhos acadêmicos dos mais diversos 
gêneros.  

 Frente ao potencial das coleções, resta defender a permanência da vinculação entre ensino, 
pesquisa e extensão que rege a política de acervos universitários, que mais do que nunca carecem de 
visibilidade e cobertura orçamentária: afinal, não se trata apenas de preservar o passado e a memória, mas 
sim de conservar-se os meios para historicizar nosso presente – única forma de reconhecer o mundo social 
em seu caráter transitório, dialético, real. 

15 FÁVERO, F. Endocrinologia e Pecado. Jornal Folha da Manhã, São Paulo, 13 de fev. de 1947. Acervo do Instituto Oscar Freire. 
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Resumo

Neste artigo, busca-se recuperar as principais fontes utilizadas para o estudo da saúde e da morbimortalida-
de das populações do passado sob a perspectiva da produção da demografia histórica brasileira. Argumen-
ta-se em favor de uma maior exploração do imenso potencial revelado pelos registros paroquiais e civis, 
bem como são mostradas potencialidades e limitações de uma série de registros hospitalares encontrados 
para a cidade de Campinas-SP no último quartel do século XIX. Nossa análise documental compreende 
registros hospitalares de óbito, livros diários, matrículas de pacientes e fórmulas de remédios utilizados 
pela Santa Casa de Misericórdia e por um hospital de isolamento de Campinas, o Lazareto do Fundão. Essas 
fontes, ainda pouco trabalhadas, podem revelar alguns elementos para o estudo da morbimortalidade no 
Brasil e outros países do antigo império colonial português, a partir dos registros deixados por instituições 
como as Santas Casas de Misericórdia.

Palavras-chave: Registros hospitalares. Demografia histórica. História da saúde. Campinas. Século XIX.

 
Abstract

In this article, we review the main sources for the study of inequalities in health, morbility and mortality 
of the populations in the past from a perspective of Brazilian Historical Demography. We argue in favor of 
further exploration of the immense potential revealed by hospital records in Campinas, Brazil  at the second 
half of nineteenth century. The documentation involves hospital and death records, daybooks and formu-
laries of medicine used by Santa Casa de Misericórdia and Lazareto do Fundão. These documents left by 
institutions such as the Santas Casas de Misericórdia may reveal new elements for the study of morbimor-
tality in Brazil and other countries of the former Portuguese Colonial Empire.

Key words: Hospital records. Historical demography. History of health. Campinas. 19th century.
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Introdução

O objetivo deste artigo é arrolar as principais fontes sobre mortalidade e saúde utilizadas pela 
Demografia Histórica e apresentar o uso de fontes alternativas como registros hospitalares para o estudo 
da morbimortalidade nas populações do passado, tomando como ponto de partida algumas fontes encon-
tradas para a cidade de Campinas, que, em meio a um momento de crescimento econômico e populacional 
nas décadas finais do século XIX, enfrentou uma série de epidemias de doenças infectocontagiosas como a 
febre amarela, cujos efeitos e desdobramentos hoje são amplamente documentados1. 

Antes de argumentar em favor de novas fontes complementares, é imperioso destacar as con-
tribuições da Demografia Histórica ao encarar criticamente aquelas tradicionais, apontando as principais 
limitações e potencialidades de um conjunto variado de documentos. A depender do recorte temporal, 
determinadas informações se tornam mais abundantes ou mais rarefeitas, exigindo criatividade do pesqui-
sador que se proponha a montar um quadro completo da mortalidade. Após um grande esforço de siste-
matização e pesquisa extensa em arquivos, Maria Luiza Marcílio (2000, p. 32) propôs uma periodização das 
fontes demográficas brasileiras com base na qualidade das informações e a sua disponibilidade.

Um primeiro momento corresponde ao início da colonização até a primeira metade do século 
XVIII e se refere às primeiras contagens da população brasileira. Por um lado, esse período é caracteriza-
do por uma escassez de registros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos. Por outro lado, existe um 
importante conjunto de fontes com informações demográficas da população colonial; listas nominativas 
de habitantes (maços de população), amplamente disponíveis para a capitania de São Paulo, e de tabelas 
gerais de contagem da população, os mapas de população para várias capitanias. Um balanço detalhado do 
potencial e da qualidade da informação nessas fontes pode ser encontrado, por exemplo, nos trabalhos de 
Carlos Bacellar (2008) para São Paulo e de Dario Scott (2017) que trabalhou com os mapas de população 
do Rio Grande de São Pedro.

Um segundo momento das informações corresponde à segunda metade do século XVIII até o 
Recenseamento de 1872 e é caracterizado pela existência de algumas estatísticas demográficas, ricas e em 
abundância para determinadas regiões e localidades. Como observa Nadalin (2004), com isso é possível 
reconstituir a população fazendo análises mais aprofundadas para se chegar a determinada dinâmica, es-
truturas e tendências demográficas locais. Nesse período, um número mais extenso de registros paroquiais 
e listas nominativas de habitantes permite o estudo da mortalidade para algumas localidades, elaborando 
indicadores e identificando períodos de crise.

Os registros paroquiais eram elaborados pela Igreja Católica e constituem-se como o corpus docu-
mental mais importante para o conhecimento de um período anterior ao Registro Civil. Segundo Bassanezi 
(2012, p. 142), em teoria, toda a informação dos batismos, casamentos e óbitos pode ser recuperada a 
partir deles, de modo que é considerada uma fonte “democrática”. Esses registros permitiriam não somente 
desvendar o passado sob uma perspectiva demográfica, como dar subsídios para investigações sociocul-
turais. Num país de tradição cristã como o Brasil, parcela considerável dos documentos apresenta uma 
riqueza em detalhes e informações nominativas, sendo possível que tenham uma boa cobertura (isto é, que 
não sofram significativamente com a perda de qualidade da informação por sub-registro). No entanto, os 
estudiosos observaram que os óbitos são o conjunto de dados mais simples e com normas menos rigorosas; 
atestam geralmente a data de falecimento, o nome do morto e o seu estado civil. Muitas paróquias assina-
lavam a naturalidade e a nacionalidade, a idade, a ocupação e a causa de morte (BASSANEZI, 2012, p. 154).

1 Existe uma bibliografia razoavelmente ampla sobre a febre amarela em Campinas e os sérios problemas de saúde pública no século XIX. Ver, por 
exemplo, desde os clássicos de Santos Filho e Novaes (1996) e Benchimol (1999), até trabalhos mais recentes de Telarolli Júnior (2014), Gurgel et 
al. (2014) e Martins (2015).
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Evidentemente a abrangência e detalhamento dos óbitos dependiam do zelo do vigário e estavam 
sujeitos a maior sub-registro do que os registros de casamentos e batismos. Outro problema envolvido 
nessas informações é o de que as causas de morte apresentam termos imprecisos e de difícil classificação, 
fazendo com que o pesquisador tenha que recorrer a teses, dicionários de medicina tradicional da época e 
a especialistas em epidemiologia (BASSANEZI, 2012, p. 154). A partir do Censo de 1872, inaugura-se uma 
nova fase para as fontes demográficas brasileiras segundo a periodização de Marcílio: a “era estatística 
brasileira”, quando os levantamentos censitários passaram a ser realizados periódica e sistematicamente 
por órgãos do governo para fins demográficos. O Registro Civil nasce da intenção de uma maior organiza-
ção das estatísticas populacionais pelo Estado e realizar recenseamentos decenais com quadros anuais de 
nascimentos, casamentos e óbitos. A criação da Diretoria Geral de Estatística do Império em 1870 significou 
um esforço nesse sentido.

Tanto o registro paroquial quanto o civil trazem algumas limitações. A primeira delas se refere 
aos desdobramentos territoriais das paróquias e dos municípios ao longo do tempo, que devem ser con-
siderados. Outra limitação a ser considerada é o sub-registro, que ocorre por vários motivos como per-
da dos livros de óbito, problemas de cobertura em regiões mais afastadas ou embaraços dos párocos na 
consolidação do registro civil, por exemplo. Moraes (2014), estudando a mortalidade em Campinas nas 
últimas décadas do século XIX com atenção especial aos imigrantes, destaca que outros problemas como o 
aportuguesamento dos nomes estrangeiros e irregularidade nos sobrenomes obstaculizam o cruzamento 
nominativo. O pesquisador também encara uma série de informações de causa mortis e profissões que 
necessitam de uma sistematização ou adoção de uma classificação para facilitar uma análise agregada. Os 
problemas de exagero de idade ao óbito e atração por dígitos também estão presentes e merecem cuidado 
especial. Dessa forma, qualquer informação de idade deve ser entendida como uma idade presumida ou 
aproximada.

Os eventos vitais ainda foram relativamente pouco explorados pelos estudiosos sob a ótica da 
demografia. Recapitulando os quarenta anos de produção da demografia histórica brasileira, Bacellar, Ana 
Silvia Volpi Scott e Bassanezi (2005) apontam para carências de análises das componentes demográficas. Os 
autores argumentam que, como consequência de uma predominância de pesquisadores com formação em 
história, a produção se consolidou mais como “história da população” do que como “demografia histórica”2. 
Aliás, a contribuição da Demografia Histórica brasileira aparece de forma ainda mais evidente quando trata-
mos de estudos sobre escravidão no Brasil, sobretudo na descoberta de novas fontes. A historiadora Hebe 
Mattos (2008) evidencia que em especial para o período, a pesquisa historiográfica se enveredou por dois 
caminhos ou territórios distintos.

O primeiro caminho, iniciado com as pesquisas de Maria Yedda Linhares e Alice Canabrava, re-
velou a diversidade da sociedade escravista com novas fontes, dando atenção ao estudo da estrutura de 
posse de escravos sob uma perspectiva econômica. Essa linha de pesquisa desembocou no campo da his-
tória demográfica e da família. O uso de registros de batismo, casamento e óbito de escravos ampliaram o 
conhecimento sobre as questões clássicas de demografia histórica, como família e composição das escrava-
rias (MATTOS, 2008, p. 53). Um segundo território delimitado por Mattos se consolidou pelos estudos que 
cunharam a ideia de atividade autônoma (agenciamento) dos cativos na sociedade escravista estudando, 
por exemplo, alforrias, ações de liberdade, processo de tutela e processos-crime. Nesse sentido, destaca-
ram-se as contribuições da História Social e Cultural para o estudo da escravidão.

2  Alguns autores definem o campo da Demografia Histórica como sendo a aplicação de técnicas demográficas convencionais e não convencionais a 
base de dados do passado. Enquanto essa estaria preocupada com problemas e técnicas de mensuração de variáveis demográficas, a “história da 
população” teria como uma de suas preocupações não somente os eventos demográficos, mas suas inter-relações com processos socioeconômicos, 
históricos e culturais (ZHAO, 2010). Na prática, no entanto, o limite entre um campo e outro é tênue e segundo Iraci Del Nero da Costa (2011, p. 
218), tratam-se de duas faces de um mesmo objeto. 
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Retomamos a crítica de Bacellar, Ana Silvia Scott e Bassanezi (2005, p. 344), quando apontam que 
mesmo os trabalhos que se valeram das fontes e métodos da demografia histórica, estavam interessados 
em responder questões postas pela História, de forma que o seu escopo se aproximava mais da história da 
população do que da demografia no seu sentido mais estrito. Ainda pouco se conhece acerca da mortali-
dade e da mobilidade interna. Além disso, o recorte temporal para além da primeira metade do século XIX 
até início do XX restringiu-se aos estudos sobre a migração internacional e a população escrava (BACELLAR; 
SCOTT, A. S. V.; BASSANEZI, 2005, p. 345). Como consequência, ao ir além da periodização estabelecida por 
Marcílio e avançar para o início da chamada “era estatística”, entramos em um território pouco explorado 
que apresenta uma massa documental considerável a ser utilizada para compreender o comportamento 
das variáveis demográficas. No silêncio das fontes já consagradas, a criatividade é o limite para utilização de 
documentos que não foram pensadas com intuito demográfico, mas que revelem novos elementos sobre 
variáveis como a mortalidade e o processo saúde-doença associado a ela, em que o óbito é somente um 
dos possíveis desfechos.

 
Revelando a morte a partir das fontes

Os documentos hospitalares como livros de óbitos, diários de entrada, relatórios médicos e fórmulas 
para remédios constituem-se em importante fonte que, quando combinadas às informações censitárias e 
dos registros vitais, ajudam a reconstituir uma imagem coerente da morbimortalidade nas populações do 
passado. No último quartel do século XIX, a cidade de Campinas contou com pelo menos seis hospitais 
e ambientes de isolamento dedicados à população nacional e estrangeira: Asilo de Morféticos (1863), 
Hospital de Variolosos (1874), Santa Casa de Misericórdia (1876), Sociedade Portuguesa de Beneficência 
(1879), Circolo Italiano Uniti (1881) e Lazareto do Fundão (1890?). Valendo-se da documentação do hospital 
da Santa Casa de Misericórdia, podemos demonstrar algumas limitações e potencialidades dessas fontes.

Os arquivos da Santa Casa de Misericórdia de Campinas – pertencentes ao fundo da Irmandade 
sob a guarda do Centro de Memória da Unicamp (CMU) – são compostos por 504 livros organizados em 
séries ao longo de 110 anos (1876-1986), com documentos correspondentes às atividades administrativas 
como livros diários, movimentos financeiros e relatórios dos provedores da Irmandade; e atividades-fim do 
hospital, bem como livros de matrículas de enfermos, altas, internações, prescrições médicas, entorpecen-
tes administrados, entre outros. A criação do fundo se deu a partir da celebração de um convênio entre o 
CMU e a Provedoria da Irmandade de Misericórdia em 1988, quando a Santa Casa entregou seu arquivo 
histórico aos cuidados da Unicamp. 

Segundo o professor José Roberto do Amaral Lapa, essa documentação revela os sofrimentos, as 
doenças e desarranjos na vida de um segmento específico da população campineira: os pobres apartados 
do convívio social para serem recuperados. São legiões de trabalhadores livres, escravos, mendigos, indi-
gentes, loucos, prostitutas e até bandidos (LAPA, 1996, p. 221).

 
Livros hospitalares de óbito

Uma possibilidade analítica imediata dos livros de óbito é a comparação com os eventos vitais, na 
busca de inconsistências, semelhanças e diferenças. Geralmente, os livros de óbito dos hospitais possuem 
informações semelhantes às dos registros civil e paroquiais, sendo esperado que exista a possibilidade de 
cruzamentos nominativos entre essas fontes. 
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Trata-se de uma documentação seriada com o nome do paciente, idade, nacionalidade e 
naturalidade, estado conjugal, datas de entrada no hospital e do falecimento, acompanhada de informações 
sobre as moléstias com as quais o paciente ingressou no hospital e causas do falecimento. Uma série de 
expressões para o mesmo caso e rasuras podem relevar possíveis erros de diagnóstico, a evolução de uma 
doença até a morte do paciente, ou ainda, um contágio ocorrido no ambiente hospitalar.

A grande dificuldade em lidar com essa fonte é compartilhada com os problemas dos registros 
civis e paroquiais: a idade do paciente é presumida e as expressões que se referem às moléstias dependem 
do zelo e da precisão do responsável, e muitas vezes apresentam somente sintomas. No caso dos livros da 
Santa Casa de Misericórdia, as informações são disponíveis desde 1876, data de sua fundação. No entanto, 
a causa mortis é praticamente completa para o período entre 1876–1900 com alguns pequenos intervalos, 
não apresentando lacunas significativas de informação.

 
Livros diários e matrículas de enfermos

Os livros diários de entrada, por exemplo, podem ser úteis para completar lacunas sobre a 
prevalência de doenças específicas na população, dados que revelam não somente os óbitos, como os 
casos não fatais. Ainda que essa documentação tenha escopo limitado e as suas conclusões não valham 
necessariamente para a generalidade dos casos, ela pode revelar resultados plausíveis para um determinado 
subgrupo da população, cujas informações são supostamente confiáveis.

A partir dos livros diários, é possível ter uma noção acurada do fluxo de pessoas atendidas pelos 
hospitais. Com essa informação, é possível, por exemplo, verificar se o atendimento ou o número de leitos 
se ampliou num cenário de crescimento populacional, apresentando consequentemente uma ampliação 
dos serviços a partir de uma demanda pressionada pela demografia. Em geral, esses livros apresentam 
informações como nome do paciente, idade, estado civil, nacionalidade ou naturalidade, a data de entrada, 
saída e destinação. Uma ampla bibliografia fez uso das suas informações para extrair tendências para a 
mortalidade de uma região, contrastando os resultados com os dados censitários do passado e registros de 
óbito de alguma localidade.

O trabalho de Steven Cherry (1980), por exemplo, discute a influências dos hospitais e do 
conhecimento médico nas taxas de mortalidade de províncias inglesas ao longo do século XVIII até o início 
do século XIX. Este artigo utiliza como fonte uma série de registros de entrada de pacientes em hospitais 
voluntários. O autor analisa desde as taxas de mortalidade hospitalar calculadas a partir dos registros 
até as causas de morte que também constam dessa documentação. O autor conclui que as condições 
sanitárias e a disposição de médicos nos hospitais, em geral, eram boas e favoreciam uma redução de 
mortalidade ao longo do tempo. No entanto, à medida em que a população cresceu e demandou mais 
recursos desses hospitais ao longo do século XIX num período posterior da análise, a superlotação provocou 
uma maior entrada de casos graves, de forma que as condições para essa mortalidade reduzida tenderam 
a se deteriorar.

Jacalyn Duffin (1997) sugere a combinação de duas fontes para produzir estimativas mais 
confiáveis e plausíveis para os padrões de mortalidade – Censos e livros de entrada de pacientes. Utilizando 
os recenseamentos do Canadá produzidos decenalmente desde 1851, a autora conclui que dadas as 
limitações intrínsecas do levantamento censitário e dos problemas nos dados, uma fonte isoladamente não 
produz estimativas confiáveis de mortalidade geral e por causas. Dessa forma, a autora compara o Censo 
com uma série de 40 anos de matrículas de pacientes do médico James Langstaff, de 1849 a 1889. Esses 
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registros foram capazes de revelar uma subestimação da mortalidade infantil no Censo, além de identificar 
uma sazonalidade das mortes ao longo do ano, informação que não poderia ser extraída dos censos. Além 
disso, Duffin (1997) discute discrepâncias nas mortes por tuberculose, complicações no parto e mortalidade 
materna entre as duas fontes.

Fica claro nesses trabalhos que uma das potencialidades das fontes hospitalares é o número re-
duzido de causas desconhecidas, tanto devido a uma nomenclatura de causa mortis mais facilmente iden-
tificável, talvez mais “científica”, quanto a um maior interesse dos médicos em tornar essas informações 
precisas. Para Campinas no século XIX, encontramos duas fontes de acesso público particularmente ricas: 
os registros de enfermos da Santa Casa de Misericórdia de Campinas para um período de 25 anos (1875–
1900) e do Lazareto do Fundão (um hospital de isolamento principalmente para casos de febre amarela) 
para apenas dois anos (1890–1892). Essa última série documental está sob a guarda do Arquivo Municipal 
de Campinas e está disponível em versão digitalizada na base de dados de acervos arquivísticos públicos de 
Campinas (Arq-Camp). 

Aliás, as Santas Casas de Misericórdia guardam documentação riquíssima sobre doenças, mortes 
e sepultamentos, nos casos em que fossem também responsáveis por cemitérios, como no Rio de Janeiro. 
As documentações são relativamente padronizadas e esses estabelecimentos encontram-se espalhados 
por todo o antigo império colonial português3. Schwartz (2001, p. 43), que faz uma análise da historiogra-
fia sobre a escravidão desde o período anterior ao centenário da abolição até os trabalhos subsequentes, 
observa que alguns historiadores como Russell-Wood (1981) se dedicaram a trazer a documentação de ins-
tituições religiosas e leigas como a Santa Casa de Misericórdia para revelar a vida e a cultura escrava. Com 
alguma precisão, é possível estudar a mortalidade escrava a partir dessa fonte4.

Alguns trabalhos sobre a escravidão no Brasil, como Slenes (1976) e Luna e Klein (2010) também 
utilizaram fontes que remetem aos hospitais. Enquanto Slenes (1976) utilizou relatos de administradores 
de algumas fazendas de Campinas para encontrar os gastos com médicos e enfermarias bem equipadas 
para escravos, Luna e Klein (2010) utilizaram diretamente registros hospitalares de Santo Amaro na Bahia 
do início do século XX para identificar ex-escravos que residiam no mesmo lugar onde haviam trabalhado 
como escravos. As possibilidades de estudo são as mais variadas. Para o Hospital da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Campinas, as informações disponíveis nos livros de doentes são bastante completas. Trazem o 
nome do paciente, idade, estado conjugal, nacionalidade, ocupação, naturalidade, local de residência, data 
de entrada e saída, destinação final (entre morte, cura e melhora), doenças/causa mortis e um campo de 
informação do indivíduo responsável pelo enfermo, no caso de crianças, estrangeiros, soldados, criminosos 
enviados pela polícia, indigentes, entre outros.

Enquanto as informações de sexo, idade, nacionalidade e estado conjugal nos permitem identi-
ficar se há seletividade na mortalidade hospitalar em comparação com os óbitos totais da cidade, a infor-
mação de entrada e saída nos dá ideia de fluxo e de tempo de tratamento de cada enfermidade em nível 
individual. O campo remetente traz indícios sobre a classe social do enfermo: os pobres eram atendidos 
gratuitamente e pensionistas pagavam uma diária. Além disso, a Santa Casa atendia soldados e os escravos 
tinham as suas diárias pagas pelos seus responsáveis. Com essa informação, é possível fazer o cruzamento 
nominativo dos principais proprietários de escravos que remetiam enfermos para o Hospital. A informação 
sobre doenças/causa mortis e de ocupação, embora completas, são de difícil análise, de forma que se faz 
necessário o uso de alguma classificação de doenças e de ocupações para sistematizar a análise. Esforços 

3 No catálogo do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal é possível encontrar, por exemplo, registros de óbitos da Santa Casa de Aveiro desde 
1821. Para o Brasil, o acervo da Santa Casa de Misericórdia de São João Del-Rei possui livros de matrículas de enfermos desde 1839.
4 Para mais possibilidades sobre as fontes das Santas Casas de Misericórdia brasileiras, ver Karasch (2000), Pôrto (2006) e Barreto e Pimenta (2013); 
para outras localidades do império português e não somente sobre estatísticas hospitalares, ver Isabel do Guimarães Sá (1997) e Sá e Lopes (2008).
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no sentido de criar tipologias de expressões diagnósticas e causa mortis já foram realizados, por exemplo, 
em Bernabeu-Mestre (1993) e Bernabeu-Mestre et al. (2003). Enquanto isso, uma classificação de ocupa-
ções para o passado brasileiro também é um esforço recente da demografia histórica realizado por Botelho 
et al. (2006) que pode ser aplicado a essas fontes.

