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Resumo 

Esta pesquisa tem como problemática compreender de que maneira os saberes e ações médico-

sanitários contribuíram com as transformações no espaço público da Cidade do Natal, no 

período de 1850 a 1889, especificamente na saúde pública. Para responder a este 

questionamento, faz-se necessário enfocar em três aspectos: no exercício médico e 

farmacêutico, na fiscalização dos gêneros alimentícios e no ordenamento urbano da Cidade do 

Natal. Neste sentido, foram utilizadas as seguintes fontes: Relatórios dos Presidentes de 

Província do Rio Grande do Norte, correspondência ativa dos Presidentes de Província do Rio 

Grande do Norte para a Câmara Municipal da Cidade do Natal; Atas das sessões da instituição 

camarária, Códigos de Posturas; documentos da Inspetoria da Saúde Pública, jornais (Correio 

Natalense, Liberdade e O Conservador) e as Legislações Imperiais (Constituição de 1824 e o 

Decreto da Junta Central de Higiene). Compondo a metodologia, para o tratamento e análise 

das fontes, foram utilizados: a leitura e transcrição paleográfica, classificação das temáticas 

encontradas na documentação, cruzamento das informações obtidas na documentação, a 

historicidade e condições de produção das fontes hemerográficas, produção de tabela e estudos 

comparativos relacionados a outras realidades provinciais do Império. 

Palavras-chave: Saúde pública. Cidade do Natal. Século XIX. Espaço público.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This research focuses on the effort to understand how medical and sanitizing knowledge along 

with taken measures were capable of carry out transformations in the public space the city of 

Natal in the period ranging from 1850 to 1889, as far as public health is concerned. In order to 

address this issue, three aspects will be taken into consideration: the medical and pharmacist 

practice, the inspection of foodstuff and urban planning of the city of Natal. In this sense, we 

use the following sources: Reports of Presidents of the Province of Rio Grande do Norte, active 

mail between the Presidents of the Province of Rio Grande do Norte and the Council of the city 

of Natal; minutes of the meetings held by Natal’s Council; stance codes; the documents of 

Public Health Inspection, newspapers (Correio Natalense, Liberdade and O Conservador) and 

the Imperial Laws (Constitution of 1824 and the Decree of the Central Departament of 

Hygiene). As a methodology for the treatment and analysis of the sources, we used paleographic 

reading and transcription, classification of the facts found in the documentation, crossing 

information obtained in the documentation with the historicity and conditions of production of 

the newspaper sources, table production and comparative studies related to other provincial 

scenarios in the Empire. 

 

Keywords: Public health. Natal City. XIX Century. Public place.  
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INTRODUÇÃO 

 

Tem 91 pacientes, hoje, nos corredores do Walfredo Gurgel. E também 

uma paciente que aguarda há um mês por uma cirurgia ortopédica, 

instalada em condições muito precárias. Faltam medicamentos, o que 

levou os médicos cardiologistas a suspenderem as internações na UTI 

cardiológica. Só um paciente ocupa um leito onde deveriam estar pelo 

menos seis.1 

 

[...] cumpre-me dizer-vos que muito melhor seria, se todos os doentes 

desvalidos tivessem meios e commodos para entrarem em hum 

tratamento regular, o que desgraçadamente não acontece, sendo lhes 

por isso inutil o favor que a caridade publica lhes oferece, isto he, o 

Medico e a botica.2 

 

A epígrafe trata de momentos diferentes da saúde pública do Estado do Rio Grande do 

Norte. Mesmo sendo de recortes temporais distantes (o primeiro é uma reportagem do ano de 

2012 e o segundo é de um Relatório de Presidente de Província do ano de 1845), os dois trechos 

mostram algo em comum: as precárias condições de infraestrutura da saúde pública. Mesmo 

correndo o risco de se cometer um anacronismo, faz-se importante dizer que, apesar dos 

avanços, em termos de equipamentos e estudos médicos, o assunto saúde pública é uma velha 

queixa que permanece na história do Estado do Rio Grande do Norte. 

Durante o período de escrita desta dissertação, surgiu a reflexão sobre a pensar qual a 

importância de estudar sobre a história da saúde, por que o interesse investigar o tema e quando 

esse interesse surgiu. Em resposta à terceira questão, o interesse em estudar este tema surgiu 

primeiramente no ambiente acadêmico, quando da participação em uma experiência de 

iniciação científica, na qual se investigava quais as principais doenças que acometiam os 

escravos no século XIX, tendo os inventários como fonte a ser pesquisada. O tema saúde 

pública apareceu quando, ao serem lidos os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio 

Grande do Norte, percebeu-se que havia muitas informações a respeito desses aspectos 

públicos, no que tange ao cuidado com a saúde na província. 

Além disso, o interesse se tornou mais latente quando, em 2014, tornou-se rotina circular 

por entre os espaços nosocomiais, visitando parentes queridos e amigos. A autora acabou 

experienciando a situação da saúde pública descrita na epígrafe, quando visitou seu avô 

                                                 
1 RINCON, Michelle. Pacientes sofrem com atendimentos precários em hospital público do RN. In: Bom dia Brasil. Disponível em: 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/09/pacientes-sofrem-com-atendimentos-precarios-em-hospital-publico-do-rn.html. 

Acesso em: 24 de janeiro de 2014, às 13h e 35min. 
2 DISCURSO com que o Ilustríssimo e Excelentíssimo senhor Dr. Casimiro José de Moraes Sarmento Presidente 

desta Província do Rio Grande do Norte abriu a 1ª sessão da 6ª Legislatura da Assembleia Legislativa Provincial 

ano de 1846. p. 8. Disponível em: http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/09/pacientes-sofrem-com-atendimentos-precarios-em-hospital-publico-do-rn.html
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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materno, no Hospital Regional da cidade de Caicó e percebeu que faltavam balões de oxigênio 

e outros equipamentos para verificar sua pressão e batimentos cardíacos. Infelizmente, ele 

faleceu no dia 21 de maio de 2014, gerando-se na autora, a partir daquele dia, a certeza de que 

queria dar continuidade à escrita desta dissertação, discutindo sobre saúde pública. 

Pode parecer estranho ao leitor uma historiadora se dedicar a estudar saúde pública. 

Como discute Jacques Le Goff, em seu livro, As doenças tem história: debruçar-se sobre essa 

temática não é somente se dedicar à concepção dos progressos científicos e tecnológicos, mas, 

também, aos saberes e práticas ligadas às “estruturas sociais, às instituições, às representações, 

às mentalidades.”3 Ou seja, passou a ser de interesse do historiador, na medida em que se pode 

traçar a trajetória das instituições que fazem parte da saúde pública, os saberes envolvidos, o 

exercício médico e farmacêutico, os períodos epidêmicos. Afinal, desde que o homem surgiu, 

as doenças têm influenciado na organização econômica e social dos grupos, como, por exemplo, 

a peste negra, na Europa, que matou milhares de pessoas, principalmente num período em que 

a crise econômica e social assolava aquele continente4. Uma epidemia dessa natureza acabou 

por alterar a rotina daqueles que viviam com medo constante de contrair a doença.5 Portanto, a 

trajetória da saúde pública é histórica.  