Com documentação mais simples que a da Santa Casa, os livros do Lazareto do Fundão guarda-
dos pelo Arquivo Municipal de Campinas trazem um grande volume de casos de febre amarela e malária 
durante os momentos da epidemia e sua mortalidade durante os anos analisados beira os 60% dos casos, 
bem mais elevada que a da Santa Casa (15% de óbitos entre 1876 e 1885). Esses livros trazem o nome do 
paciente, idade, nacionalidade e estado conjugal. Essa documentação abre um mundo totalmente novo no 
que tange ao nível de detalhamento de aspectos da morbimortalidade. Com o tratamento metodológico 
adequado, podem ser extraídas informações sobre a prevalência de determinadas doenças, em especial as 
infectocontagiosas, letalidade e estudos de mortalidade diferencial por sexo, condição jurídica, nacionalida-
de, estado conjugal, por setor de atividade econômica, entre outras possibilidades.

Ademais, outras fontes podem servir de suporte qualitativo para muitas das conclusões retiradas 
dos livros hospitalares. Exemplos são os relatórios de comissões sanitárias – comuns em São Paulo na épo-
ca das grandes epidemias – relatórios dos presidentes de província e dos provedores das Santas Casas de 
Misericórdia5.

Existem limitações quanto ao uso dessas fontes para traçar padrões e tendências da população 
total. A limitação intrínseca da fonte mais óbvia é a de que só os pacientes hospitalizados, grande minoria 
dos casos no século XIX, entra na conta. Não é possível descartar que a medicina tradicional está dissemi-
nada por meio do trabalho de parteiras, curandeiros e pessoas leigas. Tampouco podemos desconsiderar a 
existência das enfermarias particulares urbanas e rurais, além do fato de que muito provavelmente, quem 
podia pagar pelos médicos raramente se deslocava ao hospital. O cruzamento nominativo por meio dessas 
fontes também é limitado, pelos mesmos problemas a que estão sujeitos os registros paroquiais e civis 
quanto à imprecisão dos sobrenomes. Por fim, essas fontes seriadas não permitem um estudo longitudinal. 
Como toda a série de fotografias tiradas num curto espaço de tempo, no entanto, pode ajudar a compreen-
der a dinâmica da mortalidade, quando ainda muito pouco se sabe sobre ela.

 
Fórmulas para remédios

Os livros de Fórmulas para Remédios (1878 – 1881) se constituem em outra fonte importante 
para compreender se os avanços da medicina poderiam ou não ter algum efeito sobre uma redução da 
mortalidade ao longo do tempo. As práticas de cura podem ser analisadas quanto à sua eficiência e eficácia 
a partir dessa fonte, ajudando a desenhar um panorama do conhecimento médico disponível na época. Essa 
série documental é composta por várias receitas de remédios recomendadas aos pacientes da Santa Casa 
de Misericórdia. Ele não possui, no entanto, anotação explícita sobre qual a doença a que se dedicavam a 
curar. É possível recuperar essa informação através de teses e dicionários de medicina tradicional da época.  

Nota-se que a composição dos medicamentos indicados na Santa Casa sobrepunha diversos 
conceitos médicos, desde as concepções químicas que revivem os ensinamentos de Paracelso (1493–
1541) – com a ideia de que as substâncias são venenos, mas na dose correta poderiam se transformar em 
medicamentos; até inspirações da medicina popular e do pensamento grego antigo de Galeno (ca. 129 – ca. 

5 Para uma análise aprofundada de relatórios de comissões sanitárias e presidentes de província, ver Maria Alice Rosa Ribeiro e Junqueira (2011). 
Para um exercício com base nas matrículas e relatórios dos provedores da Santa Casa, ver Albino e Marcondes (2018).
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217), que postulava a existência de fluidos (humores) que afetam as funções corporais. Essas concepções 
aparecem nas fórmulas de remédios baseadas, por exemplo, em arsênio e metais como o mercúrio, além 
de uma grande quantidade de vomitórios e purgativos. Remédios comuns são, por exemplo, o chamado 
vomipurgativo de Le Roy, cataplasmas, sulfato de estricnina, iodeto de potássio e sulfato de magnésio, 
além do ópio e de remédios compostos de ervas – a exemplo de um composto de digitalis, gommagutta e 
ruibarbo.

Segundo o dicionário de medicina de Pedro Napoleão Chernoviz (1890, p. 985, v.1), a gommagutta 
é uma substância tóxica, que em grande dose, pode causar envenenamento. No mesmo sentido é possível 
encontrar nas fórmulas a planta digitalis, indicada para tratar “afecções do coração”. Para Chernoviz (1890, 
p. 872, v.1): “em alta dose é um veneno que ocasiona irregularidade no coração, vomitos, síncope, e se a 
dose é muito forte sobrevem a morte”. Por último, o ruibarbo tem efeito purgativo. Além disso, existe um 
volume considerável de indicações do chamado purgante de Le Roy. Trata-se de um purgativo drástico, que 
causa irritações intestinais e era indicado, por exemplo, em casos de encefalite com a intenção de “desviar 
a moléstia fixada no cérebro” (CHERNOVIZ, 1890, p. 820, v. 2).

As curiosidades trazidas por esses documentos podem revelar uma medicina muito próxima do 
conhecimento tradicional, que muito provavelmente teve efeito limitado no enfrentamento das grandes 
epidemias. Todas essas facetas merecem ser melhor exploradas para compreender um cenário completo 
da saúde, da doença e da morte no final do século XIX.

 
Considerações finais

Ao longo desse artigo, procuramos recuperar as principais fontes utilizadas para o estudo da saú-
de e da mortalidade das populações do passado, perpassando desde as limitações trazidas pelos levanta-
mentos censitários até o uso de fontes alternativas. Argumentamos em favor de uma maior exploração do 
potencial dos registros paroquiais e civis para o estudo da mortalidade, apresentando brevemente algumas 
das discussões teóricas sobre a produção da demografia histórica brasileira. Além disso, mostramos um 
pouco das potencialidades e limitações na utilização de registros hospitalares para trazer elementos que 
ilustrem um pouco sobre a dinâmica da morbimortalidade, com dados quantitativos e qualitativos de diver-
sas origens e elaborados para as mais diversas finalidades.

Embora os registros hospitalares tenham aplicação limitada, eles podem trazer evidências em um 
cenário onde os dados são incompletos e o sub-registro nas estatísticas da população é significativo. Esse 
tipo de abordagem se constitui, por excelência, como uma exploração necessária à demografia histórica, 
pois se utiliza de informações que não foram necessariamente pensadas com cunho demográfico e que são 
utilizadas para preencher as lacunas do passado.
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Resumo: 

Este artigo apresenta relações entre saúde e infância ao longo da década de 1930, período em que havia 
no Brasil grande preocupação com a situação sanitária e com a formação de um povo forte e sadio, tendo 
as crianças como elementos fundamentais nessa empreitada. Para contribuir com as discussões realizadas, 
são resgatados documentos da Cruzada Pró-Infância, instituição que teve papel de destaque na ampliação 
do desenvolvimento da educação sanitária na cidade de São Paulo. Foram utilizados documentos da década 
de 1930, apresentados a partir da teoria do paradigma indiciário, buscando confluências entre medicina 
e história. A partir das argumentações realizadas, pretende-se apresentar as preocupações em torno da 
infância e seus alinhamentos com preceitos médico-sanitários do período, utilizando como fonte o acervo 
de um importante equipamento na construção da história da saúde pública paulista.

Palavras-chave:  Cruzada Pró-Infância. Arquivos de Instituições de saúde. Educação Sanitária. História da 
saúde.

 
Abstract: 

This article presents connections between health and childhood during the 1930s, when there was a great 
concern in Brazil about the health situation and the formation of a strong and healthy people, with children 
as fundamental elements in this endeavor. In order to contribute to the discussions, we revisited docu-
ments of the Pro-Childhood Crusade, an institution that played a prominent role in the expansion of health 
education development in the city of São Paulo. We used documents from the 1930s, presented from the 
theory of the indiciary paradigm, searching for confluences between medicine and history. Based on the 
arguments made, we intend to present the concerns about childhood and its alignments with medical-sani-
tary precepts of the period, using as a source the collection of this important institution in the construction 
of the history of public health in São Paulo.

Keywords: Pro-Childhood Crusade. Health institutions’ archives. Sanitary Education. Health History.
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 Introdução

 Compreender a Medicina a partir de uma perspectiva histórica consiste em importante tarefa no 
estudo das práticas médicas e em saúde, oferecendo subsídios para análise dos aspectos sociais, econô-
micos, políticos e culturais que estão envolvidos nas relações entre medicina e sociedade. Contextualizar o 
exercício dessas práticas por meio das fontes históricas, torna-se relevante para compreender as rupturas e 
permanências do passado, que influenciam e transformam as práticas presentes.

 A história das práticas médicas e de saúde busca pistas e vestígios deixados no tempo e espaço, a 
partir do material produzido, de capital intelectual e simbólico, redefinindo teorias, ações profissionais e 
intervenções práticas. Dessa forma, uma importante contribuição histórica no campo médico consiste em 
agregar a compreensão contextual e sociológica das políticas e práticas de saúde (Mota e Schraiber, 2012). 

 Neste sentido, os arquivos de instituições de saúde constituem-se em instrumento de apoio à cul-
tura e ao desenvolvimento científico e devem ser reconhecidos como fonte de memória social, de ciência 
e de saúde, equiparados à categoria de patrimônio cultural. Além de sua importância para a administração 
da saúde, os arquivos de instituições de saúde são importantes também para o estudo da história da saúde 
e da ciência, na medida em que podem auxiliar a reconstruir a trajetória de evolução social, cultural e cien-
tífica da saúde (Nascimento, 2014).

 O período histórico abrangido neste artigo contempla a década de 1930, período em que o Estado 
brasileiro passou por profundas transformações e o regime instaurado no período prometia um novo co-
meço, uma nova república em um país renovado e, em especial, um novo homem brasileiro. Tinha como 
premissas a modernização, o desenvolvimento, o nacionalismo, o antiliberalismo, a centralização política 
e administrativa, o controle político e a extensão da proteção social (Mai e Boarini, 2002; Paim, 2002). 
Segundo Hochman (2005), o país estava diante de um quadro sanitário ameaçado pela febre amarela, 
malária, hanseníase e tuberculose, esta última configurando-se como o mais grave problema sanitário das 
cidades. Diante desse quadro, passaram a ganhar destaque entre os intelectuais brasileiros as teorias euge-
nistas, com base nos estudos de Francis Galton sobre hereditariedade e aprimoramento racial.

 Com objetivo de solucionar tal situação, cresciam as ações relacionadas ao saneamento e higieniza-
ção do país e, em meio a esta tarefa, a figura da criança era tida como esperança da regeneração nacional, 
desejando-se estabelecer um padrão de “criança higienizada” por meio da promoção de hábitos saudáveis, 
que levariam à formação de um corpo apto para o trabalho. As crianças eram alvo das esperanças dos tra-
balhadores que almejavam mudanças sociais, o que reforçou a propagação de hábitos considerados sadios, 
a fim de garantir uma raça forte e combativa (Lima, 1983; Marques, 1994; Bertucci, 1997; Reis, 2000). 

 Assim, ações ligadas à Saúde Escolar e à Puericultura ganhavam cada vez mais espaço, justificando-se 
pelo discurso de combate aos altos índices de mortalidade, que ameaçavam o futuro da nação. A desordem da 
sociedade, a ignorância da população, a inferioridade de raças e a ausência de comportamento moral seriam 
os determinantes das más condições de saúde da população e, portanto, causas dos altos índices de mortali-
dade infantil (Novaes, 2009).

 Para promover as ações ligadas à Saúde Escolar e à Puericultura, uma importante estratégia utilizada foi a 
organização de sociedades filantrópicas. O ideal da filantropia viria em auxílio à modernização da sociedade para 
a melhoria das condições de vida e de saúde da população. Frente a esse cenário, destaca-se a criação da Cruzada 
Pró-Infância, sediada na cidade de São Paulo, em 1930, a partir da união de Maria Antonieta de Castro (presidente 
da Associação das Educadoras Sanitárias), Pérola Byington (futura diretora da Cruzada) e conceituados médicos, 
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jornalistas e figuras de destaque social da época (Lima, 1983; Mott, Byington e Alves, 2005):

A CRUZADA PRÓ INFANCIA, instituída a 12 de Agosto de 1930, nesta Capital, onde tem 
sua séde e fóro juridico, como base de seu programma de acção, propõe-se a defender, 
por todos os meios ao seu alcance, os direitos da Gestante e da Criança, conhecidos por 
CONVENÇÃO de GENEBRA, assignada aos 26 de Setembro de 1924, pela Conferencia da 
Liga das Nações (Cruzada Pró-Infância, 1930b). 1

 Neste artigo, serão utilizados documentos referentes à Cruzada Pró-Infância ao longo da década 
de 1930, que foram consultados no acervo do Núcleo de Documentação do Instituto Butantan/ Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas. A apresentação e discussão dos documentos selecionados segue o conceito do 
paradigma indiciário, no qual Ginzburg (1989) propõe a identificação de um fator comum entre as ciências 
da História, Filologia e Medicina: a utilização de pistas, sinais e indícios para a análise de seus objetos de 
estudo, revelando aspectos singulares dos materiais e sujeitos que os produzem. 

 Neste sentido, os documentos da Cruzada são entendidos como indícios do passado e que permi-
tem a identificação de ideologias e práticas médicas e de saúde do período estudado. Segundo os objeti-
vos deste artigo, serão apresentadas temáticas relacionadas à preocupação com a regeneração do povo 
brasileiro, tendo nas crianças o alvo das ações saneadoras, que contaram com a contribuição de impor-
tantes instituições de saúde pública, como a Cruzada Pró-Infância.

 
A Cruzada Pró-Infância e o lugar dos arquivos de instituições de saúde

 Os arquivos de instituições de saúde apresentam relevância para o estudo da história e da ciência e 
vão além de auxiliar na área de administração em saúde. Tais arquivos não se restringem à documentação 
médica – como no caso de prontuários dos pacientes – mas também contemplam outros documentos rela-
tivos ao histórico, missão e valores da instituição, bem como relatórios, atas e registros diversos inerentes 
às práticas das entidades (Conselho Nacional de Arquivos, 2014; Nascimento, 2014).

 A organização dos arquivos públicos oferece uma função social de apoio à cultura, ao desenvolvi-
mento científico e garante pleno acesso à informação. Os documentos de arquivo refletem as atividades às 
quais se vinculam e expressam ações de seus produtores no desempenho de suas funções. Nesse sentido, 
os arquivos de instituições de saúde oferecem importantes elementos para a construção da história das 
ciências, na medida em que fornecem informações a respeito dos atores envolvidos, seus espaços institu-
cionais e de representação (Fonseca, 2002; Conselho Nacional de Arquivos, 2014).

 Os documentos da Cruzada Pró-Infância apresentados neste artigo pertencem ao acervo do Núcleo 
de Documentação do Instituto Butantan, que é composto por fundos institucionais e pessoais, além de 
coleções especializadas, tendo como objetivo preservar e divulgar a memória científica institucional. Os 
documentos do acervo podem ser consultados mediante agendamento prévio por meio de contato direto 
com a instituição. 

 A consulta aos documentos foi realizada nas dependências do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 
(MUSPER), que está vinculado ao Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan. O acervo do 
museu é formado por documentos de arquivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, assim como 
acervos museológicos e bibliográficos, contribuindo para pesquisas e produção de conhecimentos na área 

1 Em todas as citações diretas realizadas ao longo do texto, foi mantida a escrita original dos documentos, sem modificações quanto à morfologia, 
sintaxe, semântica e ortografia.
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da história das ciências e da saúde pública. A criação do MUSPER, cujo acervo começou a ser formado em 
1965, remete ao contexto de transformações nas concepções de saúde pública e de abertura política no 
país, com a ampliação da assistência à saúde como direito do cidadão e dever do estado. Dessa forma, o 
museu representa um importante espaço de preservação da memória da saúde pública paulista, na medida 
em que reúne amplo acervo de instituições de saúde (Senne e Urzua, 2010).

 Na ocasião da consulta, os documentos da Cruzada estavam organizados cronologicamente e dis-
poníveis apenas para consulta direta, sem acesso a mecanismos de busca de dados bibliográficos informa-
tizados. Foram consultados os documentos disponíveis no acervo datados da década de 1930, incluindo: 
registros de atas de reuniões e assembleias, folhetos de divulgação da instituição, álbuns de fotografias, 
compilados de recortes de jornal com reportagens e informativos sobre as ações da entidade, encartes com 
a programação dos eventos, transcrição de palestras, relatórios de atividades e cartas das fundadoras da 
Cruzada. A utilização do acervo da Cruzada permite, não apenas o resgate da memória da instituição, mas 
também auxilia na compreensão dos aspectos de proteção à infância em São Paulo, das influências ideoló-
gicas e dos atores implicados nesse processo, em uma contextualização mais ampla dos cuidados em saúde 
pública destinados às crianças no período.

 
Eugenia, puericultura e proteção à infância nas ações da Cruzada Pró-Infância 

 No final do século XIX e início do século XX, momento em que as indústrias consistiam em im-
portante fator para a expansão da economia brasileira e aumentava o crescimento urbano no Brasil, ga-
nhavam importância também as medidas de saneamento, como a limpeza e ordem das ruas e casas e o 
abastecimento de água e esgoto. As inovações da ciência passaram, então, a ser importantes aliadas no 
combate às enfermidades para propiciar a gestão mais conveniente do espaço público, como estratégia de 
sobrevivência física e de garantir poder político e financeiro. Neste sentido, fortaleciam-se no país os ideais 
eugênicos baseados nos estudos de Francis Galton a partir de 1880, que encontraram lugar entre médicos 
e intelectuais brasileiros nas primeiras décadas do século XX (Schwarcz, 1994; Bertucci, 1997; Mota, 2005).

 Como ciência, a eugenia baseou-se nos entendimentos novos das leis da hereditariedade huma-
na. Como movimento social, envolveu propostas que asseguraram a melhoria da composição hereditária 
da sociedade, encorajando a reprodução dos superiores e desencorajando a dos inferiores e indesejados. 
Quanto aos aspectos práticos, a eugenia encorajou a administração científica da composição hereditária 
da espécie humana, introduzindo novas ideias sociais e políticas inovadoras. A eugenia como ciência do 
aprimoramento racial abordava tal questão como melhoria genética da raça humana, porém os eugenistas 
interessavam-se por parcelas específicas da população humana, dividida em raças distintas e desiguais 
(Schwarcz, 1993; Stepan, 2005).

 A eugenia foi incorporada no contexto de mudanças corporativas ocorridas especialmente na déca-
da de 1930, tendo São Paulo como palco mais intenso dessas transformações. A eugenia foi recebida como 
um termo médico, sendo introduzida nas diferentes especialidades e discutida pela corporação médica 
como tecnologia científica a ser implementada, desde estudos obstétricos às ações dos cirurgiões, das 
práticas sanitárias às experiências psiquiátricas. Contudo, as práticas eugênicas eram interpretadas e prati-
cadas de formas diversas ou opostas, defendendo ações ambientais na regeneração do homem – eugenia 
positiva – ou ações baseadas na genética e na hereditariedade para a melhoria racial – eugenia negativa 
(Mota, 2012).

 O contexto de surgimento da Cruzada Pró-Infância relaciona-se com as mudanças ocorridas no ce-
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nário paulista do período, em que as ações sanitárias e de higiene ganhavam destaque entre os serviços de 
saúde e deveriam alcançar toda a sociedade. De acordo com Mott (2001), uma das formas de se resgatar a 
história da Cruzada Pró-Infância seria a partir do discurso maternalista, fundamental para repensar a partici-
pação social e política das mulheres das camadas médias e das elites na primeira metade do século XX, por 
meio da filantropia. Segundo a autora, no período mencionado, a maternidade deixava de ser uma função 
individual, do âmbito familiar, para assumir uma função social. A maternidade proporcionaria às mulheres 
qualidades específicas para o desenvolvimento de determinadas atividades destinadas ao bem-estar das 
crianças, dever de todas as mulheres exercerem perante a nação.

 Uma das fundadoras da Cruzada, Pérola Byington, filha de um casal de imigrantes dos Estados 
Unidos, realizou diversas ações em favor da filantropia no Brasil, promovendo campanhas para angariar 
fundos para instituições de proteção à infância e compondo a direção de uma das seções da Cruz Vermelha. 
Maria Antonieta de Castro era reconhecida por sua atuação como professora, escritora e educadora sanitá-
ria, foi presidente da Associação das Educadoras Sanitárias e atuou em cargos de chefia no Serviço Sanitário 
e no Instituto de Higiene. Juntas, Pérola e Maria Antonieta tiveram papel fundamental na organização inicial 
da Cruzada e no planejamento de metas da instituição (Mott, Byington e Alves, 2005).