Mas o que era saúde pública na segunda metade do século XIX? É neste período que 

são gerados os primeiros serviços públicos urbanos destinados à saúde pública, como será visto 

nos três capítulos desta dissertação. Esses serviços eram, principalmente, o esgotamento 

sanitário, limpeza pública, controle dos alimentos, fiscalização do exercício médico e 

farmacêutico.6 As ações institucionais da saúde pública eram de intervenções emergenciais, 

numa tentativa de evitar as frequentes epidemias de febre amarela, cólera e varíola nas 

provínciais do Império.7 Além disso, havia um controle maior pelos espaços públicos, pois tais 

                                                 
3 LE GOFF, Jacques (org.). As doenças tem história. Lisboa: Terramar, 1997. p. 8. 
4 Jean Delumeau menciona os seguintes dados sobre o impacto da Peste Negra em algumas nações europeias: 

“Paris teria perdido 40 mil almas em 1450. Londres, que contava cerca de 460 mil habitantes em 1665, viu 

perecerem da peste 68.500 deles naquele ano. [...].” DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-

1800, uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 110. 
5 O livro História do medo no Ocidente, de Jean Delumeau, discute o medo que as pessoas sentiam com as 

epidemias, doenças e pestes que assolavam no Ocidente de 1300 a 1800. Para mais informações sobre o medo 

relacionado às epidemias, ver DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade 

sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 107-150. Principalmente o capítulo intitulado de Tipologia dos 

comportamentos coletivos em tempo de peste. 
6 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. 2.ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2006. p. 55. Gilberto Hochman 

denomina de Era do Saneamento, “a formação de políticas públicas e nacionais de saúde nas duas primeiras 

décadas da Primeira República, marcada por uma ideologia de cunho marcadamente nacionalista.” HOCHMAN, 

2006: p. 15. Ainda no intuito de pensar a concepção de saúde pública para o século XIX, o livro de Roberto 

Machado também nos ajudou a compreender esta concepção. MACHADO, Roberto, et all. Danação da norma: 

Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978.  
7 HOCHMAN, 2006: p. 95. 
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epidemias acabavam por atingir um número maior de indivíduos que estavam interligados pelos 

miasmas e doenças, em decorrência da falta de limpeza.8   

Assim, a saúde pública, a ser discutida nesta dissertação, gira em torno dessa concepção 

mencionada acima, e a Cidade do Natal não foge dessa característica aliada ainda à maneira 

irregular com que esses serviços eram agenciados em virtude do que os Presidentes de Província 

chamavam, na época das poucas rendas provinciais destinadas à saúde pública e que se davam, 

principalmente, em períodos epidêmicos e de seca. A referida cidade também sofria com as 

precárias condições de médicos e de locais destinados aos doentes que, como se vê no terceiro 

capítulo, só veio a ser construído um Hospital de Caridade no ano de 1856, devido à epidemia 

do cólera. Além disso, a alimentação da população natalense propiciava que doenças, como o 

beribéri, se desenvolvessem e alimentos que compunham a dieta básica dessa população, como 

a farinha, fossem vendidos em estado de péssima qualidade e por um preço exorbitante. 

Pensando nesta concepção de saúde pública e, nas condições em que se encontrava a 

Cidade do Natal na segunda metade do século XIX, o problema que norteia esta dissertação 

formula-se sob o intuito de analisar de que maneira os saberes e ações médico-sanitários 

moveram as transformações no espaço público da Cidade do Natal. Para dar conta desse 

problema, serão considerados três aspectos que, consequentemente, formam a estrutura dos três 

capítulos: exercício médico e farmacêutico; fiscalização dos gêneros alimentícios e 

ordenamento urbano da Cidade do Natal. 

A abundância das fontes permitiu um melhor delineamento da espacialidade a ser 

investigada, reduzindo a escala para a Cidade do Natal, Província do Rio Grande do Norte. 

Assim, a ênfase no recorte citadino deveu-se a três razões: primeiro, à melhor delimitação que 

poderia ter a investigação; segundo, pela possibilidade de utilização e cotejamento de fontes 

(jornais, correspondências e códigos de posturas) que podem fornecer dados mais precisos 

sobre a saúde pública na referida cidade e, terceiro, pelo fato de se tornar perceptível como 

Presidentes de Província, Vereadores da Câmara Municipal, inspetores e médicos tomavam 

medidas na Cidade do Natal, numa tentativa de organizar a saúde pública. 

O recorte temporal justifica-se pelo fato de que as medidas de saúde pública na Cidade 

do Natal tornaram-se mais pontuais no cotidiano da administração pública, tanto municipal 

quanto provincial, a partir da segunda metade do século XIX. O marco inicial é o ano de 1850, 

pelo fato de, nesse ano, ter sido aprovada pelo Governo Central a criação da Junta Central de 

Higiene Pública, quando as demais províncias do Império passariam a utilizar o decreto no 

                                                 
8 HOCHMAN, 2006: p. 59. 
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cotidiano da administração. Isso não foi diferente na Cidade do Natal, onde o órgão responsável 

por fiscalizar a qualidade dos gêneros alimentícios e as práticas de cura era a Inspetoria de 

Saúde Pública, que tinha como base o decreto da referida Junta. Por outro lado, foi a partir da 

segunda metade do oitocentos, no contexto epidêmico do cólera, que as obras mais 

significativas da saúde pública começaram a ser construídas em Natal: cemitério e Hospital de 

Caridade.  

Com relação ao embasamento teórico que norteou a pesquisa, optou-se, primeiramente, 

pelo conceito de medicina social, de Michel Foucault. Tal enfoque consiste na análise dos surtos 

epidêmicos pela contabilidade das vítimas acometidas por doenças, normalização das práticas 

e formação dos médicos, “e, sobretudo, de um controle, pelo Estado, dos programas de ensino 

e da atribuição dos diplomas”.9 Assim, para além do papel do médico atuando como funcionário 

em uma explícita relação entre medicina e Estado, a medicina social procede à análise dos 

lugares-vetores da difusão de fenômenos epidêmicos, preocupando-se com o controle da 

circulação (principalmente, da água e do ar), dos lugares insalubres e, por fim, da assistência 

aos pobres.10  

A concepção de medicina social foi importante no âmbito desta pesquisa, podendo 

auxiliar no entendimento sobre a normalização das práticas médicas e nomeação de médicos 

como funcionários da Província do Rio Grande do Norte, esses sujeitos principais atuando em 

uma diversificada frente: controle das epidemias por meio da vacina, fiscalização dos gêneros 

alimentícios, assistência aos pobres (principalmente o internamento hospitalar), ordenamento 

do espaço urbano (arruamento, calçamento, limpeza das vias públicas, construção do cemitério) 

e extinção/realocação dos lugares insalubres (pântanos e matadouros). 