 Os objetivos iniciais da Cruzada abrangiam complementar a atuação das educadoras sanitárias, por 
meio da criação de um Dispensário Central, onde as crianças teriam assistência sanitária, médica e odonto-
lógica e receberiam encaminhamento para tratamento hospitalar e assistência social – doação de roupas, 
remédios, alimentos e indicação para internação em instituições específicas. As gestantes receberiam apoio 
maternal e moral, assistência pré-natal e garantia de assistência ao parto e apoio aos outros filhos enquan-
to permanecessem afastadas do lar. O Dispensário também oferecia apoio às nutrizes para amamentar os 
filhos e reivindicava leis favoráveis às mães e às crianças. As ações da Cruzada estavam envolvidas com a 
educação sanitária e moral, sendo preservados valores relacionados à pátria, família, ordem, disciplina e 
trabalho. Também eram realizadas visitas domiciliares e palestras, que se destinavam à classe média e às 
elites, enquanto a Revista Infância e os cursos de puericultura eram voltados às classes menos favorecidas 
(Mott, Byington e Alves, 2005).

 Os dispensários de assistência à infância seriam locais privilegiados para oferecer socorro imediato 
e educação sanitária à população, o que possibilitou a concretização da Cruzada Pró-Infância como um dos 
principais exemplos desse tipo de instituição, com grande reconhecimento e prestígio na cidade de São 
Paulo. O Dispensário Central da Cruzada contava com os serviços de higiene infantil, cozinha de dietética 
infantil e de demonstração de puericultura, higiene pré-natal, exame médico geral, higiene escolar, otor-
rinolaringologia, sífilis e moléstias venéreas, raios ultravioletas, exames de laboratório, gabinete dentário, 
educação sanitária e propaganda, visitas domiciliares e seção de costuras (Cruzada Pró-Infância, 1933):

 Em seu contacto diuturno com as classes menos favorecidas da fortuna, auscultando, de 
perto, suas necessidades, conscias do que significam os fatores IGNORANCIA e MISERIA no 
acrescer alarmante de parcelas no obituario infantil, sentiram, as Educadoras Sanitarias, 
em 1930, a necessidade de organizar um trabalho serio de assistencia social que viesse 
de encontro, completando, á assistencia medico-sanitaria dispensada ao nosso mundo 
infantil, nos Centros de Saude de então (Cruzada Pró-Infância, 1933: 3, grifos no original).

 Acção conjuncta sob um espirito largo de cooperação, é do que precisamos. E, tal, é o 
lemma da Cruzada: É preciso que de todas as partes, de todos os recantos de nossa Terra, 
venham os recursos que hão de garantir, á CRIANÇA PAULISTA, o seu DIREITO á saude, 
Alegria, Educação, Felicidade (Cruzada Pró-Infância, 1936b: 6, grifos no original).

 Nessa época, a educação era tomada como a solução de todos os problemas nacionais e seria o 
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meio de levar o país a atingir o nível de outras nações, consideradas de cultura mais elevada, podendo 
alcançar o posto de nação digna e respeitável. A ignorância era considerada uma calamidade pública e 
deveria ser combatida enfaticamente, em uma “cruzada redentora” (Rocha, 1995; 2003; Rocha e Marques, 
2006; Bertucci e Mota, 2014):

 Uma das causas que influem grandemente para que as parcelas de obituario infantil vão 
se acumulando, assustadoramente, é a ignorancia das mães relativamente á arte de bem 
cuidar seus filhos. Causa essa, entretanto, facilmente removivel: pela vulgarização das 
noções sobre higiene infantil – a puericultura – a ciencia que cuida do ser humano na 
sua evolução intra e extra-uterina, pondo em pratica todos os meios e providencias ste-
nuantes a favorecer, facilitar e melhorar o desenvolvimento do feto e da criança. Guiar a 
instintiva afeição materna pelo bom caminho é obra da educação (Cruzada Pró-Infância, 
s/d: 12-13).

 As ações da Cruzada Pró-Infância estavam em consonância com as ideologias de pensadores bra-
sileiros e estrangeiros ligados ao ramo positivo – ou lamarckista – da eugenia, que considerava ser possível 
uma intervenção no ambiente para favorecer a criação de tipos eugênicos, defendendo medidas potencia-
lizadoras para viabilizar o nascimento de crianças saudáveis, como educação eugênica, ações de saneamen-
to básico, cuidados com nutrição e higiene, prática de atividades físicas, assistência pré-natal e ao parto, 
controle e tratamento de doenças infecciosas. Dessa forma, ganharam destaque estudos e ações nas áreas 
de saúde reprodutiva, saúde mental, saúde da infância e puericultura (Mota, 2003; 2012; Mai e Angerami, 
2006; Novaes, 2009).

 Como estratégia de ação higiênica normatizadora, os eugenistas apostavam no abandono de hábi-
tos considerados tradicionais e inadequados, prejudiciais ao progresso da nação. Os “homens da ciência” 
eram considerados os responsáveis por conduzir a marcha rumo ao progresso, sendo o trabalho e a produ-
tividade as grandes forças regeneradoras. Os médicos higienistas e sanitaristas passaram, então, a exercer 
influência não apenas sobre o observável, mas também sobre os processos referentes aos modos de ser 
dos indivíduos (Kevles, 1985; Rocha, 1995; 2003; Mota, 2005).

 Neste sentido, os médicos passaram a ter papel de destaque em intervenções cotidianas relaciona-
das às crianças, tendo a Puericultura como disciplina norteadora de suas práticas. A Puericultura destacava-
-se como a solução para a desordem que poderia gerar o esvaziamento do país pela mortalidade infantil, 
pois nas crianças eram depositadas as esperanças de regeneração racial e progresso (Figura 1): 

                                              Figura 1: Ilustração presente em um folheto de divulgação da Cruzada Pró-Infância 
(Cruzada Pró-Infância, 1930a).

   Fonte: Acervo Instituto Butantan – Núcleo de Documentação
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A partir da valorização da criança nessa empreitada, a Puericultura, como ramo da Higiene Geral, surgia 
como um instrumento utilizado para garantir a prevenção de doenças, o aprimoramento do regime ali-
mentar e o cuidado pré-natal desde as primeiras fases da vida infantil, contribuindo, dessa forma, para a 
preservação e aperfeiçoamento da raça, sendo considerada elemento fundamental para promover o ramo 
da eugenia positiva, baseada em ações higiênicas e educativas e tida como aliada na proteção do futuro da 
humanidade por meio das crianças (Mota, 2003; Mota e Schraiber, 2009). 

 A Puericultura desenvolveu-se na França no final do século XIX, propondo-se a normatizar os as-
pectos relacionados à melhor forma de se cuidar de uma criança, visando a uma saúde perfeita. Deveria ser 
dirigida a todas as crianças, mas era colocada pelos médicos como prioritária àquelas que nasciam em um 
meio social desfavorável, com maiores riscos para a saúde. O surgimento dessa nova prática está inserido 
em um contexto de expansão da mão-de-obra imigrante no país, que buscava trabalho nas indústrias e 
era submetida a condições insalubres. Dessa forma, os trabalhadores estavam sujeitos a más condições de 
saúde, que atingiam também as crianças, gerando aumento da mortalidade infantil (Novaes, 2009).

 Com a finalidade de melhorar as condições de vida das crianças para aumentar a produtividade no 
trabalho e evitar a propagação de epidemias para a população geral, foram impostas regras de vida que im-
pedissem o surgimento de tensões sociais, tendo impacto no processo de normatização dos comportamen-
tos em escolas, entidades filantrópicas e instituições organizadas pelos médicos (Ribeiro, 1993; Ferreira, 
2009; Novaes, 2009), sendo possível manejar cientificamente o processo biopsicossocial de transformação 
dos corpos infantis em corpos adultos, que seriam “corpos dóceis” positivamente produtivos (Foucault, 
1984; 2004).

 A Cruzada Pró-Infância também era responsável por oferecer cursos de Puericultura, os quais eram 
considerados fundamentais na educação das mães e futuras mães para auxiliar no combate aos altos índi-
ces de mortalidade infantil que ameaçavam o país. Dentre as temáticas abordadas, estavam o enxoval do 
bebê, vestuário, banho, posicionamento, desenvolvimento infantil, alimentação, desmame, dentição, ar 
livre e passeios (Cruzada Pró-Infância, 1937):

Muitas molestias são evitaveis. A criança doente o é, muitas vezes, por descuido, ig-
norancia, pobreza [...] Cada criança que aprende a ler é o pequeno operario que tra-
balha para a construcção de uma Patria melhor [...] Dar filhos fortes á nação é a 
mais nobre manifestação do patriotismo da mulher (Cruzada Pró-Infância, s/d: 4). 
Auspicioso dizemos, pois, não é sem lutas, não é sem vencer, obstáculos sem conta que 
chegamos a realizações como esta, de que a Cruzada se ufana, pois, vem trazer sua con-
tribuição para a luta contra a mortalidade infantil, fornecendo, a mães e futuras mães, a 
arma poderosa – o ensino da Puericultura – o meio mais eficiente para a conservação e 
melhoria da saúde da criança (Cruzada Pró-Infância, 1937: s/p).

 A desordem da sociedade, a ignorância da população, a inferioridade de raças e a ausência de com-
portamento moral seriam os determinantes das más condições de saúde da população e, portanto, causas 
dos altos índices de mortalidade infantil. Os indivíduos eram responsabilizados por seus comportamentos 
prejudiciais à boa saúde e o Estado não aparecia como participante de tais questões, não sendo apontados 
aspectos políticos, econômicos e sociais como determinantes ou coadjuvantes no estado de saúde/doença 
da população. Nesse contexto, os cuidados médicos direcionados às crianças destacavam-se como a solu-
ção para a desordem que poderia gerar o esvaziamento do país pela mortalidade infantil (Novaes, 2009).

 Todos os anos era realizado pela Cruzada um evento denominado Semana da Criança, que buscava 
elevar a consciência da população acerca dos cuidados com a infância e despertar iniciativas e realizações 
em torno da assistência e proteção à criança. A programação era distribuída ao longo da semana de 12 de 
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outubro e contemplava palestras e eventos divididos em eixos temáticos: dia do lactante, dia da raça, dia da 
criança asilada, dia da criança hospitalizada, dia da criança que estuda e dia da criança que trabalha. A pro-
gramação variava a cada ano, envolvendo reuniões de crianças, cursos de puericultura destinados às mães, 
sessões de cinema, leitura de mensagens, palestras, atividades musicais, oficinas recreativas, homenagens 
às mães, competições esportivas infantis, comemorações religiosas, visitas das crianças aos asilos e hospi-
tais para realizar doações e pequenas festas nas instituições, além de realizar as premiações do Concurso 
de Robustez Infantil (Cruzada Pró-Infância, 1936a):

Á criança do Brasil está reservado um futuro promissor. Já se disse que “A hora é da 
America e, na America a hora é do Brasil”. Pois bem, ás crianças de hoje caberá formar a 
collectividade adulta do país nos dias venturosos que se sentem chegar. Preparal-a, pois, 
para receber aquelle legado, é, obra a que se não pódem negar applausos. Bem com-
prehendida essa situação, todo o Brasil do Oiapoc ao Chuy, solidarizou-se, dando o realce, 
possível, á “Semana da Criança” (Cruzada Pró-Infância, 1936a: s/p).

 Uma das principais ações da Cruzada, que encerrava a Semana da Criança, era o Concurso de 
Robustez, constituindo-se em uma das atividades do Dia do Lactante. De acordo com as regras estabeleci-
das pelo concurso, eram admitidas crianças de seis meses a três anos de idade, matriculadas nos diferen-
tes Centros da Cruzada, com renda mensal estabelecida em valores diferentes a cada ano. Após rigorosa 
seleção pelos médicos assistentes dos serviços de Higiene Infantil, eram escolhidas cinco crianças para o 
julgamento. Ao final, eram concedidos diplomas a todas as crianças selecionadas pelos serviços de higiene 
infantil e que haviam participado do concurso (Cruzada Pró-Infância, 1934; 1936a; 1937; 1939). Por meio 
do concurso, pode-se perceber a preocupação com a formação de descendências saudáveis e a valorização 
de um padrão de criança eugenizada.

 A fim de ampliar a difusão dos preceitos higiênicos, seja na escola ou fora dela, os meios impressos 
– como cartazes, livros e revistas – eram utilizados na educação das crianças e na instrução dos adultos. A 
propaganda sanitária passou a ter lugar de destaque e os manuais de higiene, conferências, teses e trabalhos 
apresentados em congressos abordavam de forma representativa os cuidados às crianças (Marques, 1994; 
Rocha, 2003; Verzolla, 2013). A Cruzada Pró-Infância continha um departamento denominado Serviço de 
Educação Sanitária e Propaganda, responsável pela divulgação de seus trabalhos em relação à higiene, con-
sistindo em importante recurso para o alcance da educação sanitária da população (Cruzada Pró-Infância, 
1933):

Enfeixando todos esses serviços e colocando, mesmo, em logar de destaque pela impor-
tancia que merece, ha o SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SANITARIA cuja finalidade é a divulga-
ção de preceitos de higiene entre os pacientes que procuram o Dispensario. Emquanto 
esperam a consulta, ouvem palestras da educadora sanitaria America Machado a quem o 
serviço está aféto, e que versam, principalmente, sobre higiene infantil, pré-natal, habitos 
sadios e higiene em geral, além de demonstrações praticas sobre o preparo de mingaus, 
leites preparados e outros (Cruzada Pró-Infância, 1933: 10, grifo no original).

 Em seu estudo sobre as publicações da Revista Infância – editada pela Cruzada a partir de 1933, 
com contribuições da elite paulistana – Moura (2010) observa a revista como um veículo de divulgação do 
trabalho da entidade entre as famílias operárias e abordava assuntos relacionados à saúde, educação e 
psicologia da criança, difundindo conhecimentos científicos e pretendendo educar os “pobres” por meio 
do conhecimento dos “ricos”. O ideal saneador da Cruzada acompanhava as teorias difundidas no período, 
que consideravam a criança como alvo das políticas de educação sanitária para melhorar a raça e constituir 
um modelo de nação.
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 Teixeira e Marques (2014) apontam que, do final do século XIX até a década de 1910, as ações de 
saúde tinham seu eixo de orientação nas doenças e os enfermeiros concentravam sua atuação em hospitais 
de isolamento, hospedarias e domicílios, sob acompanhamento médico ou sem supervisão, em atividades 
de caridade. Com as transformações na saúde pública ao longo das décadas de 1920 e 1930 e a ênfase na 
educação sanitária, houve um deslocamento na atuação das enfermeiras, com foco na prevenção e promo-
ção de saúde, organizando-se nas frentes de enfermeiras visitadoras e enfermeiras escolares, pautando-se 
nas orientações e práticas defendidas pelo pensamento sanitário da época.

 Como uma das ações educativas da Cruzada, foi criado o curso de educadoras sanitárias, com du-
ração de doze meses, mais seis meses de exercícios práticos, que previa em seu currículo aulas de bacte-
riologia, parasitologia, entomologia aplicada à higiene, estatística vital, epidemiologia, nutrição e dietética, 
higiene infantil, higiene mental e do trabalho, higiene municipal e das habitações, educação e administra-
ção sanitária, enfermagem e saúde pública. As profissionais poderiam atuar em escolas (Figura 2), fábricas, 
residências e postos de saúde, e os principais alvos eram crianças em idade escolar e mães (Cruzada Pró-
Infância, 1933; Castro, 1935a; Mott, Byington e Alves, 2005):

                                       Figura 2: Educadora ordenando as crianças em fila, no Dispensário Central da Cruzada 
Pró-Infância (Cruzada Pró-Infância, 1935)

                                     Fonte: Acervo Instituto Butantan - Núcleo de Documentação

 A educação sanitária era considerada sinônimo da aquisição de hábitos, assumindo papel central 
na política sanitária a partir da década de 1920, por meio da busca da imposição de um modo de vida nor-
matizado, prescrito pelos expoentes do higienismo, conformando as crianças da escola primária às práticas 
higiênicas (Rocha, 2003). A fiscalização dos ambientes escolares passou a fazer parte da rotina das ativi-
dades dos higienistas nessa época, englobando a vigilância das condições de instalação dos prédios, salas 
de aula, cantinas, mobiliário e equipamentos destinados a jogos e atividades esportivas e identificação de 
casos de moléstias contagiosas (Ribeiro, 1993; Rocha, 1995; Mota, 2010). 

Com o fim de velar pelo cumprimento dos preceitos de higiene no lar, por parte das mães 
e gestantes, e de verificar suas condições de vida higienico-sociaes e, ainda, para maior 
divulgação dos ensinamentos de higiene infantil e pré-natal e acompanhar, de perto, as 
pacientes matriculadas no Dispensario, fazem, a educadora sanitaria e a exma. sra. Paula 
de Campos, visitas sistematicas, levando, ás visitadas, a palavra que educa e anima e, ain-
da, o conforto material que a Cruzada lhes dá (Cruzada Pró-Infância, 1933: 10).
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Educadora, como seu proprio nome o indica, é a melhor collaboradora na formação da 
consciencia sanitaria do cidadão. Na escola, educando; no lar, realizando obra social; 
criando attitudes novas, implantando habitos sadios, physicos e mentais. Pesquizando, 
estudando as condições do meio, encontra as causas dos males que procura remover, 
resolvendo verdadeiros casos-problemas (Castro, 1935a: 48 – grifos no original).

 As práticas de higiene visavam à normatização dos comportamentos cotidianos, desde a escova-
ção dos dentes até a formação do caráter. Na escola, as crianças deveriam não apenas executar as ações 
estabelecidas, mas também repetir, diariamente, seus deveres em relação às práticas saudáveis. O discipli-
namento dos educandos se dava por meio da normatização de atividades facilmente administráveis, que 
deveriam ser memorizadas e internalizadas, tais como o uso adequado das roupas, a nutrição, a higiene e 
o comportamento (Marques, 1994).

 O ramo positivo da eugenia foi o que mais recebeu destaque nos estudos brasileiros sobre o tema, 
tendo como pilares no país as discussões acerca de higiene, sanitarismo e educação, com especial aborda-
gem para os cuidados à infância, visto que nas crianças eram depositadas as esperanças de regeneração 
racial e progresso. Nessa época, a sífilis, a tuberculose e o alcoolismo eram considerados responsáveis pela 
degeneração moral e social, pois, de acordo com os eugenistas, os indivíduos já nasceriam com uma ten-
dência para adquirir tais males, por meio das “taras hereditárias”. 

 Tal teoria defendia a transmissão hereditária de uma predisposição ao desenvolvimento de deter-
minadas doenças e condições, mesmo na ausência de um agente etiológico transmitido hereditariamente. 
Seria o caso, por exemplo, de uma tendência herdada para o desenvolvimento do alcoolismo ou da crimi-
nalidade em ambientes favoráveis à degeneração (Lima, 183; Benchimol, 1995; Verzolla e Mota, 2017). Para 
combater a transmissibilidade das taras hereditárias, adeptos da eugenia positiva defendiam intervenções 
no ambiente para transformação das gerações futuras, por meio da educação sanitária, higiene e puericul-
tura, conforme aponta trecho de arquivo da Cruzada:

Para que a criança venha ao mundo, em condições tais que lhe garantam o pleno desen-
volvimento de seus orgãos, mister se faz, ministrar, á mãe, todos os cuidados da assisten-
cia pré-natal, o que, aliás, constitue um direito inalienavel de todas as mães, bem como, 
de todos os filhos, pois que, nenhuma criança deve nascer com uma tara hereditaria, si 
ha meios para impedi-lo (Castro, 1935b: 120).

 Apesar dos avanços da medicina da época em relação à propagação das doenças infecciosas, com 
conhecimentos sobre os agentes transmissores (Lima, 1983; Benchimol, 1995), a teoria de transmissão das 
taras hereditárias ainda se fazia presente, especialmente nesse período em que a sífilis, a tuberculose e o 
alcoolismo eram considerados fatores diretamente responsáveis pela degeneração moral e social. A propa-
ganda eugênica evidenciava a preocupação dos eugenistas acerca da transmissão de uma hereditariedade 
mórbida e de medidas de proteção à descendência, que incluíam, a exemplo do modelo adotado pela 
Cruzada, ações de higiene e educação sanitária.

 A noção de um estigma de degeneração transmitido hereditariamente para a prole, em detrimento 
das descobertas no campo da microbiologia, está implicada com a construção de identidades sociais. Mais 
do que transmitir à descendência genes alterados, os indivíduos considerados indesejáveis propagariam 
uma tara mórbida, o estigma de uma identidade social e moral degenerada, que deveria ser repelida em 
prol da construção de uma raça eugenicamente formatada.

Considerações finais

 Os documentos da Cruzada Pró-Infância podem ser considerados relevantes na compreensão do 
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contexto médico-sanitário da década de 1930, na medida em que oferecem elementos acerca das repre-
sentações sobre a infância e dos cuidados com as crianças, incluindo atividades de puericultura e educação 
sanitária, particularmente no contexto de São Paulo, onde a Cruzada estava instalada.

 A preocupação com o fortalecimento das ações relacionadas à infância, a importância atribuída ao 
papel da mãe na educação das crianças e a utilização de padrões de normatização nas escolas e em centros 
de saúde, expostas nos documentos apresentados, estão relacionadas com o contexto de saúde brasileiro 
do período. A noção de progresso relacionada com os cuidados com a infância, reflete a preocupação dos 
médicos e intelectuais do período em livrar o país da ignorância, o que levaria à degeneração e, consequen-
temente, à proliferação de doenças.