Além da discussão teórica voltada para entender a saúde pública, esta dissertação realça 

as categorias espaciais de espaço público e de valores espaciais. A categoria espaço público é 

pensada nesta dissertação a partir das discussões feitas pelo historiador Raimundo P. A. Arrais, 

em seu livro intitulado de O pântano e o riacho: a formação do espaço público no Recife do 

século XIX.11 Para este historiador, o sentido de espaço público abarca dois significados: 

Na sua dimensão pública e na sua materialidade, enquanto objeto da 

intervenção humana, nas suas formas, nos seus materiais, ou seja, arruamento, 

as edificações, o chão, as águas; o espaço na concepção sociológica, relativo 

ao domínio da rua, das praças e das instituições que promovem as diversas 

                                                 
9 FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: Microfísica do poder. 21. ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979. p. 83. 
10 Idem, p. 79-98. 
11 ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. O Pântano e o Riacho: a formação do espaço público no Recife do século 

XIX. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. 
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formas de troca que urdem a sociedade urbana. Enfim, o que se passa fora da 

esfera da vida privada.12 

 

Utiliza-se esta categoria em virtude de grande parte da atuação dos presidentes de 

província, fiscais, vereadores, inspetores de saúde pública e médicos se dar justamente na esfera 

pública: fiscalização do exercício médico e farmacêutico; práticas de vigilância dos gêneros 

alimentícios vendidos na cidade; arruamento; limpeza das vias públicas; obras (mercados 

públicos, matadouros, cemitério, hospital de caridade); controle dos pântanos e da qualidade da 

água e do ar. Portanto, contemplam as duas acepções que formam o entendimento de espaço 

público, tanto na sua materialidade quanto nas relações travadas entre os sujeitos que faziam 

parte da administração pública da cidade. 

A noção de valores espaciais foi pensada a partir do geógrafo Yi-Fu Tuan, quando o 

homem utiliza esquemas espaciais valorativos que derivam da estrutura do corpo humano.13 

Dentro dessa ideia, estão os dois pólos do eixo vertical: alto e baixo. Como explica Yi-Fu Tuan, 

“tudo que é superior ou excelente remete ao eixo alto e o que é inferior ou ruim, remete à palavra 

baixo.”14 Os referidos valores espaciais podem ser notados quando designam como eram as 

condições de salubridade dos bairros15 Cidade Alta e Ribeira da Cidade do Natal. O último, 

tomado nos documentos como pouco arejado, em razão dos morros de areia que impediam a 

livre circulação dos ventos, situação oposta ao bairro alto situado a favor dos ventos reinantes 

e, por tal posicionamento, considerado mais salubre. 

Com relação às pesquisas acadêmicas que tratam do objeto na temporalidade e 

espacialidade propostas, pode-se afirmar que não existem, até o momento (pelo menos não 

foram encontradas elaborados) em que foi escrita esta introdução. Alguns trabalhos tangenciam 

a investigação aqui apresentada, especialmente aqueles que pesquisaram os surtos epidêmicos 

e o espaço  hospitalar.  

Neste sentido, há a monografia de graduação intitulada O Seridó em tempos de cólera: 

doenças e epidemias na segunda metade do século XIX,16 de autoria de Rosinéia Silva, a qual 

enfoca a epidemia do cólera e as mudanças espaciais no cotidiano das pessoas na Região Seridó 

                                                 
12 Idem, p. 11. 
13TUAN, Yi – Fu. Corpo, relações pessoais e valores espaciais. In: Espaço e lugar: A perspectiva da experiência. 

São Paulo: DIFEL, 1983. p. 42. 
14 Idem, p. 42-43.  
15  Encontramos a palavra bairro no seguinte relatório: RELATÓRIO apresentado a Assembleia Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no 

dia 3 de maio de 1850. Saúde pública, reflexões: p. 11. 
16 SILVA, Rosinéia Ribeiro de Almeida. O Seridó em tempos de cólera: doenças e epidemias na segunda metade 

do século XIX. Caicó, RN. 2003. 64f. (trabalho de conclusão de curso). Curso de História, UFRN. 
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Norte-rio-grandense. Por outro lado, essa monografia também já aponta para as formas como 

as autoridades provinciais pensaram o combate à epidemia de cólera, como é o caso da 

construção de cemitérios fora das cidades. Sua análise nos ajuda a pensar como as medidas das 

autoridades provinciais e municipais atuaram no Seridó, durante a segunda metade do século 

XIX, recorte temporal que nos interessa.  

Ainda pensando em como as autoridades provinciais atuaram no interior da Província 

do Rio Grande do Norte, na segunda metade do século XIX, a tese de doutoramento de Alcineia 

Rodrigues dos Santos, intitulada de O processo de dessacralização da morte17 é importante 

para esta dissertação, pois a historiadora discute como se deu a transferência do enterramento 

no interior das Igrejas para os cemitérios fora das cidades do Seridó. A perspectiva trabalhada 

pela historiadora nos é de fundamental pertinência, porque ela discute esse processo abordando 

os saberes médicos vigentes na época, no que tange ao enterramento no interior dos templos, 

aliados aos constantes surtos epidêmicos existentes no Seridó e na Província, como um todo, 

assim como alterando costumes que eram secularmente mantidos pela população católica, em 

contraponto às teorias de higiene que pressupunham que esta prática trazia sérios riscos à saúde 

pública, processo esse que também ocorre na Cidade do Natal.  

Por seu turno, a dissertação de mestrado de Rodrigo Otávio da Silva contempla o início 

do século XX e trata do Hospital de Caridade Juvino Barreto. O autor se propôs a investigar a 

emergência da construção desse espaço na Cidade do Natal e dos sujeitos históricos envolvidos. 

Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças no complexus 

nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927)18 é inovador por trazer a 

temática ligada à história da saúde no espaço natalense e de ter como objeto de estudo o hospital. 

Mesmo adotando um recorte posterior ao que está sendo pesquisado, esta dissertação nos 

interessa, no sentido em que o historiador - através dos Relatórios dos Presidentes de Província 

do Rio Grande do Norte - discute o processo de instalação do Hospital de Caridade, construído 

em 1856. Na dissertação, o espaço hospitalar é analisado principalmente em relação às práticas 

médicas da cidade. 

                                                 
17 SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no 

Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 

2011. 
18 SILVA, Rodrigo Otávio da. Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças no 

complexus nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927). Dissertação (Mestrado em História) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-

Graduação em História, Natal, 2012. 
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Ainda no rol das produções sobre a Cidade do Natal, há a dissertação de Gabriel Lopes 

Anaya sobre a malária.19  O historiador discute como essa epidemia redefiniu e delimitou 

espaços e práticas, em virtude da doença, tendo as teorias médicas como justificativa dessa 

redefinição espacial, principalmente dos espaços considerados insalubres na Cidade do Natal, 

como os pântanos e o matadouro. Portanto, a dissertação é importante, pois o historiador parte 

dos surtos epidêmicos para mostrar a redefinição espacial feita com o objetivo de evitar novos 

surtos na referida cidade. Tanto esta discussão quanto a de Rodrigo Otávio da Silva abordam a 

segunda metade do século XIX, ressaltando o intuito de fazer uma trajetória histórica dos 

objetos de estudo abordados, visto que o foco dos dois historiadores está mais voltado para o 

século XX.   