 Os arquivos de instituições de saúde permitem resgatar documentos importantes, auxiliando na 
contextualização de teorias e práticas de instituições de saúde do período e ampliam a compreensão de 
ideologias propagadas para além das instituições médicas, fornecendo pistas sobre o funcionamento da so-
ciedade em geral, sua estruturação política, econômica e cultural. Os documentos da Cruzada Pró-Infância 
dialogam com os ideais eugênicos brasileiros e mundiais e apresentam-se como importantes elementos 
de apreensão das crenças e ideologias dos intelectuais do período, demonstrando convergências e inter-
-relações discursivas.
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ARQUIVOS DO MANICÔMIO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO: HISTÓRIA E POSSIBILIDADES 

São Paulo State Legal Asylum archives: history and research possibilities
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Resumo:

No Brasil, a emergência do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo (MJES) no início da década de 1930 consoli-
dou um ideal há muito defendido pela Criminologia Positivista. No entanto, a despeito do intenso fluxo de internações 
ocorridas ao longo dos anos e da imprescindibilidade que desempenhou e ainda desempenha no circuito repressivo do 
Estado, sua história segue inaudita e tão fundida à história do Hospital do Juqueri a ponto de ter o seu próprio registro 
tangenciado. Este trabalho tem por finalidade problematizar as condições que corroboraram para a emergência do MJES, 
bem como apresentar o acervo documental resultante das práticas de cuidado empreendidas entre os anos de 1898 e 
1952 de seu funcionamento. A discussão aqui realizada é parte de um projeto de pesquisa mais extenso desenvolvido no 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e que incluiu a análise de duzentos e oitenta e cinco (285) arquivos do 
MJES, bem como outras fontes documentais - jornais, leis, decretos e produções científicas - do período referido. O acervo 
do MJES, atualmente sob custódia do Arquivo Público do Estado, é constituído por dois mil seiscentos e quarenta e sete 
(2647) prontuários. Trezentos e noventa e cinco deles (395), abertos até 1931, fazem parte do primeiro ordenamento 
numérico e dois mil duzentos e cinquenta e dois (2.252) correspondem ao segundo ordenamento numérico estabelecido 
entre os anos de 1932 e 1952.  O texto destaca a importância da produção de memória sobre a loucura tomando o arqui-
vo como fonte de investigação.

Palavras-chave: Loucura. Crime. Periculosidade. Arquivo. Manicômio Judiciário

Abstract:

In Brazil, the foundation of the Legal Asylum of the State of São Paulo (MJES) in the early 1930s consolidated an ideal long 
advocated by Positivist Criminology. Yet, despite the intense number of hospitalizations over the years and the essential 
role, the institution has played (and still plays) in a repressive system, its history remains opaque, unprecedented, and so 
fused with the history of Juqueri Hospital that their records converge. The intent of this work is problematize the condi-
tions that corroborated the emergence of the MJES and present the documentary collection resulting from the care prac-
tices undertaken between the years 1898 and 1952 of its operation. The discussion here is part of a larger research project 
developed at the Institute of Psychology of the University of São Paulo and which included the analysis of two hundred and 
eighty-five (285) asylum archives, as well as other documentary sources - newspapers, laws, decrees and scientific produc-
tions - of the referred period. The MJES collection, currently under the custody of the State Public Archives, consists of two 
thousand six hundred and forty-seven (2647) medical records. Three hundred and ninety-five of them (395), opened until 
1931, are part of the first numerical order and two thousand two hundred and fifty-two (2,252) correspond to the second 
numerical order established between the years 1932 and 1952. The text highlights the importance of memory production 
on madness by taking the file as a source of inquiry. 

Keywords: Insanity. Crime. Dangerousness. Files. Legal Asylum.
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Introdução

No final do século XIX, a emergência do conceito de periculosidade forjou uma série de ações 
de controle social que ainda hoje encontram espaço fecundo de legitimação. Os desdobramentos dessa 
noção que se articulou da fusão do Direito Penal com a Psiquiatria, encontram no manicômio judiciário 
o seu exemplo mais sólido.  Considerando que o Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo (MJES) é 
um espaço de natureza híbrida que há anos figura como importante mecanismo de controle social para 
regular a gestão dos riscos oferecidos pelo “sujeito da periculosidade”, e que sua história segue inaudita e 
tão fundida à história do Hospital do Juqueri a ponto de ter o seu próprio registro tangenciado, este artigo 
apresenta um panorama do acervo documental resultante das práticas de cuidado empreendidas no MJES  
entre os anos de 1898 e 1952 e destaca a imprescindibilidade de tornar o arquivo como fonte de pesquisa 
para a produção de memória sobre a história da loucura no país. 

A discussão promovida no decurso deste texto é parte de um projeto de pesquisa mais amplo e 
profundo desenvolvido no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e que incluiu a descrição e 
análise de duzentos e oitenta e cinco (285) arquivos do MJES. O trabalho consistiu em recuperar o arqui-
vamento que se produziu sobre a loucura criminosa e analisar os discursos e as práticas empregadas pelo 
saber médico-jurídico para justificar a internação manicomial. Somaram-se à análise desses documentos, 
a utilização de outras fontes documentais como jornais, leis, decretos e produções científicas que também 
foram incluídas como objetos de investigação porque correspondiam a uma extensão dos saberes que se 
organizavam em torno do tema.

No que tange especificamente ao objeto deste trabalho, ou seja, à análise das condições que cor-
roboraram para a emergência do MJES, bem como a apresentação do acervo documental que se constituiu 
com a implementação das práticas de cuidado da Psiquiatria, o recorte metodológico incluiu a análise da lis-
ta de recolhimento elaborada pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso do Hospital de Custódia 
de Franco da Rocha “André Teixeira Lima” (Secretaria de Administração Penitenciária, 2011).  Originalmen-
te, a lista completa tem cerca de 59 páginas com a indicação de 2647 prontuários e será detalhadamente 
apresentada ao longo do trabalho.

 
Da periculosidade à emergência do Manicômio Judiciário 

A mobilização que se organizou em torno da loucura criminosa teve na noção de periculosidade 
sua principal tese de sustentação. No final do século XVIII, o Direito Penal tornou-se um importante regulador 
no estabelecimento de uma medida entre o crime e o castigo. O crime passou a ser concebido como um 
dano social, cabendo à Justiça, portanto, imputar uma punição que pudesse promover a reparação do mal 
causado e evitar a sua reincidência (FOUCAULT, 2013). 

Nessa ordenação jurídica, as motivações do criminoso e seu estado de razão no momento do delito 
tornaram-se aspectos centrais para a imputação da penalidade. Havia um entendimento de que a manifestação 
do crime estava estreitamente vinculada ao livre-arbítrio da individualidade, e as razões de sua ocorrência 
deveriam ser reveladas para que se pudesse garantir a restituição da justiça. O estado de exceção se aplicava 
apenas aos casos em que o criminoso, por sua condição de loucura e desrazão, tinha perdido a possibilidade 
de autogoverno e transgredido a Lei em decorrência desse estado (FOUCAULT, 2002). 

Alguns crimes, entretanto, passaram a desafiar o princípio de punição estabelecido, na medida 
em que sua estrutura não se ajustava à mecânica descrita pelo Código Penal. Geralmente, essas ocorrências 
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se davam sob o pleno juízo do sujeito, mas eram esvaziadas de quaisquer motivos que pudessem justificá-
las. A Psiquiatria foi convocada a operar a partir da fissura que se estabeleceu entre o delito e o sistema de 
punição criado para coibi-lo. Em resposta a esta demanda instituída pelo Judiciário, as primeiras formulações 
da Medicina sobre o tema apontavam para a existência de uma natureza criminosa (FOUCAULT, 2002). 
Nesse momento da história, final do século XIX, o destaque dado ao crime tinha se tornado uma questão 
premente porque, com o adensamento das cidades, as transgressões haviam aumentado, provocando 
questionamentos sobre os excessos da individualidade no modo de vida liberal (CARRARA, 1998).1  

Ainda assim, do ponto de vista legal, o problema se mantinha porque, para essa configuração de 
crime, a priori, não havia um encaminhamento jurídico a ser dado. Fundamentado pelo princípio do sujeito 
universal – a quem a lei deveria ser aplicada sem distinção – o Direito viu-se, assim, interpelado pelas ocorrên-
cias imotivadas e pela necessidade de estabelecer uma nova medida punitiva para essa “natureza criminosa”. 
Se um dos fundamentos da justiça consistia em aplicar uma medida de castigo efetiva o suficiente para evitar 
a reincidência do crime, a resolução parecia não bastar para garantir a restituição da ordem e segurança no 
que diz respeito à loucura criminosa (FOUCAULT, 2002). O “anormal” que emergia dos manuais de Psiquiatria 
era de natureza imprevisível: além de contê-lo, era também necessário investigá-lo e criar mecanismos para 
aferir o seu potencial destrutivo (FOUCAULT, 2013).

Foi nesse espaço de possibilidade entre a Lei e o crime que o saber médico-jurídico articulou a 
noção de periculosidade. A partir do arranjo de discursos produzidos sobre a existência de uma natureza 
criminosa, o conceito de periculosidade tornou-se um atributo que poderia indicar, no nível das virtualida-
des do indivíduo, o seu risco de cometer uma transgressão (FOUCAULT, 2013). Em resposta a esta ameaça, 
a política penal do final do século XIX visou a ampliação dos mecanismos de controle do indivíduo dito 
“potencialmente perigoso”. No centro dessa operação, estava a Psiquiatria – incumbida de estabelecer 
diagnósticos e esquadrinhar as características dos criminosos –, seus saberes e suas práticas tornaram-se 
essenciais para a mobilização em torno do crime e da loucura. Ainda que os hospícios já existissem como 
espaços de confinamento de alienados, a sua estrutura de controle parecia insuficiente para disciplinar o 
sujeito que, por sua própria natureza, era irremediavelmente perigoso. A delimitação de um lugar destina-
do à loucura criminosa reforçou a premissa do isolamento como medida de defesa social e ampliou o uso 
do exame médico-legal como recurso de investigação do criminoso.

 
O acervo do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo 

No Brasil, a emergência do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo (MJES) no início da 
década de 1930 consolidou um ideal há muito defendido pela Criminologia Positivista (PACHECO E SILVA, 
1935). Com o crescimento da cidade, o uso do álcool, a miscigenação das raças e a propagação da sífilis 
tornaram-se temas frequentes das discussões promovidas pela Psiquiatria. A necessidade de estabelecer 
uma profilaxia do crime tornou-se urgente e ganhou apoio dos jornais da época, que noticiavam sobre os 
riscos de se conviver com loucos criminosos no mesmo território. Da sua inauguração até a década de 1950, 
o MJES registrou um número crescente de internações (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 
2011). Esse dado é coincidente com o aumento das apreensões por averiguações realizadas pela polícia no 
mesmo período (TEIXEIRA, 2012). Disso, talvez se possa pensar que o Estado atuou ostensivamente para o 
controle do crime. Como consequência dessas medidas, um expressivo número de internações foi realizado 
e foi registrado pelos documentos que, um dia, tiveram a função de regular o seu itinerário jurídico. 

1 Em seu livro Crime e loucura (2008), Carrara discute como a consagração da igualdade jurídica e da liberdade individual tornaram-se difíceis de 
serem administradas concretamente na vida cotidiana. O crime tornou-se objeto de discussão para que se pudesse refletir sobre os excessos do 
individualismo. 
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Em 2011, todos os prontuários médicos produzidos entre os anos de 1898 e 1952 e que até então 
estavam armazenados no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima” (anti-
go MJES) sob a guarda da Secretaria de Administração Penitenciária, foram recolhidos ao Arquivo Público 
do Estado. Cabe lembrar que os prontuários clínicos do “arquivo morto” ‒ designação frequente e curiosa 
atribuída aos instrumentos de registro que perderam a sua função de administração e controle ‒ apenas 
se mantiveram preservados graças à dedicação de um grupo de funcionários formado por duas psicólogas, 
uma arte-educadora e um psiquiatra, que, junto com o auxílio de alguns internos, se empenharam em pre-
servar aspectos da história da loucura registrados nos prontuários médicos. Juntos, haviam criado o Arquivo 
Histórico Cultural de Franco da Rocha (LEITE et al., 2007) e com regularidade se empenhavam em higienizar, 
recuperar e acondicionar adequadamente os prontuários disponíveis num velho galpão ao lado da antiga 
ala de pacientes crônicos do Hospital de Custódia.

Na ocasião do recolhimento dos prontuários ao Arquivo Público do Estado, uma Comissão de 
Avaliação de Documentos e Acesso do Hospital de Custódia de Franco da Rocha “André Teixeira Lima” 
(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2011) organizou um levantamento que resultou numa 
lista de 59 páginas contendo o nome, o ano de internação e o número do arquivo médico.  Como ainda não 
havia um mapeamento sistemático do número de documentos disponíveis no acervo, parte do trabalho 
aqui apresentado, consistiu em realizar a contagem e ordenação dos casos por ano a fim de que se pudesse 
determinar quantos registros tinham sido preservados por período. 

Entre os anos de 1897 e 1952, existem dois mil seiscentos e quarenta e sete (2647) prontuários. A 
data indicada para cada arquivo corresponde ao seu ano de abertura, supostamente quando o sentenciado 
foi admitido no manicômio pela primeira vez, e um registro sobre a sua trajetória institucional foi iniciado. 
Trezentos e noventa e cinco deles (395), abertos até 1931, fazem parte do primeiro ordenamento numérico.

Tabela 1 -  Relação de arquivos entre os anos de 1897 e 1931 (1º Ordenamento Numérico)

Ano 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
Nº Prontuários 1 1 1 0 0 0 4 4 5 6

Ano 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Nº Prontuários 2 4 7 12 14 12 23 16 21 9

Ano 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
Nº Prontuários 17 17 18 24 23 15 15 10 15 11

Ano 1927 1928 1929 1930 1931      
Nº Prontuários 16 3 23 15 31      

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária, 2011

A partir de 1932, um segundo ordenamento numérico foi estabelecido, zerando a contagem dos 
documentos. O primeiro caso admitido neste ano teve seu registro interno numerado como no 1 e seguiu-se 
a numeração até o prontuário de nº 2.252, aberto em 1952.



São Paulo, Ano IV, Nº 8, p.117-124, abril de 2019 121

Revista do Arquivo Artigos

      Tabela 2 -  Relação de arquivos entre os anos de 1932 e 1952 (2º Ordenamento Numérico)

Ano 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
Nº Prontuários 47 40 91 91 106 92 52 78 67 69 58

Ano 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952  
Nº Prontuários 40 53 151 204 165 159 157 148 208 176  

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária, 2011

Todos os arquivos datados entre os anos de 1897 e 1933, registram a história de casos ainda ad-
mitidos no Hospital Juqueri.  Embora o primeiro manicômio judiciário brasileiro já funcionasse no Rio de 
Janeiro desde 1921, em São Paulo, o primeiro foi fundado no final de 1933. Enquanto não havia um espaço 
formalmente instituído para a loucura criminosa no estado, o Juqueri mantinha uma enfermaria em fun-
cionamento destinada a receber todos os casos que eram endereçados pela Justiça do interior e da capital.

A inauguração do MJES em 27 de dezembro de 1933 consolidou uma reinvindicação antiga da co-
munidade médica paulista sobre a necessidade de um lugar de confinamento e tratamento para aqueles que 
tinham enlouquecido e cometido crime. A partir desse ano, capas, contracapas, formulários e receituários fo-
ram modificados, anunciando em seus impressos a nova filiação institucional. De sua inauguração até o ano de 
1952, o MJES recebeu 2.165 casos para internação e, no seu primeiro ano de funcionamento, 91 prontuários 
foram criados. Para cada caso admitido na instituição, um prontuário era aberto para o réu e nele se registrava 
todos os procedimentos e todas as práticas empregadas pela Medicina na detecção da doença mental e peri-
culosidade.  Para cada seção reservada do prontuário, havia um espaço destinado a compor um recorte sobre 
a loucura criminosa a partir de dimensões epistêmico-científicas bastante específicas:

I. Capa

II. Contracapa 

       1. Nome do réu

       2. Data e finalidade da internação;

       3. Artigo do Código Penal relativo ao crime praticado

III. Peças do Processo Criminal 

1. Ofícios, despachos, inquéritos policiais

IV. Arquivo Psiquiátrico Criminal

       1. Identificação Geral (nome, nacionalidade, idade, cor, estado civil, naturalidade, profissão, 
data de entrada e data de saída, procedência, data da observação psiquiátrica e diagnóstico);

         2. Identificação por digitais e fotografia de frente e perfil;

        3. Exame no Ato de Entrada (físico, mental, história criminal, história médica, história social, 
exame somático, exames paraclínicos, exame psíquico, laudo médico legal/conclusões)
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4. Evolução;

5. Tratamentos.

Disso, talvez se possa pensar que os arquivos clínicos de loucos criminosos configurariam uma 
espécie de recorte da vida marginal para a qual haveria de se criar provas (FOUCAULT, 2003). A emergência 
dos registros só foi possível porque houve um crime e se pretendia juntar elementos que pudessem justi-
ficar uma internação manicomial. Neste aspecto, a incorporação da escrita como sistemática dos procedi-
mentos médicos e jurídicos constituiu um importante recurso para o exercício da disciplina, especialmente, 
em instituições totais como os presídios e manicômios. A escrita flagra e captura as minúcias dos “corpos 
e dos dias” para fixá-las num registro (FOUCAULT, 2017, p. 185). O seu uso a partir da segunda metade do 
século XVIII, viabilizou um acúmulo de saberes sobre a individualidade agora transformada em “casos”. 

Foi desse detalhado arquivamento pessoal que se organizaram os sistemas cumulativos de re-
gistro sobre um determinado objeto de investigação e interesse. O uso contínuo da escrita possibilitou 
integrar os dados individuais como parte de grandes sistemas de generalizações de modo que a partir de 
um sistema geral “se possa encontrar um indivíduo e que inversamente cada dado do exame individual 
possa repercutir nos cálculos do conjunto“ (FOUCAULT, p. 186, 2017). Além disso, o uso da escrita viabilizou 
ainda a possibilidade de fazer do indivíduo algo objetivável, ou seja, de torná-lo descritível e analisável de 
modo tal que se pudesse criar um registro evolutivo de sua singularidade a partir da referência de um saber 
permanente. 

 
Considerações Finais

Entre 1890 e 1952, período de produção dos documentos aqui considerados, diversas decisões po-
líticas se desdobraram em leis e decretos que foram promulgados a fim de fornecer aportes para a delimi-
tação de um espaço destinado à loucura criminosa. Parte dessas decisões políticas e seus desdobramentos 
legais estão estampados nos logotipos dos impressos, nos enunciados dos cabeçalhos e nos carimbos dos 
documentos disponíveis durante esse período. Esses elementos dos documentos revelam partes de uma 
história que seguia como pano de fundo aos acontecimentos da vida privada do sujeito que era objeto da 
narrativa médica no prontuário.  

Desde o século XVIII, o uso sistemático da escrita nos procedimentos médicos e jurídicos acabou 
por se tornar um importante recurso de produção de provas e disciplina. O registro fazia capturas de uma 
individualidade flagrada na sua condição marginal. O arquivamento que se desdobrava numa vasta produ-
ção documental emergida das delegacias, dos tribunais e dos manicômios revelava o itinerário percorrido 
pelo acusado do crime ao castigo (FOUCAULT, 2017). Em última instância, os registros das práticas empre-
endidas no manicômio judiciário resultaram em um arquivamento dos indivíduos que passaram a ser con-
trolados sob a justificativa de que ofereciam riscos à sociedade.  A referência que aqui se faz à “produção 
da periculosidade” não é sem razão, mas parte do pressuposto de que, em longo prazo, os dispositivos que 
operavam a identificação do criminoso e a sua reclusão desdobravam-se numa série de procedimentos 
realizados no interior do manicômio e faziam emergir um sujeito duro, infame e objetivado pelo discurso 
psiquiátrico.

A possibilidade de contar a história a partir de fontes que um dia foram dispositivos disciplinadores 
de vidas marginais cria uma dimensão de resistência àquilo que está posto e naturalizado. A escolha por 
documentos que registraram estas vidas infames sob a insígnia da loucura, do crime e da marginalidade 
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abrem a possibilidade de problematizar as verdades estabelecidas pelos saberes que os redigiram (FOU-
CAULT, 2003). Desse modo, o mesmo registro que um dia serviu para cumprir sua finalidade disciplinar foi 
aqui recuperado para problematizar e subverter a própria razão que uma vez justificou a sua existência.
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 Intérpretes do Acervo
 
Apresentação

A partir desta edição, a seção Intérpretes de Acervo apresenta novo formato com objetivo de ampliar a 
divulgação de pesquisas em arquivos. Serão apresentados depoimentos de três pesquisadores por edição, 
com texto narrativo mais simplificado. 

Nesta edição nº 8, os experientes e veteranos pesquisadores Fernando Gallupo e Rodnei da Cruz e a recém-
pesquisadora dos arquivos, Débora do Nascimento, formam boa amostra do arco inesgotável de temas 
pesquisados em arquivos. Em foco, as especialidades do esporte, da genealogia e da história social1. 

Vale conferir.

1 Os trechos da entrevista que aparecem em itálico representam transcrições dos depoimentos dos entrevistados, com eventuais interferências dos 
editores para dar melhor sentido ao texto, que, aliás, foi revisado pelos entrevistados.

> A Seção Intérpretes do Acervo foi desenhada para divulgar as pesquisas e o conhecimento produzidos 
com base no acervo do  Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nossa proposta é estreitar a relação 
com os pesquisadores que realizam suas investigações na instituição. Afinal, quem são esses pesquisa-
dores? Qual o perfil das suas pesquisas? Quais as dificuldades encontradas? E, mais do que isso, quais 
documentos eles buscam, e sob quais perspectivas analisam esses documentos? Sabemos que são 
inúmeras as abordagens possíveis.
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Razão e paixão nas arenas dos arquivos

“Ainda há muito o que quero (e preciso) pesquisar no APESP. 
Sem sombras de dúvidas, afirmo que muito do que sou eu devo 
ao conteúdo estudado e adquirido no APESP, ao longo de qua-
se duas décadas”. 