Para pensar a concepção de saúde pública no século XIX, recorreu-se às significativas 

contribuições de Roberto Machado em Danação da norma20 e  Gilberto Hochman em A era do 

saneamento.21 As duas obras não se dedicam a estudar a saúde pública no Brasil, em si, mas 

analisam a trajetória histórica deste campo. Nesse aspecto, principalmente o livro de Roberto 

Machado problematiza a saúde pública desde o período colonial, descrevendo o trabalho da 

Fisicatura, do Provedor-mor e das câmaras municipais. Pela discussão que se pode depreender 

dos dois autores, os passos inaugurais da saúde pública no Brasil ocorrem a partir do século 

XIX, mas em momentos pontuais, principalmente no que dizia respeito ao aparecimento de 

epidemias. É uma atuação do Estado que só se realiza “depois do aparecimento de alguma 

irregularidade, de uma infração às leis;” portanto, a ideia de que a ação preventiva estava 

ausente e aparecia sempre a posteriori. Portanto, partindo dessa discussão, as duas obras 

contribuem para posicionarmos nosso objeto em um plano geral de seu desenvolvimento no 

Brasil.  

Embora voltados mais diretamente para informações de cunho memorialístico e factual, 

os livros Capítulos de História da medicina no Brasil, de Pedro Nava22 e História geral da 

medicina brasileira, de Lycurgo de Castro Santos Filho,23ajudaram a pensar, principalmente, 

as práticas de cura existentes no Brasil e os saberes médicos que eram discutidos nas Faculdades 

                                                 
19 ANAYA, Gabriel Lopes.  Maus ares e malária:  entre os pântanos de Natal e o feroz mosquito africano (1892- 

1932).2011. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de 

Pós- graduação em História, Natal, 2011. 
20 MACHADO, Roberto, et all. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio 

de Janeiro: Edições Graal, 1978.  
21 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. 2.ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2006.  
22 NAVA, Pedro.  Capítulos de História da medicina no Brasil. São Paulo:  Ateliê Editorial, 2003. 
23 SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. História geral da medicina brasileira Vol. 1.  São Paulo: HUCITEC, 

1977. 

 



17 
 

de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Estes livros são importantes, pois emprestam uma 

visão mais ampla sobre estes aspectos e que, de certa forma, auxiliaram na análise das práticas 

curativas existentes na Cidade do Natal e os saberes utilizados no cotidiano da administração 

pública. 

Ligada à Fundação Oswaldo Cruz24 e tendo artigos publicados na própria revista da 

instituição, a Revista História, Ciências e Saúde Manguinhos, a professora Tania Maria 

Fernandes se dedica a estudar a varíola no Brasil. O seu livro Vacina antivariólica25e os artigos 

publicados na revista 26  conduziram a um melhor entendimento sobre como se dava o 

agenciamento da vacinação antivariólica no Brasil durante o século XIX. Trabalhando com um 

recorte temporal extenso, que vai de 1808 a 1920, a autora expõe a dificuldade em implementar 

a vacinação de maneira sistemática, principalmente devido à rejeição da população a esse 

método curativo e os desafios que envolviam os saberes médicos na época, devido à eficácia 

ou não do método curativo. Seu estudo é de fundamental importância para esta dissertação, na 

medida em que ajuda a entender as dificuldades que o próprio Estado tinha em tentar 

implementar uma prática curativa científica em meio a uma população que usava métodos 

curativos da medicina popular, mostrando que a população da Cidade do Natal também se 

insere nesse contexto mais amplo do Império. Além disso, a autora faz um panorama histórico 

do surgimento da vacinação antivariólica, explicando o seu funcionamento e os tipos de 

vacinação existentes no século XIX. 

Também pertencentes à mesma Fundação, Dilene Raimundo do Nascimento, em 

conjunto com Diana Maul de Carvalho organizaram o livro chamado Uma história brasileira 

das doenças27, que reúne trabalhos de historiadores que problematizam desde a historiografia 

sobre o tema até pesquisas relacionadas a epidemias como cólera e os estigmas enfrentados pela 

AIDS, objeto de estudo de Dilene Raimundo do Nascimento. Este livro é importante para esta 

                                                 
24 A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de extrema importância para os que se dedicam a estudar temas 

como saúde pública e coletiva, epidemias, doenças, questões sanitárias e urbanas dentre outros. Para os que se 

interessam pelos temas citados, uma boa maneira de conhecer o trabalho dos autores que já escreveram sobre eles 

é acompanhar a Revista História, Ciências e Saúde Manguinhos. Nela, há pesquisas não só do Brasil, mas também 

da Europa e América Latina como um todo. Todos os volumes da revista desde o antigo até o mais atual se 

encontram disponíveis online neste site: http://www.revistahcsmanguinhos.coc.fiocruz.br/.   
25 FERNANDES, Tania Maria. Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens, 1808-1920. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010.  
26 Todos os artigos publicados na revista da Fundação Oswaldo Cruz, de certa maneira, são fruto de sua tese de 

doutoramento que, posteriormente virou livro. Neste sentido, o artigo que utilizamos nesta dissertação é: 

FERNANDES, Tania Maria. Imunização antivariólica no século XIX no Brasil: inoculação, variolização, vacina 

e revacinação. Revista História, Ciências e Saúde Manguinhos. Vol. 10 (suplemento 2). 2003, porque a autora 

explica de maneira esclarecedora os termos inoculação, variolização, vacina e revacinação que, por sua vez, nos 

ajudou a compreender como se dava a eficácia e o efeito da vacina antivariólica no organismo humano. 
27 NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & CARVALHO, Diana Maul de (orgs.). Uma história brasileira das 

doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004. 

http://www.revistahcsmanguinhos.coc.fiocruz.br/
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dissertação, por orientar o entendimento sobre como transcorriam os períodos epidêmicos nas 

outras províncias do Império, durante a segunda metade do século XIX. E no capítulo intitulado 

A doença revelando a história, a autora faz uma discussão do ponto de vista historiográfico 

sobre os estudos relacionados à doença no Brasil. Em uma de suas discussões, a historiadora 

menciona que estudar sobre a doença nos possibilita o conhecimento “sobre estruturas e 

mudanças sociais, dinâmica demográfica e de deslocamento populacional, reações societárias, 

constituição do Estado e de identidades nacionais, emergência e distribuição de doenças, [...], 

constituição de campos de saber e disciplinas.”28 Essa reflexão da autora norteia boa parte desta 

dissertação, mostrando que o aparecimento das epidemias mudava de maneira significativa a 

rotina da população da Cidade do Natal e o cotidiano da administração pública, ocasionando 

inclusive que os refugiados da seca, da fome e da epidemia no interior da província migrassem 

para a sua capital.  

Para melhor conduzir o entendimento sobre os saberes médicos no século XIX, foram 

utilizados estudos de autores franceses e ingleses, que discutem desde as teorias médicas até o 

imaginário social envolvendo a morte e os odores. Neste sentido, o historiador inglês Roy Porter 

contribuiu de maneira significativa para esta dissertação, principalmente para a compreensão 

de cada teoria médica vigente no século XIX e os conflitos entre a própria classe médica, 

envolvendo a credibilidade dessas teorias. Neste sentido, os livros esclarecedores destas 

questões foram Das tripas coração29 e Cambrigde – História da medicina30.  