O APESP como lugar de encontros e de produção 
do conhecimento

Fernando Galuppo é querido veterano pesquisador no APESP. 
Profundo conhecedor do esporte brasileiro, nas mais variadas 
modalidades, com simplicidade e presença agradável, Galuppo 
é um grande parceiro do Arquivo. Durante os últimos 20 anos, 
ele flagrou as muitas transformações ocorridas na instituição, 
na perspectiva de usuário, desde quando era estudante de 
Comunicação Social interessado em registrar a memória espor-
tiva ítalo-brasileira em São Paulo. Fui influenciado a frequentar 
com assiduidade, a partir de alguns amigos muito queridos que 
fiz na consulta à hemeroteca. Tornamo-nos uma família. E o 
APESP era nosso ponto de encontro. Entre eles, o Sr. Adauri, Sr. 
Henrique Campi Netto, Sr. Roberto Sapponari, Shinkiti Mikari, 
Thais Matarazzo, Paulo Unzelte, entre tantas outras pessoas 

queridas. Todos com suas pesquisas nas mais diversas áreas. Foi nesse ambiente nas tardes no APESP em 
que uníamos o útil ao agradável. A busca do conhecimento e o encontro fraterno com esses amigos queri-
dos.

Dos italianos, pelas origens; do esporte, pela paixão ao futebol

Galuppo é habitual frequentador dos periódicos na nossa biblioteca e hemeroteca: Minhas pesquisas têm 
como foco a área esportiva. Em especial a presença ítalo-brasileira nos esportes na cidade de São Paulo, 
suas instituições e personagens. Instituições como o Palestra Itália (atual Sociedade Esportiva Palmeiras) 
e Clube Atlético Juventus são um dos maiores aglutinadores dessa temática, devido às suas tradições e 
origens, bem como de um mapeamento dos principais atletas e instituições italianas que atuaram na cidade 
de São Paulo. Com uma disciplina quase diária, folheei centenas de jornais, de 1914 até os dias atuais. 

Nas profundezas dos vazios dos registros documentais

Mas, a vida de pesquisador não é fácil. Ele é guiado por um desejo de reconstruir memórias que não ofere-
cem senão registros fragmentários e um tanto caóticos. Fernando que o diga:

A dificuldade na busca de documentação é a ausência de fontes em determinados períodos. Por exemplo, 

Fernando Razzo Galuppo 

 
Jornalista e militante da causa pelo 
esporte, com atuação destacada junto 
à Sociedade Esportiva Palmeiras e à 
comunidade italiana, principalmente por 
meio da juventude ítalo-brasileira. 

Trabalhou em vários órgãos de imprensa, 
como o Jornal Agora São Paulo – do Grupo 
Folha e colaborou em várias publicações 
esportivas. Colaborou na produção de 
filmes, entre tantos outros projetos nas 
áreas do esporte e comunicação. 

Coordenou equipe de trabalho na 
catalogação e recuperação de troféus, 
além de documentos históricos. 
Trabalhou no Clube Atlético Juventus, 
na Sociedade Esportiva Palmeiras e na 
Associação Portuguesa de Desportos.

Contato: palestragaluppo@gmail.com
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uma das fontes principais da minha pesquisa trata-se do Jornal A Gazeta Esportiva. Mas o APESP não tem 
essa coleção em sua totalidade. Essas lacunas acabam por dificultar a pesquisa e nos faz buscar outras 
alternativas para cumprir essa ausência. O suporte proporcionado por esses documentos é fundamental 
para a construção factual da história. São matérias primas indispensáveis para responder às nossas 
demandas e dar luz à nossa compreensão. 

Perguntado sobre um exemplo de maior desafio de suas pesquisas, Galuppo nos brinda com esse formidável 
exemplo: uma das pesquisas mais importantes que realizei no APESP foi a biografia do atleta Ettore Marcelino 
Domingues. Um multiesportista da década 10 a 30 que gozava de grande prestígio e popularidade, mas, 
que com o passar dos tempos, acabou se tornando um personagem obscuro. Nos arquivos, consegui 
dimensionar um atleta ainda maior do que imaginava. Além de grande jogador de futebol e decisivo na 
conquista do primeiro título oficial da história da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de 1919, 
pude encontrar a sua atuação como atleta de bola ao cesto (basquete) e a sua carreira de árbitro de futebol, 
após o encerramento de suas atividades como jogador. Algo que se tinha parcos registros ou quase nada a 
respeito. Como ele, consegui mergulhar a fundo em tantas histórias fascinantes que jamais poderia imaginar 
sem a ajuda da documentação existente no APESP. 

Os arquivos como elementos vitais na transformação de um país

Galuppo é usuário e profundo conhecedor de arquivos, na condição de pesquisador. Por isso, sabe 
compreender perfeitamente o valor das políticas de preservação de instituições de  memória: Classifico a 
importância dos arquivos como algo vital na transformação de um país. Quanto mais acesso ao conhecimento, 
mais evoluímos e ampliamos os nossos horizontes em qualquer área de atuação. Certamente, os países 
mais desenvolvidos são aqueles que melhor trabalham a sua difusão de conhecimento em informações que 
possam beneficiar populações e entidades no seu crescimento. 

Dicas para um pesquisador: metodologia, paciência e serenidade

Vontade, disciplina e perseverança, essa é dica que Galuppo oferece àqueles que pretendem iniciar suas 
pesquisas no APESP. De fato, o trabalho de pesquisa, em sua maioria, é algo solitário e, nas palavras desse 
pesquisador, um desafio constante de provação e superação de limites interiores consigo mesmo. Por vezes, 
há dias improdutivos em que nada rende. Faz parte. Isso é um estímulo para que muitos desistam. Na minha 
caminhada, vi muitos desistirem ao se depararem com as primeiras dificuldades e obstáculos. O importante 
é pensar um dia por vez. Dar um passo por vez. Com metodologia, paciência e serenidade. As recompensas 
são maiores que os dissabores. Vale a pena pesquisar, principalmente em um arquivo como o APESP, conclui. 



Revista do Arquivo Intérpretes do Acervo

São Paulo, Ano IV, Nº 8.p. 125-133, abril de 2019128

Produtos e resultados de suas pesquisas nos arquivos 

• “Palmeiras Campeão do Mundo 1951”, Editora Maquinaria, 2011;

•  “Alma Palestrina” Editora Leitura, dezembro de 2009;

•  “Meu Time do Coração”, Editora Leitura, dezembro de 2009;

• “Morre Líder, Nasce Campeão!” BB Editora, e lançado em 2012;

•  “Glórias de um Moleque Travesso”, BB Editora, editado em 2013;

• “Parque dos Sonhos”, produzido pela In House Editora, em 2016.

Colaborador de inúmeras publicações esportivas, entre as quais se destacam: A História das Camisas dos 
12 Maiores Times do Brasil, Os Dez Mais do Palmeiras, Palmeiras – O alviverde imponente, Almanaque 
do Palmeiras, Palmeiras Minha Eterna Paixão, Verdão – O Campeão do Século em Quadrinhos, Palmeiras 
x Corinthians 1945 – O Jogo Vermelho e Palestra Itália – Quando Gli Italiani Insegnava il Calcio in Brasile, 
20 Jogos Eternos do Palmeiras, Album Comemorativo do Centenário de Figurinhas do Palmeiras (Panini 
Brasi), Palmeiras – Minha Paixão é você, entre outros.

Colaborou na produção dos seguintes filmes que retratam a história do Palmeiras:  

• Um Craque Chamado Divino (2006);

• Primeiro Tempo (2011); além do programa de rádio “Verde que te quero Verde”, produzido 
pela Rádio Cultura. Entre tantos outros projetos nas áreas do esporte e comunicação;

• Participou como colaborador, fonte e pesquisador dos cadernos especiais, revistas, vídeos e 
áudios que retrataram o Centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras, no ano de 2014.
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Rodnei Brunete da Cruz 

Em busca de origens 
 
Profissão: Genealogista

É assim que se apresenta o veterano pesquisador, assíduo e 
conhecidíssimo dos atendentes do APESP, Rodnei Brunete 
da Cruz, que iniciou suas pesquisas no começo da década de 
1980 investigando a história do bairro de Vila Ema na zona 
leste de São Paulo. Pesquisa no APESP há mais de trinta anos!

O que faz um genealogista? 

Assim a Associação Brasileira de Pesquisadores de 
História e Genealogia (ASBRAP), refere-se à Genealogia: 
Genealogia - 1 - sf - Série de antepassados; estudo da 
origem das famílias; estirpe; linhagem; procedência.  
(http://www.asbrap.org.br/vocabulario.html).

Baseados em registros documentais de arquivos e bibliotecas, os genealogistas realizam pesquisas que 
rastreiam a ascendência genealógica de pessoas e/ou famílias. Definir não é difícil, mas, imagine-se os 
desafios do pesquisador que atua como um detetive em buscas de vestígios e provas de antepassados em 
um país com tradição de desprezo à história e à memória.

Em busca do fio de Ariadne

Conhecedores das mais variadas condições ambientais dos arquivos, os genealogistas vão se guiando por 
entre fragmentos de informações e muitas lacunas, como nos informa Rodnei:

Uma dificuldade comum entre nós Genealogistas é a falta 
de Livros Paroquiais de Casamentos, Batismos e Óbitos que 
desapareceram das Paróquias para sempre, devido a incêndios, 
má conservação (fungos, umidade, brocas e mal manuseio), 
enchentes e a roubos, dificultando assim a descoberta dos 
antepassados das pessoas. No Estado de São Paulo, parte 
desses períodos que desapareceram podem ser parcialmente 
reconstituídos com algumas documentações que fazem parte 
do acervo do APESP, por exemplo , entre outros, os Mapas de 

População que abrangem o período de 1765 a 1850 (os quais 
parte estão liberados para consulta on line no site do APESP e a outra parte consultável no próprio arquivo, 
através de microfilmes) os quais foram idealizados pelo Governador e Capitão General da Capitania de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. A coleção de Inventários e 
Testamentos (Publicados e não Publicados) também é uma rica fonte genealógica, cuja documentação 

Foto: Arquivo Pessoal

Imagem de documento do acervo do APESP

É experiente pesquisador e prefere 
ser apresentado simplesmente como 
“Genealogista Profissional”. Então, para 
muitos leitores, oportunidade para saber 
o que faz um genealogista. Ele é sócio 
fundador da ASBRAP – Associação Brasileira 
de Pesquisadores de História e Genealogia, 
e membro atual de sua diretoria. É Consultor 
Genealógico da Genealogist.com (EUA), da 
Legacy Tree Genealogists (EUA), e da Lux 
Historical Consulting (Portugal). Também é 
Palestrante da área de Genealogia.

Contato: rodneibcruz@gmail.com
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inicia-se em 1578 e vai até o século XIX. Outra fonte interessante para os genealogistas são os Negócios 
Eleitorais, que são listas de Eleitores de todo o Estado de São Paulo entre 1847 e 1890, contendo a filiação 
paterna dos eleitores (em alguns raros casos a filiação paterna e materna) estado civil, profissão e renda.

São os preenchimentos de várias lacunas genealógicas levantadas através da 
documentação citada acima, fazendo com que a falta dos Livros Paroquiais 
não seja um problema intransponível. 

Para os genealogistas, os arquivos são “guardiões de 
tesouros”

Rodnei é inveterado frequentador de arquivos e bibliotecas: Pesquiso no 
Instituto Hans Staden (atual Instituto Martius Staden), Arquivo Municipal de 
São Paulo, Biblioteca do Museu do Ipiranga, Arquivo do Fórum de São Paulo, 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo e outros. No APESP o foco prin-
cipal foi a Genealogia em razão da riqueza de documentos referente a esta 
área de pesquisa. 

Creio que os arquivos sejam de suma importância, pois são guardiões de verdadeiros tesouros. O que seria 
dos pesquisadores, historiadores, genealogistas, professores, alunos e o povo em geral, se os diversos 
documentos e coleções existentes em seus acervos não tivessem sido doados ou guardados para serem 
utilizados posteriormente pela humanidade, servindo de fonte para remontar-se o passado perdido?

Dica de Rodnei para o aquele que iniciará suas pesquisas no APESP 

Primeiramente, que saiba o que está procurando e, depois, conhecer o acervo do APESP pela Internet e 
também, pessoalmente, através dos antigos índices existentes no setor de pesquisa. 

 

Produtos e resultados de suas pesquisas nos arquivos 

Além das dezenas de árvores genealógicas de meus clientes, parte de minhas pesquisas são utilizadas 
para trabalhos genealógicos de amigos ligados à área de genealogia:

No APESP: 

                                                                                                                                                                                                                                             
- SILLOS, Luiz Gustavo de. Os Soares de Almeida de Porto Feliz (SP) , Suas ligações  à Genealogia Paulistana. 
In Revista da ASBRAP nº 25, pg. 189 e 192;                                                                                                                                                                                                      

- BOGACIOVAS, Marcelo Meira Amaral. Franceses em São Paulo: Séculos XVI - XVIII. In Revista da ASBRAP 
nº 17, pg. 246;                                                                                                                                   

 - BOGACIOVAS, Marcelo Meira Amaral. Monizes e Gusmões da Capitania de são Vicente. In Revista da 
ASBRAP nº 14, pg. 157;    

Em outros Arquivos:  

- CRUZ, Rodnei Brunete da . Resumo do 1º Livro de Casamentos de Santana de Parnaíba. In Revista da 
ASBRAP nº 2,  pg. 101;                                                                                                            

- Indexação para o Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo do 1º Livro de Casamentos de Ibiúna 
1824-1831;                                                                                                                                                      

 - Indexação para a Cúria Diocesana de Sorocaba do 1º Livro de Casamentos de Sorocaba 1687-
1739;                                                                                                                                                                          

 - Indexação para a Cúria Diocesana de Mariana do 1º Livro de Casamentos de Mariana 1711-1733.

Imagem de documento do acervo 
do APESP

Foto: Arquivo Pessoal
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História Social e violência contra a 
mulher

Contato com fontes primárias (re)definiu 
pesquisa

Débora do Nascimento era mais ligada à História Oral e 
consultas a acervo de bibliotecas e hemerotecas e ainda 
não tinha frequentado o ambiente de arquivo como pes-
quisadora. Sua primeira experiência de pesquisas em ar-
quivo foi justamente no APESP, por indicação de colega de 
doutorado que, sabendo de sua pesquisa, indicou consul-
ta nos Arquivos de Laudos de Exame de Corpo de Delito. 
Inicialmente a proposta da pesquisa era trabalhar com 
processos criminais. Todavia, ao deparar com os laudos 
de Exame de corpo de delitos e a riqueza das informações 
que eles continham, acabei desistindo do trabalho com 
processos criminais e elegi os Laudos de Exame de Corpo 

de Delitos como fonte principal da minha pesquisa. No mesmo Arquivo foram encontrados alguns inquéritos 
policiais no Acervo da Polícia, estes inquéritos também foram usados na pesquisa, mas de modo secundário. 

 
Pesquisa científica e cultura: encontro e encanto

A primeira vez em visita como pesquisadora no APESP aconteceu em 2017, quando estava em cartaz, no 1º 
andar, na antessala do salão de consultas do Arquivo, a singela exposição organizada pela equipe de Editoria:

Quando cheguei no Arquivo estava ocorrendo a exposição da Revista 
Feminina, foi uma exposição bastante interessante, porque eu, por ser acrea-
na, conhecia muito pouco da cidade de São Paulo e as exposições me aju-
daram a conhecer melhor a História de São Paulo.  Além das exposições, 
ocorreram palestras e seminários, eventos que me ajudaram a ampliar meus 
horizontes para além da pesquisa nos acervos. O Seminário sobre a loucura 
também ocorreu no período em que eu estava fazendo pesquisas e pude 
participar, e foi bastante enriquecedor. 

Atendimento é crucial para uma boa pesquisa

Débora afirma não ter encontrado dificuldades na sua primeira experiência 
com os documentos de arquivo. Ela se concentrou, fundamentalmente, nos 

arquivos da Polícia Técnica, mas também, em menor proporção, nos Inquéritos policiais, ambos encontrados 
no Arquivo do Estado.

Débora do Nascimento

Doutoranda em História pela PUC de São Paulo; 
Mestre em Letras: Linguagens e Identidades e 
graduada em História, com licenciatura, pela 
Universidade Federal do Acre. Tem experiên-
cia em Pesquisas na área da História das mu-
lheres. Seu Mestrado foi sobre o silenciamento 
da atuação feminina na formação do Sindicato 
de Trabalhadores Rurais da Cidade de Brasiléia 
– Acre. É especialista em docência no Ensino 
Superior pela UNINOVE – Universidade Nove de 
Julho, São Paulo.  

Professora da Educação Básica em Guarulhos 

Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/
buscatextual/visualizacv.do?id=K4716689E5

Foto: Arquivo Pessoal
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Eu me dirigi ao Arquivo sabendo que tipo de fonte procurar, minha maior dificuldade foi em sistematizar 
uma forma de explorar um acervo tão vasto como o Acervo Polícia Técnica. Inicialmente, senti-me meio per-
dida, como é normal em todo início de pesquisa, mas contei com o apoio dos atendentes do Arquivo e em 
especial de Ricardo da Silva Santos, que me prestou informações sobre aspectos da história da construção 
do arquivo da Polícia Técnica.

Uma real dificuldade foi relacionada aos documentos manuscritos, por eu não ter curso especifico de lei-
tura de documentos antigos, em vários momentos eu precisei de funcionários do arquivo para tradução. 
Aparecido ajudou bastante na leitura dos laudos médicos escritos por escrivães de polícia, com a linguagem 
da época. Essa dificuldade se dissipou quando os documentos começaram a ser datilografados. 

Mergulho no pesado ambiente de ocorrências policiais

 
Durante aproximadamente 8 meses, Débora se debruçou na análise dos 
Laudos de Exames de Corpo de Delito arquivados no Acervo Polícia Técnica.  
Os laudos eram documentos produzidos na própria delegacia de polícia, onde 
também funcionava o Gabinete Médico Legal. Os médicos legistas realiza-
vam exames de corpo de delito seguindo a tipologia dos crimes arrolados no 
Primeiro Código Penal brasileiro. Os principais exames eram de lesão corpo-
ral, homicídio, sanidade mental, violência carnal, infanticídio, aborto, enve-
nenamento, estupro e defloramentos. Os laudos de exame de corpo de delito 
eram uma peça que compunha o inquérito policial, mas que foi arquivada 
separadamente. Já os três inquéritos policiais encontrados faziam parte do 
Acervo da Policia nos primeiros anos da República. 

Este crime era legitimado pelo Código Penal, Código Civil, pelos saberes cien-
tíficos da Medicina Legal, pela moral e pelos bons costumes daquela época. A virgindade feminina era uma 
questão médica, policial, física, social. Naquele período, o Código Penal assegurava que apenas as mulhe-
res “honestas” mereciam a proteção da polícia e da justiça. Por isso, apesar de vítimas de um crime, era a 
conduta delas que era investigada e seus corpos escrutinados nos Gabinetes Médicos Legais, porque aquela 
sociedade acreditava que a “má conduta” e a “honestidade” poderiam ser identificadas na anatomia do 
corpo, no aparelho genital feminino, por isso o trabalho de examinação dos médicos legistas era imprescin-
dível para a investigação policial.

O recado da acreana Débora do Nascimento aos novos pesquisadores 

Eu aconselho o pesquisador a deixar as fontes conduzirem a pesquisa e estar flexível para reformular seus 
conceitos a partir do que as fontes disserem. Eu, por exemplo, cheguei no Arquivo crendo que a maioria das 
vítimas do crime de defloramento eram mulheres negras e ou operárias. As fontes mostraram que a maio-
ria das vítimas era mulheres brancas e empregadas domésticas. Com isto eu reformulei alguns referenciais 
teóricos e fui deixando as próprias fontes mostrarem a versão da verdade produzida no passado. O segredo 
para uma pesquisa bem-sucedida é “dar voz” às fontes. 

Foto: Arquivo Pessoal
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Produtos e resultados de suas pesquisas nos arquivos 

A pesquisa no APESP resultou em trabalho acadêmico que está em fase de finalização de doutoramento 
sobre a história das mulheres, estudada a partir do crime de defloramento na cidade de São Paulo, no 
período de 1900 a 1932. 

Além de vários artigos, tem livros e capítulos publicados:

Livros

NASCIMENTO, D. S.. A Mulher do Sindicato: Militâncias de Valdiza Alencar nos Seringais Acreanos. 1. ed. 
Rio Branco: EAC Editor, 2017. v. 1. 153p .

NASCIMENTO, D. S.; VASCONCELOS, E. H. B. (Org.) ; SILVEIRA, D. O. (Org.) ; SOARES, A. L. (Org.) . O Local - 
Imaginário e Real: Escritos sobre Historia Regional. 1. ed. Curitiba: Prismas, 2017. v. 1.

NASCIMENTO, D. S.; LIMA, R. B. (Org.) ; OGANDO, L. P. (Org.) . Uma História do Acre em retalhos. 981. ed. 
Rio Branco: Editora da Universidade Federal do Acre, 2014. 56p.

Capítulos de livros publicados

NASCIMENTO, D. S.; Morais, Genilson Antonio . Uma Breve História da Submissão Corporal. In: Daniel 
Santos Costa. (Org.). Estudos Sobre o Corpo. 1ed.Jundiaí: Paco Editorial, 2017, v. 33, p. 31-41.

NASCIMENTO, D. S.. As Mulheres na Historiografia da Amazônia Acreana. In: Eduardo Henrique Barbosa 
de Vasconcelos; Diego Omar da Silveira; Débora Souza do Nascimento Morais; Ana Lorym Soares. (Org.). 
O Local - Imaginário e Real: Escritos Sobre História Regional. 1ed.Curitiba: Prismas, 2017, v. , p. 109-118.

NASCIMENTO, D. S.. Monteiro Lobato e Identidade Nacional: contrassensos.. In: Luis Fernando Tosta Barbato. 
(Org.). Identidade Nacional Brasileira: história e historiografia. 1ed.JundiAÍ: Paco, 2016, v. 1, p. 135-153.

NASCIMENTO, D. S.. Encontros e desencontros de mais um Paraíso Perdido. In: NASCIMENTO, 
Luciana;LOBO Andrea Maria Favilla. (Org.). Mosaicos da cultura brasileira. 981 ed. Rio de Janeiro: Letra 
Capital, 2012, v. , p. 222.
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CENTRO DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO

Intermediário: corpo e alma de arquivo*1

Se o mundo dos arquivos é realidade socialmente invisível e pouco reconhecida, o que dizer dos chamados 
“arquivos intermediários”, aqueles que perderam a vitalidade da consulta para fins probatórios e que não 
possuem o charme evidente dos chamados arquivos históricos?