Além do entendimento sobre os saberes, fazia-se necessário entender também a 

sensibilidade que havia por trás das práticas feitas pela população da Cidade do Natal no espaço 

público. Neste sentido, Alain Corbin contribuiu significativamente, através de sua obra Saberes 

e odores31, expondo a questão a partir de uma perspectiva higienista. O estudo do historiador é 

inovador, por historicizar o odor na sociedade francesa dos séculos XVIII e XIX, analisando 

principalmente as questões sanitárias e os costumes privados relacionados ao uso do perfume, 

além de toda a concepção de odor por trás dessas fragrâncias. Com isso, o seu estudo nos 

permitiu discutir sobre como as práticas que iam de encontro à concepção higienista 

provocavam a sensibilidade do odor, presente principalmente nos relatos dos presidentes de 

província, os quais afirmavam que o fato da população fazer as necessidades fisiológicas nas 

                                                 
28 SILVEIRA, Anny Jackeline Torres da; NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. A doença revelando a história: 

uma historiografia das doenças. In: NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & CARVALHO, Diana Maul de (orgs.). 

Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004. p. 14. 
29 PORTER, Roy. Das tripas coração (Uma breve história da medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004.  
30 PORTER, ROY (org.). Cambridge – História da Medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 
31 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. 
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vias públicas causava mau cheiro, atingindo quem transitasse por este local e contribuindo, 

dessa forma, para a insalubridade das ruas da Cidade do Natal. 

Por fim, o historiador Philippe Ariès, discutindo sobre a concepção de morte no 

Ocidente,32 facilita a compreensão sobre as mudanças ocasionadas em virtude da construção 

dos cemitérios e de como isso influenciou nas relações entre vivos e mortos. Se, antes, os vivos 

conviviam no mesmo local que os mortos, através dos templos, com a construção do cemitério 

e mudança do enterramento do interior das igrejas para este local, houve, de certa forma, um 

distanciamento nessa relação, acontecendo em momentos esporádicos. Isso nos mostra que os 

saberes médicos acabaram por interferir em práticas que aconteciam secularmente na sociedade 

ocidental. 

Para a realização da pesquisa, recorreu-se a uma variada documentação. No Laboratório 

de Imagem (LABIM) que faz parte do Departamento de História da UFRN, foi encontrada boa 

parte das fontes eleitas para esta investigação. Ali foi pesquisado o acervo, em sua versão 

digital, de rica documentação relacionada ao período imperial no Rio Grande do Norte.33 As 

seguintes fontes foram as investigadas no LABIM: 

 Correspondências ativas (1852 a 1859): cartas expedidas pelos Presidentes de Província 

aos vereadores da Câmara Municipal da Cidade do Natal. Encontradas, ao todo, sete 

correspondências. Nesta documentação, os presidentes registram a aprovação de artigos 

a serem adicionados aos códigos de posturas, propostos pela câmara municipal. Esta 

documentação fornece informações referentes à regulamentação de funcionamento de 

lojas e boticas, ordenamento urbano (apreensão de animais soltos nas ruas, o 

arruamento, manutenção sanitária da cacimba de São Thomé) e fiscalização da 

qualidade do leite;  

 Livros de Atas das Sessões da Câmara Municipal da Cidade do Natal (1851 a 1853): 

registram as ações e decisões tomadas pela instituição camarária. Fontes importantes 

para a percepção de como se realizava o exercício médico na Cidade do Natal.  

 Código de Posturas da Cidade de Natal:  foi encontrado somente o código de 1853. As 

Posturas são fundamentais para elucidar como era projetado o ordenamento urbano na 

                                                 
32 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: F. Alves, 

1977. 
33 A documentação manuscrita está sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e a 

digitalização destes documentos foi fruto do projeto de extensão denominado O Governo provincial e as Câmaras 

Municipais do Rio Grande do Norte: catalogação e digitalização de documentos históricos (século XIX), 

coordenado pela professora Juliana Teixeira Souza. 
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Cidade do Natal e quais eram as exigências de salubridade dos locais de comercialização 

de alimentos;  

 Documentos da Inspetoria de Saúde Pública (1852 a 1861) – Fontes que registram: 

nomes dos facultativos (médicos) e comerciantes de remédios; fiscalização do exercício 

de farmácia nas boticas e fiscalização da qualidade dos gêneros alimentícios. Estas 

fontes são importantes, porque o referido órgão era um dos poucos existentes na Cidade 

do Natal que cuidava especificamente da saúde pública.  

Os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte foram consultados 

por meio do site do Center for Research Libraries – CRL.34 Encontram-se aí disponíveis os 

relatórios que vão de 1835 a 1930. Foram consultados os quarenta e oito relatórios referentes à 

segunda metade do século XIX (1850-1889). Esses relatórios trazem dados sobre “tranquilidade 

pública”, “eleições”, “culto público”, “instrução pública” e “saúde pública” da Província do 

Rio Grande do Norte. Os relatórios são uma das principais fontes que compõem esta 

dissertação, visto que neles constam informações estratégicas sobre a saúde pública, tanto da 

Cidade do Natal quanto do restante da Província. Essas informações relacionam-se ao 

andamento das obras públicas 35  (cemitério, hospital de caridade, matadouros e mercado 

público), epidemias, vacinação, salubridade pública, número de pessoas atendidas no hospital 

de caridade e despesas nesses setores.  

As fontes hemerográficas configuram-se como artigos preciosos, principalmente, por 

disponibilizarem notícias sobre os saberes médicos e sanitários, prestação de serviços públicos, 

administração do hospital e a da limpeza pública, com também gastos e solicitações de reparos 

às ruas da cidade. Os jornais utilizados foram o Correio Natalense, O Conservador e Liberdade. 

36 

A legislação do período foi outra fonte imprescindível para se entender as 

transformações na gestão da saúde pública. Neste sentido, explora-se a Lei de 12 de agosto de 

1834 e o Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, sobre o regulamento da Junta Central de 

Higiene Pública. Nessa documentação, podem-se deslindar as atribuições de cada autoridade 

                                                 
34  Os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte encontram-se disponíveis em 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte . Acesso em 24 de junho de 2014. 
35 Pelo fato das fontes serem de mesmo padrão é possível acompanhar a situação das obras públicas provinciais, 

assim como as rendas destinadas a este fim. 
36 Estes jornais encontram-se na Biblioteca Nacional e a versão digitalizada pode ser encontrada no LABIM. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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envolvida com a saúde pública da Cidade do Natal. As duas legislações foram consultadas do 

Portal da Câmara dos Deputados.37  

Como técnica de pesquisa procede-se à leitura e transcrição paleográfica, classificando 

os principais assuntos presentes na documentação. Os documentos da Inspetoria de Saúde 

Pública e os da Câmara Municipal da Cidade do Natal não se encontram seriados, como os 

Relatórios dos Presidentes de Província. Aqueles documentos são do período de 1850 a 1861. 

Lacunas e dúvidas foram clareadas com o cruzamento de fontes diversificadas, para melhor 

entender como se dava a gestão da saúde pública na Cidade do Natal. 

 No que diz respeito aos jornais, para além da coleta dos dados básicos, procurou-se 

entender a historicidade de sua produção: o nome do jornal, grupo político do qual eram 

expressão e formulação das notícias. 38 Neste sentido, torna-se evidente a ambiência ideológica 

de jornais como o jornal O Conservador, fundado em 1869 e publicado até 1881, impresso que 

discursava em favor da ordem política vigente na Cidade do Natal, vinculada, como o próprio 

título indica, ao Partido Conservador.  Fazia oposição ao jornal O Liberal. 39 No jornal Correio 

Natalense, fundado em 186240, é analisado, principalmente, o noticiário sobre o cotidiano da 

administração pública provincial, na seção denominada de “Parte official".  

Outro aspecto metodológico a ser observado nos jornais são as condições materiais e 

técnicas de produção, os objetivos propostos, a que público esse impresso era destinado, a 

periodicidade, valores e as necessidades sociais incluídas nesse tipo de documento. 41  O 

semanário O Conservador estampava na primeira página que era um “jornal político e 

noticioso.” Ali mesmo noticiava fatos da administração provincial e da Câmara Municipal da 

Cidade do Natal. O jornal Correio Natalense também tinha estrutura semelhante ao jornal 

conservador. Tais jornais, além das questões públicas, publicavam anúncios sobre remédios, 

boticas e serviços médicos oferecidos na cidade.  

As tabelas aqui produzidas são referentes aos gastos com saúde pública. Os dados de 

base utilizados foram recolhidos dos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do 

Norte. Neste sentido, foram levados em consideração somente os dados referentes à Cidade do 

                                                 
37 COLEÇÃO das Leis do Império do Brasil. In: Câmara dos Deputados. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio.  
38 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). 

Fontes históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005. p. 134. 
39 LYRA, A. Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 3. ed. Natal: EDUFRN, 2008. p. 301.  
40 CORREIA, Karla Marthinna Vianna. Análise de conteúdo do jornalismo impresso natalense. Natal, 2007. 

167f. (Monografia). Curso de Comunicação social - Jornalismo, UFRN. p. 71.  
41 LUCA, Tania Regina de. Leituras, projetos e (Re)vista (s) do Brasil (1916-1944).  São Paulo: Editora Unesp, 

2011. p. 3. E LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi 

(org.). Fontes históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005. p. 131. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio
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Natal. Os dados referentes aos chamados socorros públicos não fazem parte das tabelas, pois 

as rendas divulgadas, principalmente em períodos de seca e fome, eram destinadas a toda a 

Província do Rio Grande do Norte.  

Pelo fato das fontes serem lacunares, não foi possível recorrer somente a elas para 

responder a todas nossas questões. Dessa forma, foi necessário lançar mão de estudos 

relacionados a outras realidades provinciais do Império (São Paulo, Rio de Janeiro, Corumbá, 

Goiás) para, pelo menos, utilizar uma projeção comparativa com outras regiões que passavam 

por problemas semelhantes.  

A respeito da estrutura da dissertação, destaca-se que os três capítulos foram pensados 

para dar conta do objeto e da problematização da pesquisa, além da potencialidade que as fontes 

mostravam. Nesse sentido, a dissertação foi dividida em três capítulos.  

No primeiro capítulo, As práticas de cura na Província do Rio Grande do Norte, analisa-

se a situação da saúde pública da Província do Rio Grande do Norte, em meio às péssimas 

condições de higiene, falta de médicos e a pouca renda para tais serviços. Neste sentido, busca-

se entender como eram, nesse cenário de carências, as práticas e saberes ligados à cura.   

No segundo capítulo, A fiscalização dos gêneros alimentícios na Cidade do Natal 

(1850-1889), mostrar-se-á que os saberes e ações médico-sanitários atuaram não somente na 

fiscalização das práticas de cura, mas também se fizeram presentes na fiscalização da qualidade 

dos gêneros alimentícios. Neste sentido, discute-se como eram as condições de salubridade do 

matadouro e do mercado público, para depois se compreender que sujeitos sociais eram 

responsáveis pela fiscalização dos alimentos vendidos no mercado público.  

No terceiro capítulo, Limpar, sanear e construir: intervenções de salubridade no espaço 

público da Cidade do Natal, serão discutidas as ações que, pautadas nas teorias médico-

sanitários, foram fundamentais e justificativas nas intervenções do espaço público da Cidade 

do Natal, nos bairros de Cidade Alta e Ribeira. Nesse sentido, será demonstrado como as 

epidemias (cólera, varíola e febre amarela) obrigaram os Presidentes de Província e os 

vereadores da Câmara Municipal da Cidade do Natal a tomarem medidas, principalmente para 

agilizar a construção do cemitério e do Hospital de Caridade, assim como fazer cumprir as 

medidas sanitárias previstas nas Posturas Municipais, como prevenção das ocorrências 

epidêmicas, atuando principalmente na limpeza pública.  
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CAPÍTULO 1: AS PRÁTICAS DE CURA NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

1.1. Estado de salubridade da Província do Rio Grande do Norte na segunda metade do século 

XIX. 

Pêlo que diz respeito ao estado Sanitario da Provincia, a que menos 

recursos possue, é talvêz esta, cujos habitantes em suas molestias 

sujeitão-se já charlatães avidos de lucro, já a pessoas dotadas sim de 

caridade, mas privadas de conhecimentos professionaes; tudo se reduz 

a uma botica e a dous Facultativos, e esses mesmos inhibidos de 

sahirem da Capital em razão dos seus empregos, um como encarregado 

da Enfermaria Militar e o outro por ser Medico do Partido Publico.42  

  

Hoje a ninguem he desconhecido na provincia o seu mao estado de 

salubridade; muitos viram finarem-se antes a quem mais presavam do 

que a propria vida, e todos tem ainda o coração sobresaltado pelo 

futuro, que funebre ameaça cidades, villas e outros lugares mais ou 

menos povoados.43 

 

Os discursos supracitados que abrem este tópico são de dois Presidentes da Província 

do Rio do Grande do Norte. O primeiro é de Jozé Joaquim da Cunha, escrito em seu relatório 

de 1852. O segundo é de Antonio Bernardo dos Passos, escrito em 1856. O que os dois discursos 

têm em comum é a descrição dramática do estado sanitário da Província do Rio Grande do 

Norte, na segunda metade do século XIX, acarretado por carência de pessoal especializado, 

pelos parcos recursos destinados à saúde pública, e pela morbidade ocasionada por estes fatores 

e, principalmente, pelas epidemias que vitimavam a população.  

A discussão sobre os poucos recursos destinados à saúde pública se enquadra num 

contexto cuja caracterização maior pode ser dada pela economia da província. O cuidado com 

a saúde sempre esteve relacionado às condições econômicas e sociais, levando, direta ou 

indiretamente, muitas medidas administrativas a se desenvolverem a partir destes 

aspectos44peculiares ao caso da Província do Rio Grande do Norte. 