Arquivos intermediários existem em todas as realidades administrativas em que se geram e se acumulam 
grandes quantidades de documentos. Entretanto, nem sempre o processamento das chamadas três idades 
documentais se expressam em espaços físicos distintos. Muitos desses arquivos se misturam sob denomi-
nação de “arquivo geral”, ou “arquivo de processos”.  Porém, na realidade do documento analógico (em 
suporte de papel) a gestão específica, realizada em espaço próprio, é muito importante.

Os arquivos intermediários costumam formar massas documentais disformes, abandonados pelos gestores 
e inacessíveis aos pesquisadores. Fica difícil não colar neles as piores imagens produzidas sobre os arquivos.

Pois bem, a seção Prata da Casa desta edição surpreenderá o leitor apresentando o dinâmico Centro de 
Arquivo Administrativo (CAA) que funciona como um coração pulsante do “multicordial” APESP.

 
 

* Matéria produzida a partir de entrevistas realizadas pela equipe de Editoria, com André Montagner, em 27 de dezembro de 2018; e com Edson 
Cavalcanti e Valter Menezes, em 10 de janeiro de 2019. Os trechos em itálico referem-se à transcrição editada dos depoimentos dos entrevistados.

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Parte da equipe do CAA (a partir da esquerda): Edson, André, Maiara, Ednusa, Valter, Teresinha, Maria do Socor-
ro, Tadeu, Paula, Élcio e Lenita

 Prata da Casa
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O multiespacial arquivo intermediário do Estado de São Paulo

No Arquivo Público do Estado de São Paulo, os fluxos dos fundos que compõem o arquivo intermediário 
são gerenciados pelo Centro de Arquivo Administrativo (CAA), vinculado ao Departamento de Gestão do 
SAESP, atualmente dirigido por André Montagner. A este Centro estão vinculados quatro Núcleos, conforme 
demonstra o organograma abaixo.

 
Esse fragmento do organograma do APESP visualmente já nos indica que estamos a tratar de um organis-
mo complexo. Vinculado ao departamento responsável pela gestão do sistema de arquivos do estado, a 
representação gráfica do CAA nos informa sobre atividades de processamento técnico, logística, registro 
e empréstimo e até atendimento ao cidadão. Excetuando-se as atividades da Central de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), detalharemos sobre essas funções de um arquivo intermediário, a partir de depoimentos 
de gestores do CAA.

De acordo com o conhecido esquema do ciclo vital dos documentos convencionado pela arquivologia, os 
arquivos intermediários abrigam a função de gerenciar a documentação que cumpriu sua função adminis-
trativa para a qual foi criado, ou seja, gerir esses documentos até o cumprimento dos prazos prescricionais 
e precaucionais, de uso jurídico, e dar a destinação final, se preservação ou eliminação. Mas é um conceito 
que carece de aperfeiçoamento, conforme alerta Montagner:

É muita pretensão falar que aqui temos o arquivo intermediário do estado de São Paulo, ainda que seja ele 
representativo disso. A rigor, o arquivo intermediário do estado de São Paulo se encontra em vários está-
gios de organização, em todas as secretarias, em órgãos espalhados pelo estado de São Paulo. Aqui temos 
apenas um fragmento dessa documentação, que, por algumas circunstâncias, vieram para cá. Mas, creio 
que, devido à dinâmica de produção documental e à questão do espaço, esse modelo centralizador já não 
corresponda mais à realidade. Nesse sentido, eu acho que o CAA precisaria de uma descentralização, ter 
alguns braços dentro do estado de São Paulo para dar conta dessa enorme documentação produzida. Ter 
arquivos intermediários em cada órgão, ou a ação do APESP se regionalizar; tem que ser pensado, para o 
futuro, modelo mais adequado.

Ou seja, uma das grandes funções do Centro de Arquivo Administrativo seria, de certa maneira, o de elabo-
rar diretrizes de gerenciamento para toda a massa documental intermediária acumulada no estado de São 
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Paulo, pois, o nosso CAA não tem a mínima capacidade para armazenar toda documentação intermediária 
produzida pela administração pública estadual, conclui André.

De simples depósito à dinâmica de fluxo

Segundo André, já se chamou o intermediário de pré-arqui-
vo, quando foi criado, seguindo a linha do diagnóstico do 
Schellenberg2.  Depois veio a ideia do Intermediário, dando essa 
conotação de fluxo, de dinâmica dos documentos. Mais recen-
temente, temos essa ideia do Arquivo administrativo como um 
centro de referência, na tentativa de requalificá-lo.

Mas, não é simples assim. Não é fácil enxergar estrategicamente 
e conviver com uma realidade de herança de um passivo do-
cumental monumental. Ainda é muito recente na história do 
APESP quando o nosso intermediário era um enorme depósito 
no “distante” bairro da Mooca, em condições precárias e cuida-
do por abnegados funcionários que foram os grandes responsá-
veis pela conservação de grande parte do acervo que hoje está 
em condições de acessibilidade até para pesquisadores.

O trabalho heroico de funcionários na difícil conservação dos ar-
quivos em condições adversas e a mudança desde a Mooca para 
a atual sede, concluída em 2016, significaram enorme conquista 
e tornou possível hoje se sonhar com grandes projetos.

Nas palavras de André Montagner, saímos dessa realidade de resistência, de ações reativas, de grande de-
pósito, tirando caixa de baixo de goteira, de manutenção do espaço, do acondicionamento das caixas com 
as ferramentas que tínhamos, para essa realidade de hoje.

O intermediário tem uma dinâmica própria; é uma documentação que está sempre em movimentação, seja 
para avaliação, seja para empréstimo, seja para destinação final.  Trata-se de aspecto logístico bem dinâmi-
co, com gestão de espaços, fluxos de caixas etc. Para se gerenciar espaços de grande magnitude, é preciso 
criar ferramentas de gestão e controle, de tecnologia da informação, e essas atividades estão hoje diluídas 
entre os dois Núcleos e a direção do Centro em atividade formal, assegura Montagner. Eu que estava acos-
tumado com o trabalho em acervos históricos, que só crescem, para mim, isso foi um choque, conclui André. 
 
 
Processamento técnico

O Arquivo intermediário do APESP possui enorme passivo de documentos acumulados, provenientes de 
várias unidades da administração direta e indireta do estado paulista. Documentos estes que para lá fo-
ram encaminhados na condição de massa documental não avaliada (sem definição de prazo de guarda e 
destinação). Portanto, por em movimento essa massa tem sido uma das tarefas mais importantes do CAA, 

1 Theodore Roosevelt Schellenberg (1903-1970), consagrado arquivista estadunidense, considerado um dos expoentes da arquivologia contem-

porânea. Um de seus mais importantes e dos mais citados trabalhos é Arquivos modernos: princípios e técnicas, que tem edição em português, 

traduzida por Nilza Teixeira Soares, publicada pela Editora FGV (RJ), em 2006. 

Formado em História pela USP, especialis-
ta em organização de arquivos, pelo IEB/
USP, Pós-graduado em Engenharia de sof-
tware, pelo SENAC, com experiência de 
trabalho em centros de documentação e 
arquivos antes de ingressar no APESP, em 
2011.

Nesta instituição trabalhou na organiza-
ção da documentação textual, no setor 
de difusão e também no Departamento 
de Gestão do SAESP. Desde novembro de 
2017 assume a direção do CAA.

André Montagner
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conforme explica-nos André Montagner:

Em tese, não compete ao Intermediário classificar e avaliar documentos, pois estes já deveriam chegar 
aqui tratados. O nosso trabalho seria o de gerenciar os prazos determinados na avaliação, em tabela de 
temporalidade ou algo similar. Ocorre que temos um passivo enorme de documentos acumulados sem esse 
tratamento, por isso mantemos um Núcleo de Processamento Técnico que tem que identificar, classificar e 
avaliar essa massa documental.

O diretor do Núcleo de Processamento Técnico, Edson Cavalcante, reforça essa assertiva de Montanger, seu 
chefe: Nós trabalhamos com logística, conservação, triagem e avaliação dos vários Fundos de secretarias 
que aqui se encontram desde o arquivo da Mooca. Contamos apenas com sete servidores, o que é pouco, 
diante da herança da massa documental que temos. Só da Secretaria de Cultura, estamos trabalhando com 
mais de 7.000 caixas, e é um trabalho lento, pois, muitas vezes, avaliamos documento a documento. 

 
 
 
Avaliação documental

 
De fato, a avaliação documental é o nervo central da gestão de documentos e atividade das mais complexas 
no plano conceitual e teórico.  Imagine-se na aplicação prática nas massas documentais!

O maior problema nosso é valorar a documentação. 
É complicado, não é fácil, pois não somos os produ-
tores dos documentos, confirma o diretor do Núcleo 
de Processamento Técnico. A equipe se esforça para 
avaliar um documento que perde o seu valor admi-
nistrativo, motivo pelo qual foi criado, para buscar 
neles informações de valor histórico. Nem sempre 
a Tabela de Temporalidade se mostra aplicável cla-
ramente a documentos acumulados desde tempos 
mais remotos, tornando árdua a tarefa de avaliação 
destes documentos, conclui Edson.

André define a avaliação documental como um dos grandes desafios do trabalho do arquivo intermediário 
e detalha mais essas dificuldades. Quando se tem a tabela de temporalidade das atividades finalísticas de 
cada função, aplica-se normalmente; quando não conseguimos identificar os documentos, ou essa tabela 

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Sheila em atividade de avaliação documental

Vindo da Secretaria de Estado da Educação, está há 8 meses no APESP, mas é servidor público há 23 anos, 
com amplo histórico de atuação na gestão de documentos. Na Educação foi Coordenador da Comissão de 
Avaliação de Documentos e Acesso onde deixou legado. Formado em Ciências Sociais e pós-graduado em 
Modernização da Gestão Pública, sente-se orgulhoso de trabalhar no APESP. “Galguei para chegar aqui, na 
“Casa dos Documentos”, como ele diz. Foto: Equipe de Editoria/APESP.

Edson de Souza Cavalcante
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não expressa tipos ou espécies documentais que não mais existem, ainda que as atividades estejam vigen-
tes, nos debruçamos em reflexões, em estudos, discussões para definir uma espécie de “jurisprudência”, 
para interpretar, tomar decisões sobre o que não está normatizado. Formamos uma espécie de junta técnica 
que faz a correspondência entre série documental da tabela e atividades expressas nos documentos antigos, 
em exercício de aproximação. Ocorrem erros, certamente; às vezes o trabalho se interrompe por impasses 
de uma equipe que receia cometer equívoco. Nós não podemos errar com documentos de guarda perma-
nente, isso seria mais grave que errar uma terminologia de documento que será eliminado. Garantimos que 
o documento representa tal atividade, mas não garantimos que ele, efetivamente, represente determinada 
série documental. Creio que esse seja o trabalho mais complexo e difícil na arquivologia, pois depende de 
criação de padrões, da necessidade de diálogo. Hoje, estamos elaborando um repertório de tipologias rela-
cionados aos casos que aparecem e nossas opções.

 

 

 
 
 
Núcleo de Registro e Empréstimo/CAA: maior organização, demanda em expansão

Valter Menezes é o seu diretor e assim o descreve: os arquivos intermediários que estão sob custódia no 
APESP, ainda pertencem às secretarias. Assim, quando elas querem consultá-los, solicitam o empréstimo 
de documentos e, quando os utilizam nos devolvem. Às vezes há muita demora na devolução. É raro, mas 
acontece. Temos todo o controle desse fluxo, do que entra e do que sai. 

Segundo Valter, a maior parte da demanda é para fins de prova de relações de trabalho, especialmente, 
prontuários de funcionários, mas há pedidos de empréstimos por diversas motivações, como projetos que 
são solicitados, por exemplo. O diretor confirma os benefícios com a transferência e organização dos docu-
mentos vindos da Mooca: a demanda era pequena em relação a que hoje atendemos, pois não tínhamos 
organização adequada para atendê-la. O número de empréstimo tem aumentado a cada ano. Hoje são 
quase mil e duzentos empréstimos por ano. Antes se demorava bastante para localização de um processo, 
por exemplo; a busca podia durar dois ou três dias, agora, localizamos em  2 a 10 minutos.

Conforme afirma o diretor, o aumento na demanda tem a ver com a maior eficiência deste Arquivo. 
Organização interna, mapeamento do documento, melhoria do nosso controle, desenvolvimento de ferra-
mentas de trabalho eficazes explicam isto. Continua melhorando cada vez mais aprimorando, incrementan-
do alguns itens na nossa planilha eletrônica de controle, que agora é única para atender demanda dos dois 
núcleos, o de empréstimo e o de tratamento técnico.

Os números mostram a magnitude do arquivo intermediário do APESP

Em torno de 13 mil metros lineares, cerca de 90 mil caixas-arquivo, 91 maços e 1.726 livros armazena-
dos em nove salas. Os documentos produzidos e acumulados de 1879 a 1940 foram tratados, organizados 
e recolhidos para o Arquivo Permanente do APESP. 

O Arquivo Administrativo também custodia 199.664 livros cartoriais (1929-1976) que estão em fase de 
tratamento e posterior recolhimento para o acervo do Arquivo Permanente.

Mais detalhe desse acervo em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/acervo/anexo/Descricao_Acervo_Administrativo.pdf 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/acervo/anexo/Descricao_Acervo_Administrativo.pdf 
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Arquivos organizados: para o bem da máquina 
pública, de pesquisadores e do cidadão

Valter demonstra entusiasmo ao falar do seu trabalho no CAA: 
Organizar os arquivos melhora a máquina pública. Mudei minha 
cabeça desde que cheguei aqui. Trabalhamos não apenas com 
documentos, mas com seres humanos. Quando localizamos um 
documento, ficamos contentes ao saber como será útil para a 
pessoa ou para a secretaria. Atendemos até pessoas que buscam 
provas para exercício de dupla cidadania, por meio dos documen-
tos de cartório que aqui se encontram. Mesmo quando o docu-
mento não está conosco, eu tento indicar para o cidadão onde ele 
pode buscar, como, por exemplo, na documentação dos cemité-
rios, que poucos se dão conta. Pelo livro do cemitério, localizamos 
o cartório e a pessoa para lá se dirige. Fazemos um rastreamento. 
Temos que ajudar, é dever dos servidores públicos. 

O desvelamento do grande arquivo intermediário traz 
inegáveis benefícios para toda a administração pública. 
Percebe-se que a melhoria no APESP se refletiu na melhoria 
do funcionamento das Secretarias.

Valter explica, ainda, que com a Lei de Acesso à Informação, estamos atendendo novo público, que são os 
pesquisadores. Estamos criando estrutura para esse atendimento. Antes, isso era impensável! 

 

Por que os gestores não enxergam os arquivos?  
 
É uma grande interrogação. Todos os gestores deveriam conhecer o funcionamento dos arquivos, para senti-
rem o problema. Eles têm que enxergar o que este Arquivo tem feito pela administração pública, para melho-
rar a qualidade do serviço público. Para isso, precisa qualificar os servidores. São palavras de Valter Menezes.

Valter Vieira de  Menezes trabalha no 
APESP desde março de 2014, onde dirigiu 
o Núcleo de Logística e agora está à frente 
do Núcleo de Registro e Empréstimo, sem-
pre no CAA.

Profissionalmente, originário de área bem 
diversa - durante muitos anos fora gerente 
de produção em multinacional japonesa -, 
hoje se diz apaixonado pelos arquivos e al-
cance social deles; e afirma não entender 
porque os gestores não investem nessa 
imprescindível atividade.

“Não há arquivo morto, arquivo é muito 
vivo”. Foto: Equipe de Editoria/APESP

Valter Vieira de  Menezes 

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Equipe do Núcleo de Registro e Empréstimo: Terezinha, Paula, Maria do Socorro, Valter e Élcio
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Capacitação dos servidores: como desenvolver trabalhos tão complexos com equipe 
não especializada? 
 
 
 

O CAA conta com 17 servidores e 4 estagiários, cuja capacitação é cotidiana e permanente. Segundo o seu 
diretor, estes passam por treinamentos, participam de seminários, fazem laboratório etc. Mas, segundo 
André Montagner, é preciso manter uma supervisão com olhar crítico para enxergar necessidade de novos 
procedimentos no dia-a-dia. Então, estamos tentando criar canais de comunicação para manter constante 
feedback com quem está ali operando a classificação e a avaliação. 

 
Gestão do espaço (logística)

Os depósitos dos arquivos analógicos, quando basicamente organizados, são compostos por infinidades de 
estantes que armazenam caixas-arquivo. A organização desses espaços e dos fluxos de documentos requer 
uma verdadeira engenharia. André é enfático: A gestão do espaço não é fácil. O trabalho que mais nos con-
some é o constante remanejamento de caixas, por conta da falta de espaço para o trabalho de tratamento 
técnico dos documentos. Estamos tentando elaborar um projeto para traçar estratégias e elaborar ferra-
mentas para dar celeridade ao processo de avaliação documental; a outra é o remanejamento de caixas que 
ficam em andar diferente do local do processamento técnico. Imagine o fluxo de 7.000 caixas nesse proces-
so! Essa logística consome um tempo absurdo. Nesse sentido, estamos organizando um espaço grande no 
primeiro andar para o processamento e, ao lado, haverá uma sala para acondicionamento das caixas com 
destinação já definida. Isso facilitará muito o trabalho. É uma verdadeira engenharia.

Além disso, é preciso garantir as condições mínimas para o trabalho, em ambiente adequado e saudável. Há 
doenças específicas desenvolvidas em ambientes de arquivo. Nesse sentido, segundo André, avançamos 
muito desde quando o arquivo intermediário foi transferido da Mooca para cá. Melhorou muito. Aqui dispo-
mos de menos espaço, mas contamos com um acompanhamento técnico melhor.

 

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Equipe do Núcleo de Processamento Técnico em atividade supervisionada por Edson
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Mudanças nos métodos de trabalho

Ainda como parte do aperfeiçoamento da logística, busca-se implantar novos métodos de trabalho, conforme 
explica André: percebemos que a realização de uma tarefa muito extensa, que produzirá resultados e metas 
em muito longo prazo, desestimula o funcionário. Por exemplo, poderíamos estipular a organização de um 
Fundo como o da Secretaria de Educação, do início ao fim. Ora, organizar 5.000 caixas pode durar 2 a 
3 anos. Isso não é estimulante, é desgastante. Fica a sensação de um trabalho sempre não concluído. A 
aposta agora é estipular metas de entregas, por exemplo, a cada 700 caixas. Então, realizamos todos os 
procedimentos do processo nesse fragmento do Fundo, fazemos verificações por amostragem, definimos a 
destinação, se para eliminação ou recolhimento. A equipe fica muito mais estimulada e consegue participar 
de maneira mais crítica em relação aos procedimentos adotados, com mais controle de qualidade e propõe 
melhorias.

 
Intermediário e interdependente 

O Arquivo tem uma estrutura complexa que 
abriga atividades em seus setores com dinâmica 
e processos próprios, e o CAA se coloca no 
meio desses processos. É preciso muito diálogo 
com os representantes dos setores. Estamos 
desenhando esses processos que envolvem o CAA 
e conversaremos com todos os setores que fazem 
interface conosco. Precisamos alinhar as agendas, 
como as de transferências e de recolhimentos, por 
exemplo. Temos que manter diálogo constante para 
mantermos uma sincronização das ações. Não é 
fácil. Há pressões dos gestores nas secretarias que 

querem se livrar de passivos documentais, mas isso deve chegar no setor responsável por essa mediação, o 
CGD/SAESP, não chega aqui, diretamente.

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Ednusa, Mirela e Vitor, do Núcleo de Apoio Logístico

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Ednusa em depósito do Arquivo Intermediário
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Informações estratégicas e maturidade dos processos

Além da nova sala de processamento, já em processo de instalação, André propõe a implantação de “Dois eixos 
conceituais: informações estratégicas e maturidade dos processos”. Assim ele explica: Informações estratégicas 
requerem a revisão periódica do topográfico, pois este se desatualiza rapidamente com a movimentação do 
acervo. Então, pretende-se realizar revisões a cada seis meses. E manter uma versão impressa do topográfico 
para podermos visualizar facilmente mesmo quando não dispusermos da rede web.

Da rotina às regras de negócio

O ideal é que todas as rotinas que estamos desenvolvendo virem regras de negócio para desenvolvimento de 
sistema informatizado. Mapear os processos, discutir com todos, modelar e desenvolver o raciocínio de entregas.

Diagnóstico

Precisamos realizar diagnóstico mais minucioso do que 
temos aqui, fazer uma prospecção de formas a mudar 
o nosso planejamento. Em vez de pensarmos nas caixas 
que abriremos, o mapeamento prospectivo nos indicará 
a documentação presumivelmente eliminável ou a ser 
recolhida. Isso facilitará. Uma equipe será encarregada 
desse mapeamento.

Observatório de avaliação de massa docu-
mental

Estamos pensando em montar um observatório de ava-
liação da massa documental acumulada. Reunir uns 4 a 5 arquivos (que tiveram trabalhos exitosos de avaliação 
documental) e estabelecer um ambiente de discussão, seja digital ou não, para elaborar trabalhos colaborativos 
tais como repertório tipológico, estratégias de avaliação, métodos para realizar diagnósticos, como também um 
roteiro prático para avaliação documental da massa documental acumulada. 

Engenharia

É uma outra percepção de um arquivo intermediário, não como depósito, mas como uma verdadeira engenharia. 

Bibliografia para os arquivos intermediários

Falta bibliografia reflexiva sobre os problemas dos arquivos intermediários, em relação aos arquivos permanen-
tes, por exemplo.

Foto: Equipe de Editoria/APESP

Humberto, que trabalha diretamente com o diretor do 
Centro, na sua lida diária

André Montagner e sua visão estratégica
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Diminuir a ansiedade

Estudioso, André fala da dificuldade para aliar teoria e prática em realidade de trabalho estafante: Apesar do 
sufoco, é uma experiência gratificante. A prática vai acionando lembranças de questões teóricas acumuladas que 
estavam adormecidas. Não é fácil gerenciar o tempo. Tempo para o respiro, para a reflexão, para o planejamento. 
Temos que diminuir a ansiedade. 

O CAA reflete os dramas da área da arquivologia

Às vezes eu penso nos problemas e desafios aqui do CAA e do próprio Arquivo e eu acho que eles se confundem 
com os problemas da própria área, que parece que perdeu o bonde da história, de certa forma. A área não estava 
atenta e outras áreas estão ocupando espaço que seria da arquivologia. Dou o exemplo das TIC’s (Tecnologias 
da Informação e Comunicação). O arquivo demorou a se lançar nessa área. Segurança da informação, a cultura 
da auditoria, certificações. Precisaríamos fazer uma discussão mais ampla, entender o potencial do ambiente 
digital, ver onde o arquivo aí se insere. A ideia das três idades, do arquivo corrente, do intermediário e do perma-
nente está ligada ao espaço, à idade do documento e também aos usuários dos documentos. Com o documento 
digital e a lei de acesso à informação, essas fronteiras definidas pelo chamado ciclo vital dos documentos foram 
solapadas. É outra realidade. Não sei se o arquivo intermediário vai desaparecer. Mas aquela ideia do arquivo 
como arsenal da administração, e arquivo como celeiro da história está em questão. A dinâmica do consumo da 
informação é muito grande. A informação está sendo consumida no mesmo momento em que ela é produzida. 
Faltou o diálogo com esses outros setores, com outras áreas. Ainda utilizamos muito os conceitos que são oriun-
dos do ambiente físico transpondo-os indistintamente, sem a devida crítica, para o ambiente digital.

 
DOCUMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE NO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO (CAA)

O maior volume de documentos referentes à função Saúde, arquivados no CAA são provenientes da 
Secretaria de Educação e da Secretaria do Interior. Confira breves descrições do conteúdo. 
 
Secretaria da Educação e Saúde Pública

Conteúdo: processos referentes ao Serviço Sanitário, à Seção de Engenharia Sanitária, solicitação de ver-
bas, auxílio financeiro para construção, reforma de hospital, compra de instrumentos médicos, despesas 
em geral, prestação de contas e processos relativos a pessoal, para participação em congressos, comissio-
namento, prontuários de funcionários e outros.
 
Secretaria do Interior

Conteúdo: relatórios de atividades referentes ao funcionamento do serviço sanitário, processos relativos à 
administração dos municípios do Estado quanto a pessoal, orçamento, finanças, bens materiais e patrimo-
niais. Processos relacionados a obras públicas.

André: tempo para reflexão
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   Vitrine 
 
 
Apresentação

Quatro são as contribuições de leitores nesta edição que apresentam objetos e estilos narrativos bem di-
ferenciados.

“Agora os arquivos eram uma bagunça de fazer dó”, assim se inicia a inspirada crônica, intitulada As prisio-
neiras do General, da executiva pública da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Elusa 
Pereira Netto Leal.

O arquivo fotográfico que registra as pesquisas e o olhar sensível do antropólogo norte-americano Anthony 
Leeds (1925-1989), nos anos de 1960, com forte concentração nas favelas do Rio de Janeiro, é o destaque 
no segundo texto desta seção. Quem nos apresenta esse fragmento do Arquivo da Fiocruz, no Rio de Janei-
ro, é Cristiane d’Avila, do Arquivo histórico dessa instituição carioca.

“Diante de tantos interesses e chamarizes, quem andaria por aí olhando propositalmente para o chão? [...] 
Mal sabia ela que se olhasse atentamente para as calçadas de São Paulo, poderia passar um bom tempo se 
divertindo, tal como quem monta e remonta um quebra-cabeça”. Não deixem de ler essa sensível e curiosa 
crônica  Arquivos ao Rés do Chão, assinada por Noemi Zein Telles.

Por fim, assuntem o dramático depoimento de Teresa Oliveira, que sobreviveu com suas marcas n’alma às 
circunstâncias de segregação, separação e muita dor. O título grita: Sobrevivente em um Tempo de Horror.

Como podemos constatar, uma seção repleta de variedades e muitas emoções nesta seção VITRINE.

A seção VITRINE é um espaço aberto para contribuições dos leitores e colaboradores da Revista do Arquivo. Serão 
sempre muito bem recebidas as seguintes tipologias de textos: resenhas de livros da área de arquivos; resenhas 
de filmes que façam referência a arquivos; crônicas livres; imagens de ambientes de arquivo comentadas; 
opiniões sobre as atividades da área ou associada a ela; notícias de arquivos; relatos de experiências e saberes 
nos arquivos. Textos adornados com imagens sempre fazem bem para a imaginação.
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As prisioneiras do General*

Elusa Pereira Netto Leal I Executivo Público - Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo; Ba-
charel em História pela Universidade do Estado de São Paulo. Contato: enetto@sp.gov.br  

 
Agora os arquivos eram uma bagunça de fazer dó.

As memórias não estavam organizadas por ordem alfabética, assunto, ou qualquer marcador.

Na arrumação, o General deixou à mão aquilo que lhe interessa  e colocou lá no fundão das gavetas tudo 
que não gostava de lembrar.

Por descuido de algum neurônio desavisado, uma lembrança importante ia parar no sótão, ou no porão e 
aí era uma trabalheira doida para achar a marvada. Em contrapartida, outras vinham à tona sem ninguém 
chamar:  os seios de uma sirigaita francesa, um regalo nos tempos do “Fuhrer”.

Durante o conflito, o General carimbou muitos passaportes para o além.

Na tentativa de banir da memória aqueles que bateram as botas sob sua encomenda e apartar um eterno 
lamentar de prisioneiros, o General montou em sua cabeça um campo de concentração, para onde enviava 
as lembranças que mais lhe desagradavam.

Por mais que erguesse cercas de arame farpado, e montasse guarda, sempre alguma maldita prisioneira 
escapava.

A fugitiva lhe percorria a mente feito um estilhaço, transformava-se em uma torrente que não raramente 
jogava-o atônito na cadeira de balanço, até que a lembrança rebelde fosse novamente confinada.

Desenvolveu o General uma lerdeza seletiva para localizar suas memórias e evitava fuçar nos arquivos bé-
licos.

A moça da TV chegou de surpresa e fustigou o General com perguntas sobre a guerra, os campos, a SS...
parecia um interrogatório na tenda do inimigo.

Foi uma negação. O General era capaz de desfilar um rosário de nomes e patentes na sua língua mãe, mas 
quando se tratava de suas a(des)venturas na guerra, sob o pretexto da idade, dizia com um sotaque indis-
cutível que só se lembrava de uma fumaça densa que o sufocava aos poucos.

Enxergava-se sob a névoa,  de uniforme e botas poeirentas, lembrava  do cheiro da morte nas trincheiras, 
avistava a terra de ninguém semeada de soldados caídos, e num piscar de olhos estava o General à beira de 
uma grande vala, destino final de incontáveis corpos esqueléticos.   

Depois do fiasco, a jornalista mudou a pauta para não perder a viagem, e lá se foi, furiosa, com uma história 
bucólica qualquer para editar.

* Publicado originalmente em 28/11/2018 em: http://blogdaencardida.blogspot.com/ 

http://blogdaencardida.blogspot.com/
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O velho tornou a soltar o pastor alemão no quintal, e sentou-se na varanda.

Com voz de comando enfileirava as memórias fugitivas para novamente enviá-las ao campo de concentração.

O armistício tardou a chegar, e as memórias prisioneiras foram sufocadas em uma câmara de gás.

O General preservou do seu holocausto apenas as lembranças das raparigas de Paris e algumas ruas de 
Berlim.

A governanta falou que ele malucou de vez.
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O avesso da remoção: a Catacumba pelo olhar de Anthony Leeds*1

 
 
Cristiane d’Avila I Servidora da Casa de Oswaldo Cruz, Serviço de Arquivo Histórico – DAD. Contato: cris-
tiane.davila@fiocruz.br

Dentre algumas definições, remover significa “fazer desaparecer”, “colocar fora do caminho”, “afastar”12. 
O antropólogo norte-americano Anthony Leeds (1925-1989), entretanto, subverteu a lógica e a etimologia 
do verbo. Em ensaios fotográficos realizados na década de 1960, fez da negação documento, testemunho 
e presença ao registrar, em fotos emblemáticas, o cotidiano de uma favela que virou parque: a Catacumba, 
na Lagoa, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.  

Morador das comunidades Jacarezinho e Tuiuti durante sua extensa pesquisa em pareceria com sua mu-
lher, Elizabeth Leeds, no Brasil e na América Latina, por mais de uma década Leeds clicou essas e outras 
favelas, como a Macedo Sobrinho, antes localizada no Humaitá, e a Catacumba, na Lagoa. O fez, sobretudo, 
com viés antropológico, sensível aos moradores e avesso aos estereótipos da marginalidade e da ruralidade 
colados a essas populações, expurgando pela lente perspicaz do fotógrafo os rótulos que a sociedade, ora 
piedosa, ora simpática, mas quase sempre cruel, lhes impingia. Seus estudos resultaram na obra A socio-
logia do Brasil urbano, reeditada pela Editora Fiocruz em 2015 e considerada um dos mais importantes 
estudos sobre favelas e habitações de baixa renda já realizado.

O arquivo fotográfico de Leeds, doado em 2014 à Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) por Elisabeth Leeds, 
é composto por 790 ampliações em papel (p&b), algumas centenas de negativos, além de cerca de 930 sli-
des coloridos23. Esse arquivo foi somado ao textual (doado à COC em 2007), que contém documentos sobre 
suas pesquisas empreendidas no Brasil e na América Latina. Segundo a chefe do Departamento de Arquivo 
e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, a historiadora Aline Lopes de Lacerda, as fotografias em papel, 
conjunto de maior volume no arquivo, na sua totalidade relacionam-se às pesquisas realizadas nos anos de 
1960, com forte concentração nas favelas do Rio, e com incidência maior nas favelas onde Leeds morou 
(Tuiuti e Jacarezinho). 

“As fronteiras entre as favelas e a cidade parecem ser um aspecto visualmente digno de nota por Leeds, 
como também o registro das várias formas de sociabilidade. Os esforços conjuntos para melhorias na co-
munidade, os mutirões, foram registrados por ele de forma generosa, assim como as soluções responsáveis 
pela sustentação das formas de ali se viver. A relação das fotos com o livro A sociologia do Brasil urbano, 
por exemplo, é um fio condutor de sentido para se entender os usos das imagens nos trabalhos do antro-
pólogo”, destaca Lacerda. 

 
Política de estado

O olhar despido de preconceito, contudo, no passado recente se restringiu, em geral, à abordagem de 
pesquisadores e estudiosos sobre as favelas. Como comprova a história urbana do Rio de Janeiro, desde 
a extinção dos cortiços no período imperial, seguida do “bota-abaixo” de Pereira Passos (1902-1906), às 
remoções das décadas de 1960/1970, interesses diversos, amparados por projetos que endossavam obras 

* Publicado também em Café História – história feita com cliques, em 4 de fevereiro de 2019. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/
favela-visivel-anthony-leeds/

1 HOUAISS, Antonio (Ed.). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2009. 
2 Consultar em: http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/registros-visuais-do-trabalho-de-campo-198  

http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/registros-visuais-do-trabalho-de-campo-198
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de remodelagem da paisagem urbanística, promoveram a retirada de moradias e pessoas – negras, pobres 
e migrantes, em sua maioria – de espaços urbanos cobiçados. Tais ações adotadas por governantes em 
vários períodos, nos séculos 19, 20 e 21, acabaram por se converter em política pública, apesar do (quase 
sempre) desastroso resultado para os atingidos. Por mais justificada que seja a ação, o fato é que favelas 
são removidas e seus moradores deslocados para as periferias, ainda hoje, como “solução” para um “pro-
blema” urbano. Conforme observou o próprio Leeds,

Constante na política governamental ao longo dos últimos quarenta anos foi o tema da erradicação 
de uma doença social, a remoção do “crescimento canceroso, patológico, que arruína a paisagem 
tropical da sociedade e especialmente da turística e elitista sociedade visível da Zona Sul do Rio de 
Janeiro. (...) O mais recente e gritante exemplo do tema de erradicação de um “mal social” foi a 
remoção das favelas – especialmente da Zona Sul do Rio – para regiões periféricas desprovidas de 
mercados de trabalho, frequentemente de transporte e geralmente da ambiência urbana na qual o 
ex-morador da favela estava integrado”.3  

Escrito em 1972, o texto de Leeds é posterior à remoção da Catacumba, efetivada em 1969. Para além da 
posse da área, que no passado imperial fora chácara da então baronesa da Lagoa Rodrigo de Freitas (que 
teria deixado a terra para seus escravos), travava-se uma disputa discursiva, em que a grande imprensa 
endossava a remoção e a sociedade, por sua vez, chancelava a política de erradicação daquele “mal social”: 

Como um grande cogumelo de miséria, a favela do Morro da Catacumba está crescendo. Os 
belos edifícios da orla da Lagoa são modernos e coloridos, mas por sobre eles os barracos 
miseráveis do morro são negros e disformes, e estão crescendo. Os moradores dos edifícios 
têm pavor dos barracos, mas os políticos e grileiros amam os barracos: é dos barracos que 
vêm seus votos; é dos barracos que vem o seu lucro. Muitos barracos têm televisão, alguns 
têm ar refrigerado, mas todos são feios e miseráveis. E enquanto os meninos ricos brincam 
de mocinho e bandido, com revólveres de brinquedo, na favela da Catacumba centenas 
de assaltantes preparam seus revólveres de verdade, para descer e matar. As autoridades 
estão dormindo – e a favela da Catacumba está crescendo.4

O artigo, publicado em 1960, mereceu destaque nas páginas do jornal. Nesse período, os governadores do 
Estado da Guanabara Carlos Lacerda (1960-1965) e Negrão de Lima (1965-1970) colocaram em prática as 
remoções na Zona Sul, erradicando, aproximadamente, 30 favelas e realocando centenas de famílias para 
os primeiros conjuntos habitacionais construídos na cidade: Vila Kennedy, Vila Aliança e Vila Esperança. 

“As remoções eram realizadas a despeito da aceitação dos moradores, enquanto conjuntos não contavam 
com infraestrutura adequada. Nos governos seguintes, novos conjuntos habitacionais foram criados e mais 
famílias removidas”5 . Segundo a historiadora Janice Perlman, a partir de 1964, com a ascensão dos milita-
res, “o governo passou a dispor do poder, da centralização e dos recursos para uma erradicação total. No 
caso do Rio, o objetivo era a remoção de 100 favelas por dia”, afirma6 . 

3 LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth. A sociologia do Brasil urbano. Elizabeth Leeds e Nísia Trindade Lima (Org.). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 
2015, p. 349. 

4 Enquanto todos dormem uma favela está crescendo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, Ed. 66, p.1, 20 e 21mar.1960. 
5 CARVALHO, Camila; PONSO, Fábio. Na Guanabara, Lacerda, Negrão de Lima e Chagas governam a Cidade Maravilhosa. O Globo, Rio de Janeiro, 
22 set. 2016. Acervo. Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/na-guanabara-lacerda-negrao-de-lima-chagas-governam-cida-
de-maravilhosa-20163142#ixzz5IKM1TG5Y. Acessado em 12 jun. 2018. 
6  PERLMAN, Janice. O mito da marginalidade. Favelas e política no Rio de Janeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 377 p. Disponível em 
www.cronologiadourbanismo.ufba.br. Acessado em 7 jun. 2018. 

http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br
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A redução das favelas a três letras

A sensibilidade que se depreende das fotos de Leeds, bem como os textos do antropólogo em A sociologia 
do Brasil urbano, ainda respaldam o debate sobre as políticas de Estado para as populações urbanas po-
bres, em especial as favelas. A mais recente, e já em franca decadência, baseada na instalação de Unidades 
de Polícia Pacificadora em diversas comunidades do Rio, mereceu estudo apurado da vereadora Marielle 
Franco, em sua dissertação de mestrado em Administração defendida na UFF, em 2014. Na pesquisa, Ma-
rielle procurou demonstrar que as UPPs, enquanto política de segurança pública, reforçam o modelo de um 
estado que penaliza essas populações:

Um Estado Penal que, pelo discurso da “insegurança social”, aplica uma política voltada 
para a repressão e o controle dos pobres. A marca mais emblemática deste quadro é o 
cerco militarista nas favelas e o processo crescente de encarceramento, no seu sentido 
mais amplo. Os elementos centrais dessa constatação estão nas bases da ação militarizada 
da polícia, na repressão dos moradores, na inexistência da constituição de direitos e nas 
remoções para territórios periféricos da cidade (o que acontece em vários casos). As UPPs 
tornam-se uma política que fortalece o Estado Penal com o objetivo de conter os insatisfei-
tos ou “excluídos” do processo, formados por uma quantidade significativa de pobres, cada 
vez mais colocados nos guetos das cidades e nas prisões7 .

Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 14 de março de 2018. Até o mo-
mento da publicação deste texto, dois suspeitos do crime estão presos, porém, as motivações, bem como 
os mandantes, não foram apontados.

 

       

7 SILVA, Marielle F. da. Upp – a redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 2014. 136 
f. Dissertação (Mestrado em Administração) Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Universidade Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro.

Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – 
Catacumba – Lagoa (1962 – 1965). Fundação Oswaldo 
Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/anthony-leeds
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Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – 
Catacumba – Lagoa. 5 casas; propaganda da Associação 
– Placa: SOMAC: obras a cargo da Associação de 
Moradores e Amigos da Catacumba – 1962. Fundação 
Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – Catacumba – Lagoa. 
Imagem mostrando 5 ou 6 casas – 1965. Fundação Oswaldo Cruz. 
Casa de Oswaldo Cruz

.
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Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – Catacumba 
– Lagoa (1962 – 1965). Fundação Oswaldo Cruz. Casa de 
Oswaldo Cruz

Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – Catacumba – Lagoa – 
1965. Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – Catacumba – 
Lagoa. 1965. Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Anthony Leeds (1925-1989). Rio de Janeiro – Catacumba 
– Lagoa. Articulação entre a rua e a cidade. “Gatos” de 
eletricidade – 1965. Fundação Oswaldo Cruz. Casa de 
Oswaldo Cruz
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Anthony Leeds (1925-1989).  Rio de Janeiro – Catacumba – 
Lagoa. Articulação com a rua e a cidade – outono de 1965. 
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Anthony Leeds (1925-1989).  Rio de Janeiro – Catacumba 
– Lagoa. Favela da Catacumba vista da sede da Associação 
de Moradores – 1965. Fundação Oswaldo Cruz. Casa de 
Oswaldo Cruz
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ARQUIVOS AO RÉS DO CHÃO

 
Noemi Zein Telles I  Jornalista e Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbi-
teriana Mackenzie. Contato: noemi.zein.telles@gmail.com

As pedras que pisais no presente, passo a passo.... 
Serão as mesmas que pisaram teus antepassados? 

 
Caminho pelo centro da cidade de São Paulo, não para fazer compras, nem mesmo ir ao trabalho, simplesmente como 
turista. Meu trajeto sai da Praça da República em direção ao Viaduto do Chá, cruzando de lá para o Largo São Francis-
co, passando pela praça da Sé e pelo Pateo do Collegio, vindo a terminar no Mosteiro de São Bento.

Nesse trajeto ordinário, conhecido de muitos paulistanos, diversos estímulos brincam com meus sentidos: sinto o 
cheiro do pãozinho quente com café, misturado ao fétido chorume do lixo abandonado na calçada; ouço a voz grave 
de um locutor que anuncia ofertas na loja de calçados, acompanhada pela batida de violão da artista de rua; recebo 
encontrões de pessoas apressadas, movimentando-se alheias a tudo; e, às vezes, paro para observar os detalhes 
curiosos dos prédios e casarões mais antigos da cidade.

Diante de tantos interesses e chamarizes, quem andaria por aí olhando propositalmente para o chão? Nem mesmo 
uma turista (como eu) numa caminhada descontraída, preocupada apenas com sua câmera fotográfica, fazendo seus 
registros, interessar-se-ia pelas pedras por onde pisa. Mal sabia ela que se olhasse atentamente para as calçadas de 
São Paulo, poderia passar um bom tempo se divertindo, tal como quem monta e remonta um quebra-cabeça.

E foi assim que comecei a prestar mais atenção no chão. Agora, surgem muitas perguntas em minha cabeça. Quais his-
tórias guardam ou revelam esses pisos por onde tanta gente passa, passou e passará? Quantos tipos de blocos existem 
e de onde vêm? São muitos tamanhos, diversos materiais, distintos desenhos e cores variadas. Em qual momento, no 
pretérito, foram assentados neste ou naquele trecho da rua?

É do conhecimento de todos que o calçamento na cidade costuma ser constantemente refeito, remendado ou substi-
tuído, principalmente quando sua principal função – suportar a passagem dos pedestres – fica comprometida devido 
aos buracos, rachaduras e outras interferências, em geral, causadas por chuvas, raízes de árvores que crescem ou pelo 
mau uso da população. É por razões econômicas, políticas ou até festivas que o poder público investe na reorganização 
dos caminhos destinados às pessoas.

Um bom exemplo disso, contado pelo arquiteto Chico Homem de Melo1, é o das calçadas com o desenho geometriza-
do do Estado de São Paulo, reproduzido em ladrilhos e pedras portuguesas. “Resposta paulista ao brilhante projeto da 
calçada de Copacabana, seu desenho austero é fruto de uma solução engenhosa. Com apenas três peças quadradas 
– uma branca, uma preta e uma branca e preta, dividida na diagonal – cria-se um padrão de repetição infinito”.