Denise Mattos Monteiro, estudando o período monárquico na província, escreveu que a 

economia norte-rio-grandense da segunda metade do século XIX era estruturada em função do 

                                                 
42 FALLA dirigida á Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1852 pelo illm. e. exm. sr. Presidente da provincia, o doutor Joze Joaquim da Cunha. Rio Grande do Norte, Typ. 

de J.M. Navarro, 1852. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
43 RELATORIO apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte pelo presidente, o dr. 

Antonio Bernardo de Passos, no anno de 1856. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1856. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
44 ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da assistência médica. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979. p. 214. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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mercado externo45, e era pautada, principalmente, na extração do sal, assim como no cultivo e 

beneficiamento do açúcar e do algodão. A figura abaixo mostra a distribuição geográfica das 

principais atividades econômicas que eram desenvolvidas na Província. 

 

Figura 1 - Distribuição geográfica das principais atividades econômicas na Província do 

Rio Grande do Norte, na segunda metade do século XIX 

  

Fonte: MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 3.ed. Natal: EDUFRN, 

2007. p. 104. 

 

Apesar de produzir mercadorias primárias de fácil inserção nacional e internacional, o 

quadro interno dessa produção não era estável, o que provocava oscilações sempre 

preocupantes para a prosperidade das rendas provinciais, inconstância que comprometia os 

investimentos da administração pública, principalmente na saúde pública46, setor que, a rigor, 

só tinha uma atenção maior em situações limites. Nessa direção é que operavam os Presidentes 

de Província,47 quando destinavam mais rendas para a saúde pública em períodos epidêmicos, 

                                                 
45 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 3.ed. Natal: EDUFRN, 2007. 

p. 101. 
46 MONTEIRO, 2007: p. 113-114 
47 As funções dos Presidentes de Província são definidas pela Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834, também 

conhecida por Ato adicional. De acordo com essa legislação, eram funções dos presidentes: fixar despesas 
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ou, na esteira dos socorros públicos, recursos que eram distribuídos pelas vilas e cidades em 

períodos de fome, em decorrência das secas. 48  É necessário ressaltar que somente com a 

constituição de 1988 é que foi positivado o "direito fundamental à saúde"; antes, a referência 

aos cuidados com a saúde pública ecoavam da noção vaga de "socorros públicos", ações no 

sentido da salubridade coletiva realizada especialmente em momentos críticos, cuja primeira 

menção foi feita na Constituição de 1824 (art. 179, XXXI).49 

Um exemplo daquela situação ocorreu no ano de 1855, quando uma crise famélica e a 

ocorrência da epidemia do cólera na Província do Rio Grande do Norte, obrigaram o Presidente 

Antonio Bernardo dos Passos a remeter gêneros alimentícios, como farinha e arroz, para vilas 

e povoados do interior, buscando amenizar a fome, visto que, a população fragilizada 

nutricionalmente ficaria mais suscetível a contrair doenças em tempos pestilentos. Além disso, 

enviou médicos do “partido público” (pagos pela gestão provincial). Esses profissionais 

administravam remédios para tratar os pacientes vitimados por aquela doença.50 Nesse sentido, 

no relatório da gestão de 1855 do Presidente Antonio Bernardo de Passos, foi detalhado, nos 

textos anexos ao relatório, os itens enviados para cada vila afetada pela fome e pela epidemia 

do cólera. Segue-se, à guisa de exemplo, a lista referente ao que foi enviado à Vila do Príncipe 

(atual Caicó): 

 

8 barricas de bolacha. 

4 saccos de arroz. 

6 peças de baêta51. 

5 vidros de espirito de camphora. 

                                                 
municipais e provinciais, assim como os impostos; legislar sobre a economia municipal sob propostas que as 

câmaras municipais enviavam à Assembleia; fiscalização das rendas públicas provinciais e municipais; instrução 

pública e estabelecimentos destinados a esse fim; criação e nomeação para os empregos municipais e provinciais; 

obras públicas como casas de socorros públicos, casas de prisão e estradas. BRASIL. Lei de 12 de agosto de 1834, 

Ato Adicional à Constituição do Império do Brasil, art. 10, do 1º ao 11 parágrafos. Levando em consideração essas 

atribuições, a participação desses presidentes em relação à saúde pública dizia respeito a autorizar e mandar 

executar obras como cemitérios e hospitais de caridade e, juntamente com as atribuições citadas acima, todas as 

informações sobre a situação das províncias em que administravam ficavam registrados em seus relatórios. Daí, 

portanto a importância dessas fontes para nossa dissertação. 
48 MONTEIRO, 2007: p. 112. 
49 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Notas sobre o direito fundamental à proteção e 

promoção da saúde na ordem jurídico-constitucional brasileira. In: ASENSI, Felipe Dutra e PINHEIRO, Roseni 

(orgs.). Direito Sanitário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 27. 
50 RELATORIO apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte pelo presidente, o dr. 

Antonio Bernardo de Passos, no anno de 1856. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1856. Salubridade pública, p. 

13. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
51 Tanto o dicionário de Antonio Moraes Silva quanto o de Luiz Maria da Silva Pinto definem baeta como “tecido 

de lã grosso e felpudo”. SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portugueza – recompilado dos 

vocabulários impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por 

ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Vol. 1. p. 157. PINTO, Luiz Maria da 

Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na 

Typographia de Silva, 1832. p.  134. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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4 folhêtos sobre o tratamento do cholera.52 

 

Por esta lista, pode-se ter uma noção da dieta da população em tempos epidêmicos. São 

alimentos de fácil condução e, por serem desidratados, de difícil deterioração: basicamente 

bolacha, arroz e, em algumas listas, era acrescentada a farinha de mandioca. Junto com essa 

dieta, havia também outros aliados, os remédios, neste caso a cânfora, remédio de origem 

vegetal que servia como sedativo53  e antisséptico, um dos remédios recomendados para o 

cólera54. Quanto aos folhetos sobre o cólera, não se tem informações sobre o conteúdo e sobre 

a utilização deles. Acredita-se, pelo número descrito na lista, que fossem colocados em lugares 

estratégicos (igrejas, escolas e câmaras), onde leitores qualificados para seu entendimento e 

divulgação pudessem ter acesso a essas informações. 

Doenças ocasionadas pela escassez alimentar são chamadas de doenças nutricionais.55 

Kenneth F. Kiple menciona que os hábitos relacionados à agricultura sedentária permitiram que 

os valores nutricionais das populações que adotaram este tipo de cultura se tornassem baixos, 

daí a ocorrência de doenças relacionadas à anemia, desnutrição e à diminuição na estatura, em 

consequência da falta de nutrientes.56 É o caso, por exemplo, do beribéri na Ásia, doença 

causada pela falta de vitamina B, presente principalmente na casca do arroz. Como a casca era 

retirada para tornar o grão mais saboroso e de fácil armazenamento, isso provocava déficit 

nutricional, ocasionando a afecção. Kenneth Kiple também menciona que dietas à base de 

mandioca, farinha e pão branco também poderiam ocasionar o beribéri.57 Este fator alimentar 

pode explicar o aparecimento de beribéri na Cidade do Natal, cuja frequência foi notada entre 

1877 (ano de seca) e 1886.58  

                                                 
52 Idem, p. 37. 
53 CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Camphora. In: Dicionário de Medicina Popular. Vol. 1. 6ª ed. Paris: A. 