No entanto, poucos conhecem a criadora do “piso paulista” – que ganhou as calçadas de São Paulo e expandiu seus 
domínios, para transformar-se em um padrão gráfico usado nos mais diversos suportes. Mirthes Bernardes, hoje com 
mais de 80 anos, era desenhista da Prefeitura de São Paulo e venceu um concurso lançado pelo prefeito Faria Lima em 

1 MELO, Chico Homem de. Crônica de um ícone paulista. Vitruvius. Minha Cidade, v. 075.02, ano 07, São Paulo, 2006. Disponível em: <www.
vitruvius.com.br/revista/read/minhacidade/07.075/1937>.

http://www.vitruvius.com.br/revista/read/minhacidade/07.075/1937
http://www.vitruvius.com.br/revista/read/minhacidade/07.075/1937
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1966. Mesmo sem nunca ter recebido nada de direitos autorais pela reprodução de seu desenho, ela se lamenta pela 
falta de conservação das calçadas: “Qualquer piso desses que está aí em São Paulo está esculhambado. Vão passando 
por cima, vão tapando buracos ao invés de restaurar”2.

Pois nessa caminhada, meu novo interesse ao rés do chão não se restringiu pelo “lado de fora” da cidade, ou seja, 
ruas e calçadas. Comecei a observar também o “lado de dentro”, o piso que pertence às construções, aos prédios 
comerciais, públicos, habitações etc. Percebi que em algumas entradas de edifícios icônicos, em galerias e até mesmo 
em igrejas, conservam-se pisos originais, bastante antigos e em geral limpos. O mesmo não ocorria com as calçadas 
que ninguém tem a preocupação de limpar ou a consciência de conservar e nas quais só repara quando incomoda ou 
tropeça-se numa pedra solta.

O que poderia ser feito para despertar o interesse dos cidadãos pela preservação desses arquivos em formato de cal-
çadas? Uma ideia – que já existe – é fotografar e postar com a #calçadasp criada pela página CalçadaSP no Instagram, 
cujo lema diz: “Olhar apreciativo é o primeiro passo para caminhar e ocupar a cidade”. Empolguei-me e saí clicando o 
chão, criando mosaicos compostos por fotos dos pisos que encontrei pelo caminho. 

 

2 SOUZA, Felipe. Criadora do ‘piso paulista’ diz que nunca recebeu dinheiro pelo desenho. Folha de S. Paulo, Cotidiano, 2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648845-criadora-do-piso-paulista-diz-que-nunca-recebeu-1-centavo-pelo-desenho.shtml>.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648845-criadora-do-piso-paulista-diz-que-nunca-receb
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SOBREVIVENTE DE UM TEMPO DE HORROR

Teresa Oliveira I fundadora do Projeto Hansenpontocom. Contato: (11) 9.7455-9021 (WhatsApp). 

Apenas uma filha separada

Nascida Maura Regina, tornei-me Maria Teresa

              Desde o momento em que nasci fui obrigada a não conhecer a história de minha família biológica devido a 
uma lei desumana e cruel.  Aos 4 meses de vida, já em orfanato, fui colocada para adoção em meio a mais de 500 
crianças com idades semelhantes à minha, que estavam, provavelmente, no Reino da Garotada, em Poá/SP1. 
Meu irmão afetivo levou com ele no túmulo essa informação que ele nunca quis confirmar. Com riqueza 
de detalhes, contou-me que eram muitas, centenas e centenas de crianças em berços à espera de um 
destino, e ele, aos 17 anos, acompanhando meus pais afetivos neste dia, presenciou o encantamento de 
minha mãe no meu berço. E assim, nascida Maura Regina, tornei-me Maria Teresa.

             Cresci em uma família de classe média alta, estudei em excelentes colégios, fiz 3 faculdades (Serviço 
Social, Pedagogia e Administração de Empresas), mas, faltava-me algo, alguma coisa me incomodava, me 
transtornava no coração, alguma necessidade que não se definia. E havia um pesadelo recorrente, com 
mulheres segurando uma outra mulher e uma criança chorando.

             Seria uma história como outras de adoção, não fosse o real motivo que a encobriu. E é este momento 
da história de São Paulo e dos demais estados brasileiros, que começo a lhes contar.

Andarilhos tocam alarmes provocados por doença silenciosa

             Tudo começa com o início de tempos milagrosos na economia agrícola de São Paulo, onde a cultura 
do café já perdia há décadas os negros escravizados, que foram substituídos por mão de obra barata, com-
posta por imigrantes europeus, em sua maioria italianos, espanhóis e portugueses. Os novos trabalhadores 
haviam perdido as correntes e os postes para chibatadas, mas esses imigrantes continuaram literalmente 
explorados pelos donos da terra e viviam em fazendas, muitos convivendo com famílias numerosas em um 
quarto apenas.

             Perto da década de 20 do século passado, os jornais da época noticiavam os muitos andarilhos pelas 
estradas e trilhas, entre uma cidade e outra, anunciados por sinetes que eram obrigados a tocar, para avisar 
sua passagem. Assim que se aproximavam, alguns bons moradores esticavam comida e dinheiro por uma 
vara e os ajudavam. Meus pais biológicos fizeram parte destas romarias de excluídos: os doentes de hanse-
níase, à época ainda identificados como “leprosos”.

Confinamento e caça aos suspeitos de Hanseníase

Na falta de estrutura do governo e de políticas públicas adequadas, a Hanseníase espalhou-se com 
facilidade, principalmente entre os agricultores. Fez também muitas vítimas entre as famílias dos grandes 
fazendeiros, mas estes, pelo preconceito e desconhecimento sobre a doença, davam destinos até hoje pou-
co conhecidos aos seus parentes. Hoje se sabe, a Hanseníase se prolifera em ambientes fechados, de pouca 

1 A instituição Reino da Garotada foi constituída juridicamente em 1944 pelo padre holandês Simon Switzar, com objetivo de “amparar, educar e 
formar crianças desvalidas, que, através de um tratamento pedagógico adequado e uma assistência moral e religiosa”, conforme pode ser consul-
tado em: http://www.reinodagarotada.org.br/biografia.html) 



Revista do Arquivo Vitrine

São Paulo, Ano IV, Nº 8.p. 144-160, abril de 2019158

luz e arejo, após exposição prolongada, passando para outras pessoas pelo ar viciado de cômodos sem 
assepsia. Doença silenciosa, se mostra ao paciente em 2 ou 10 anos e, mesmo que este não seja afetado, 
pode transmitir o bacilo à frente, em uma progressão assustadora. Desta forma, o governo se vê pressiona-
do pela sociedade dominante a tomar medidas urgentes.

            Não demora para que vastas quantias em dinheiro, vastas terras distantes de qualquer zona habitada, 
fossem doadas para a construção de colônias e a caça a laço, literalmente, dos pacientes ou suspeitos de 
hanseníase, que são forçados a desaparecerem de qualquer pedaço de chão habitado ou não, de São Paulo 
e do Brasil.

             A crueldade era tamanha que existia a Polícia Sanitária, que caçava em furgões pretos pessoas no 
meio da rua e as levava, sem distinção, para essas colônias, onde a maioria não conseguia, ao menos, co-
municar a família que ali estava presa.

             Bilhetes anônimos eram enviados a essa polícia e serviam de comunicação oficial para que pessoas 
fossem retiradas de suas casas à força, jogadas nesses carros e, muitas vezes, suas casas incendiadas, per-
dendo qualquer direito à sua vida civil, inclusive à propriedade.

Filhos de “leprosos”: nova legião de excluídos

            Minha mãe foi retirada de sua casa aos 23 anos dessa forma. Meu pai também.

            Não se conheciam. Mas dentro da colônia, no desespero de vidas interrompidas, com uma doença 
para a qual não se vislumbrava cura ou tratamento naquele momento, dores, sequelas e amputações, 
abandonados; ainda assim, todos os pacientes nessas condições encontraram esperança para sobreviver e 
muitos formaram novas famílias dentro dessas colônias e, dessas famílias, sem que o governo tivesse algum 
plano de ação eficiente e humano, começamos a nascer, e novo problema surgiu. Esconderam os pacientes, 
mas estes, guerreiros pela vida, faziam filhos, traziam novas vidas para o mundo.

            Para que não ficássemos expostos ao bacilo, mas sem pensar nas consequências da exposição ao 
preconceito e abandono, nascíamos dentro das colônias e imediatamente éramos retirados dos braços de 
nossas mães e enviados para orfanatos, aos cuidados de religiosas despreparadas para nos receberem e 
nova legião, agora de “filhos de leprosos”, surgia.

           Uma segunda geração de excluídos se formava no Brasil e, tenham certeza, assim como eu, muitas 
crianças foram adotadas e até vendidas irregularmente. Como éramos “filhos de leprosos”, alguns orfanatos 
começaram a ceder para as senhoras da sociedade meninas de 9 a 12 anos para servirem de empregadas 
nas casas, sendo estas submetidas a estupros, maus tratos, tratadas como animais de serviço. A referência 
afetiva dessas crianças eram os orfanatos. Então, muitas fugiam dessas casas e retornavam para o orfanato 
e ali eram expostas a castigos por terem sido indisciplinadas. Não li nada disso em lugar algum. Quando 
minhas duas irmãs foram encontradas por mim, relataram passo a passo tudo que sofreram.

O Estado fez o papel de algoz e fechou os olhos para tudo

           Muitas fotos e notícias em jornais relatavam visitas de Getúlio Vargas a essas colônias, fazendo uma propa-
ganda enganosa sobre instalações e cuidados. Muitas senhoras da sociedade se interessavam em ajudar a todos 
os encarcerados, mas tudo era uma grande farsa, pois a hipocrisia social faz você sair bem na foto acariciando um 
leproso ou filho dele, mas que se considera justo que se permaneça incomunicável e longe de todos. 
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           O isolamento compulsório não cessou a hanseníase no Brasil. Ainda somos o segundo país em inci-
dência da doença e nem estamos próximos da sua eliminação pelo mesmo motivo: preconceito.

Longe do inferno e o caminho de volta

           Hoje posso contar a história, porque interpreto que Deus me tirou do inferno para que, quando eu 
soubesse a verdade, eu fizesse meu caminho de volta. Isso aconteceu em 2002, quando eu tinha 47 anos.

          Minha adoção foi preparada para esse retorno e mantemos nossa confiança de que um dia a justiça 
será feita para todos nós, filhos separados, porque todos os nossos direitos foram retirados e sofremos as 
consequências da exclusão para sempre. Ações individuais estão sendo impetradas na justiça para que pos-
samos ter direito à reparação. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal também trabalham neste sentido 
e não desistiremos.

Campos de concentração onde não existe guerra, mas apenas ignorância e preconceito

Os nossos documentos que ainda estão dentro desses orfanatos precisam ser pre-
servados e devolvidos ao poder público, para que se conserve nossa história e tenha-
mos direito de pesquisar e obter cópias de vestígios de nossas vidas; vidas escritas em tor-
no de um bacilo que na verdade poderia ter sido eliminado logo após a descoberta das sulfonas2, 

na década de 1940, mas que a ganância pelo enriquecimento de alguns com essas colônias e orfanatos não 
permitiu que isso ocorresse e que perdura até hoje.

           A partir de 1986, as colônias foram abertas. Mas, para quem chegou lá na infância, adolescência ou 
juventude, como enfrentar o mundo externo?

         Essas pessoas ainda existem e muitos pacientes desse tempo de horror residem em colônias até hoje 
e podem contar a vocês, olho no olho, o que foi viver em campos de concentração onde não existia guerra, 
apenas ignorância e preconceito.

Para saber mais

• O portal da Fundação Oswaldo Cruz disponibiliza material técnico, científico e pedagógico sobre o 
tema. Consultar: http://www.fiocruz.br/historiadahanseniase/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=13

• Conheça o Projeto Hansenpontocom: - www.facebook.com/hansenpontocom

• Veja, também, matéria emocionante do encontro das irmãs, produzida pela TV Record https://
youtu.be/qKsoCOeeO9Q

 

2 A descoberta das sulfonas, na década de 1940, transformou o tratamento da hanseníase. Esse avanço científico proporcionou debates que puse-
ram em questão o tratamento da enfermidade pelo método do confinamento. No Brasil, o término oficial do isolamento compulsório só ocorreu 

em 1962, mas a prática perdurou até o final da década de 1970. 

http://www.fiocruz.br/historiadahanseniase/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=13
http://www.facebook.com/hansenpontocom
https://youtu.be/qKsoCOeeO9Q
https://youtu.be/qKsoCOeeO9Q
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Da esquerda para a direita: Elza e Marisa, irmãs biológicas; Raimunda, ex-paciente da Colônia Santo 

Ângelo em Mogi das Cruzes e Teresa.
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“A USP antes da USP”1*

As imagens provenientes do Fundo Universidade Livre de São Paulo foram selecionadas para compor esta 
edição da seção Arquivo em Imagens, pela sua riqueza e importância, pois são registros que expressam a 
história de uma das primeiras instituições de ensino, formação profissional e de atendimento à saúde de 
São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Essa inusitada instituição foi assim destacada no artigo da 
professora doutora em História, Maria Lucia Mott, abaixo referenciado: “A Universidade Livre de São Paulo, 
escola particular, propunha-se a formar alunos desde o jardim de infância. Visava criar escola primária (‘al-
fabetização’), secundária (instrução preparatória fundamental) até a superior (‘instrução profissional e o 
transcendente a alta cultura mental’)”. 

Salientamos que, apesar da denominação, essa universidade não tem relação com a Universidade de São 
Paulo – USP, fundada em 1934. 

O leitor pode obter mais informações e acesso a outros documentos que compõem o Fundo Universidade 
Livre de São por meio do link:

http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/universidade-livre-de-sao-paulo;isad

 
Para história mais aprofundada sobre a ULSP, consultar:

MOTT, M. L.; DUARTE, I. G.; GOMES, M. T. Montando um quebra-cabeça: a coleção “Universidade de São 
Paulo” do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Cadernos de História da Ciência – Instituto Butantan 
– vol. III, nº II, 2007 – São Paulo. p. 37-72. Disponível em: http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/
a04v3n2.pdf

MOTA, A. “USP avant USP. O caso da Faculdade de Medicina em 1911”. Revista USP, São Paulo, n.61, p. 
210-221, março/maio 2004. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13332/15150

1* Título inspirado no artigo de André Mota, referenciado nesta página.

 Arquivo em Imagens

http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/universidade-livre-de-sao-paulo;isad
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/a04v3n2.pdf 
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/a04v3n2.pdf 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13332/15150 
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   In Memoriam 

Ao pesquisarmos sobre a história da saúde pública brasileira, é incontornável a lembrança da historiadora e 
pesquisadora Maria Lúcia Mott. Os editores da Revista do Arquivo publicam essa singela homenagem a ela 
por meio das inspiradas e certeiras palavras do nosso colaborador desta edição.

 
Maria Lúcia de Barros Mott: defensora e difusora dos acervos históricos 
da saúde

Por André Mota*

Quando a historiadora Maria Lúcia de Barros Mott (1948-2011) 
faleceu, houve uma série de efemérides, das mais diversas for-
mas: dedicatórias em livros, homenagens em eventos públicos 
e textos vindos do movimento feminista e da área acadêmica. 
Eu mesmo fui convidado a dizer algumas palavras, quando o 
Instituto Butantan, onde Maria Lúcia foi pesquisadora, organi-
zou um evento em sua homenagem. Todos diziam de sua pos-
tura crítica, da relevância de seus estudos e de uma contribui-
ção ao mundo intelectual e político que faria falta a todos nós. 
E realmente fez.  Quando fui convidado pela Revista do Arquivo 
a escrever sobre ela, encontrei o desafio de não repetir o que 
já se havia dito e escrito. Com essa intenção, pensei que pode-
ria comentar sua inestimável contribuição para a salvaguarda 
e a difusão de arquivos históricos da medicina e da saúde pú-
blica em nosso país. São apenas algumas lembranças, mas que 

valem para iluminar sua trajetória profissional.

É sabido entre nós que foi nas décadas de 1970 e 1980 que a ciência histórica começou a dar 
mais atenção a temas envolvendo a Saúde Pública e as práticas médicas em São Paulo, conformando alguns 
nomes, entre eles, o de Maria Lúcia. Transcorridos os anos e as décadas, multiplicaram-se os pesquisadores 
e certos temas ensejaram novas metodologias analíticas, revelando um campo com vitalidade e em movi-
mento. Contudo, manifestou-se um problema antigo e peculiar a São Paulo: era perceptível que havia mui-
to a fazer para aproximar esses pesquisadores, criando um meio de conhecer e se fazer conhecer, abrindo 
espaço para trocar experiências coletivamente e - por que não dizer?  - tratar de dificuldades institucionais, 
limites e avanços, estabelecendo com a comunidade interessada o diálogo possível. 

Foi nesse contexto que conheci Maria Lúcia em 2003, quando ela trabalhava no Instituto de Saú-
de de São Paulo e estava, junto à também historiadora Yara Monteiro, à frente do Museu de Saúde Públi-
ca Emílio Ribas, então atrelado ao Instituto. Sua presença criou um momento de esforço adicional para 
salvaguardar e difundir o precioso acervo, o que ela conseguiu em certa parte, mesmo sem desistir dessa 
posição. Anos depois, entre 2007 e 2008, formamos um grupo inter-institucional chamado Rede Interdisci-
plinar de Pesquisa em História da Medicina e Saúde em São Paulo (Rede HISS), de que Maria Lúcia foi uma 
das fundadoras.

A partir dessa ação conjunta, a Rede Hiss dedicou-se à reunião, à congregação e à troca de conhe-
cimentos com um olhar mais atento para esse grupo de pesquisadores, a fim de perceber os processos de 
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constituição de área não apenas pelas pesquisas desenvolvidas, mas sobretudo pelas contradições que se 
foram ou não equacionando no espaço acadêmico e de pesquisa, bem como pela dificuldade de acesso a 
acervos documentais. Isso implicou uma dispersão tão evidente, um desacerto acadêmico tão gritante, que 
pensamos, em tempos mais atuais, que seria essa a oportunidade dada a um grupo de trabalho: tentar reu-
nir o máximo possível daqueles que estavam dispersos e atribuir novos significados a toda essa produção.

Foi nesse contexto que desenvolvemos com mais argúcia a capacidade de acolher as dezenas de 
pesquisadores que foram chegando com projetos excelentes, mais ainda com suas leituras incompletas, 
seus arquivos ainda não devidamente conhecidos, enfim, jovens pesquisadores em busca de espaço para 
apresentar o caminho que gostariam de trilhar. Talvez aqui tenhamos um grande ganho ao trocar nossas ex-
periências, abrindo espaço ao diálogo e nos relacionando em rede, como deve ser, já que, com hierarquias 
mais fluidas, conquistamos mais espaço para o conhecimento. A participação de Maria Lúcia foi importan-
tíssima nessa história, pois, por onde a Rede foi se movendo, lá estava ela sugerindo seminários, apontando 
sempre ricos acervos documentais e possibilidades de pesquisa, colaborando ativamente na organização 
dos encontros estaduais e, via Rede, trabalhando pela proteção do patrimônio documental que se encon-
trava sob ameaça no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.

Em sua obra Parto e parteiras no século XIX: Mme. Durocher e sua época (1998) e no artigo “Re-
vendo a história da enfermagem em São Paulo -1890-1920” (1999), Maria Lúcia desfez uma série de mitos 
que envolviam a profissionalização da enfermagem. Primeiramente, demonstrando que houve diversos 
cursos formadores de enfermeiros e enfermeiras em hospitais paulistas anteriores à Escola Ana Nery, de-
notando como a institucionalização da medicina em São Paulo se nutriu desses profissionais para se cons-
tituir e especializar.  Nesse meio tempo, entre as pesquisas em arquivos públicos que fazia amiúde sobre a 
história das parteiras e da enfermagem, Maria Lúcia se deparou no Arquivo Público do Estado de São Paulo 
com um precioso acervo relativo à Universidade Livre de São Paulo, instituição que funcionou entre 1911 
e 1917. Conversamos muito sobre essa documentação, já que eu havia estudado parte dela nos arquivos 
do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP. No entanto, o acervo que estava no Arquivo do Es-
tado era literalmente toda a vida institucional da Universidade Livre, inclusive uma tentativa de um curso 
de enfermagem pelo qual ela se interessou em estudar. No I Encontro Estadual da REDE HISS, em 2009, 
Maria Lúcia apresentou generosamente seu achado e as potencialidades que se abriam à pesquisa histórica 
e, com seu grupo de pesquisa, logo publicou na Revista de História da Ciência, do Instituto Butantan, um 
artigo intitulado “Montando um quebra-cabeça: a coleção “Universidade de São Paulo”  do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo”, apontando o caminho das pedras para acioná-lo a partir de temas e tipos docu-
mentais que havia no Fundo. 

Em 2007, Maria Lúcia recebeu um convite de pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz para inte-
grar um projeto sobre patrimônio cultural e arquitetônico da saúde no Brasil, cujos resultados estão num 
artigo de Gisele Sanglard e Renato Gama-Rosa Costa: “Patrimônio cultural da saúde: uma década de refle-
xão e atuação sobre o campo” (2019). Sob sua liderança, formou-se um grupo para fazer o levantamento 
de instituições médicas e de saúde pública em São Paulo, seu último trabalho, que realizou até 2011, re-
dundando na obra que organizou ao lado de Gisele Sanglard, História da saúde em São Paulo: instituições e 
patrimônio arquitetônico 1808-1958 (2011).

É importante mencionar esse trabalho, porque ele sintetiza seus incansáveis esforços, mais uma 
vez, de proteção e divulgação patrimonial. Finalmente, toda a documentação que ela angariou durante es-
ses anos de trabalho nesse projeto foram doados ao acervo do Museu Histórico da FMUSP, onde pudemos 
formar um fundo documental com seu nome, composto de documentação relativa a sua trajetória pro-
fissional, bem como de toda a pesquisa, além de levantamentos sobre a história hospitalar em São Paulo, 
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material de relevância ímpar, que evidencia seus esforços e ratifica sua presença no campo historiográfico 
médico e da saúde. E, é claro, sem deixar de nos fazer pensar, toda vez que acionamos esse material: que 
saudade de Maria Lúcia Mott!
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