Roger& F.Chernoviz. 1890. p. 424-425.   
54 Idem, p. 582. 
55 KIPLE, Kenneth F. História da doença. In: PORTER, Roy. Cambridge – História da Medicina. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2008. p. 38. 
56 KIPLE, 2008: p. 40. 
57 KIPLE, 2008: p. 40-41 
58 Encontramos estas notícias sobre o beribéri no período informado, através dos seguintes relatórios: Relatorio 

com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de dezembro de 1878 o 1° 

Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. do Jornal do Recife, 

1879. p. 3. Falla com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente da provincia, abrio a 

2.a sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 27 de outubro de 1879. [Natal] Typ. 

do Correio do Natal, 1880. Salubridade publica, p. 7. Relatorio com que o Exmo. Senhor Doutor Satyro de Oliveira 

Dias passou a administração a Exmo. Senhor 1º Vice-Presidente Dr. Mathias Antonio da Fonseca Morais no dia 

16 de março de 1882. Fazenda Geral, p. 20. Falla com que o excellentissimo senhor dr. Francisco de Gouveia 

Cunha Barreto, presidente da provincia, abrio em 9 de fevereiro de 1883 a segunda sessão ordinaria da Assembléa 

Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte. Pernambuco, Typ. de Manoel Figueiroa de Faria & Filhos, 1883. 

Annexo N. 2, p. 4. Falla lida a Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte pelo presidente, José Moreira Alves 

da Silva, no dia 26 de abril de 1886, ao installar-se ella extraordinariamente. [Natal] Typ. do "Correio do Natal," 
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No relatório do Vice-Presidente da Província, Manuel Januário Montenegro, o chefe de 

polícia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, informou que a fome predominou no ano de 1877, 

ocasionando grande leva de retirantes para a Cidade do Natal, assim como o aparecimento de 

moléstias de diferentes gêneros, como: a disenteria, o beribéri e a bexiga.59  Assim, a lista 

mencionada anteriormente sobre a alimentação enviada para as vilas da Província do Rio 

Grande do Norte revela também que a dieta alimentar dos doentes não era apropriada, pelo 

menos no caso do beribéri, pois a base alimentar era arroz e farinha de mandioca. 

Mesmo que as rendas provinciais não fossem suficientes para contínuos cuidados 

sanitários, em momentos de florescimento econômico algumas ações tópicas eram 

encaminhadas. Denise Mattos Monteiro demonstra que o crescimento das exportações de 

algodão no período de 1850 a 1860 gerou um aumento na arrecadação provincial e a Cidade do 

Natal, centro político-administrativo e porto marítimo, capitalizou importantes mudanças60 

afetas à questão sanitária. O Hospital de Caridade e o Cemitério do Alecrim foram construídos 

nessa quadra, no governo do Presidente de Província Antônio Bernardo dos Passos, no ano de 

1856.61 Por outro lado, é verdade que eram obras a posteriori, motivadas pela a urgência das 

crises de salubridade desencadeadas pela fomes e epidemias do cólera que assolou a cidade. 

Esta epidemia, em especial, será discutida no capítulo terceiro da dissertação, junto com outras 

epidemias que fustigaram a província, a exemplo da febre amarela e da varíola62.  

O mau estado de salubridade era potencializado pelos poucos profissionais de saúde que 

trabalhavam na Província. O Presidente Jozé Joaquim da Cunha mencionou, em relatório do 

ano de 1852, que só existiam dois médicos que atuavam em toda a província do Rio Grande do 

Norte63. O fato da província ter uma economia frágil, como já foi discutido anteriormente, fazia 

com que os investimentos em saúde pública ficassem comprometidos e, consequentemente, 

também, o pagamento desses profissionais, insuficiente e descontínuo, que não atraia médicos 

                                                 
1886. Saúde Pública, p. 2. Todos os relatórios citados encontram-se em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >   
59 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Saúde pública, p. 3. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
60 MONTEIRO, 2007: p. 105-106. 
61 Op. cit. 1856. Salubridade pública: p. 10-15. 
62 Denise Mattos Monteiro menciona que, “entre 1850 e a grande seca de 1877, ocorreram grandes surtos de febre 

amarela, em 1850 e 1863; de cólera, em 1855, 1862 e 1863; e de varíola, em 1858, 1863 e 1872.” MONTEIRO, 

2007: p. 112. 
63 FALLA dirigida á Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1852 pelo illm. e. exm. sr. Presidente da provincia, o doutor Joze Joaquim da Cunha. Rio Grande do Norte, Typ. 

de J.M. Navarro, 1852. Estado sanitário e outros objetos: p. 7. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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para atuarem na província. Na tabela abaixo, correspondente aos gastos com a saúde pública da 

Cidade do Natal de toda a década de 1850, tem-se uma ideia do quanto era pago aos médicos: 

 

Tabela 1 - Gastos com funcionários da saúde pública na Cidade do Natal (1850-

1859) 

Ano 
Comissário 

vacinador 

(anual) 

Médico do 

partido público 

(anual) 

Administrador 

do cemitério 
Farmacêutico 

1850     

1851 300$000 600$000   

1852 * *   

1853 * *   

1854     

1855     

1856     

1857     

1858  15.000   

1859  2.298.050 225.301 (?) 208.320 

TOTAL 300$000 2.913.050 225.301 (?) 208.320 

Fonte: Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, do período de 1850 a 1859. Disponíveis 

em: http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. 

 

No ano de 1851, um médico recebia anualmente a quantia de 600$000 réis, portanto, 

50$000 réis mensais. O comissário vacinador, responsável por aplicar a vacina na população, 

ganhava duas vezes menos do que o médico: 300$000 réis anuais. O mesmo valor era pago ao 

professor de latim, na época em que o médico ganhava 600$000 réis anuais.64 

Em 1859, o médico do partido ganhava mais de dois contos de réis. É possível que a 

pouca atração desses profissionais por atuar na Cidade do Natal estivesse diretamente ligada ao 

fato de não conseguir ganhar com consultas particulares, ou pela pouca clientela disponível. A 

referida cidade também não oferecia vantagens civilizacionais, em termos de economia 

dinâmica, devendo-se, pois, levar em conta que a Província do Rio Grande do Norte tinha uma 

economia que oscilava, de acordo com o mercado externo.  

Luís da Câmara Cascudo anotou em livro clássico sobre a história da Cidade de Natal 

que a população da cidade não tinha condições financeiras suficientes para pagar a visita de um 

médico. Para isso, foi criado o Médico do Partido Público, que era pago pela província, como 

se mostra na tabela. Teria a função de tratar dos presos de justiça que adoecessem e dos pobres, 

                                                 
64 FALLA dirigida á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1851, pelo Illmo e Exmo Sr. Presidente da Província, o Doutor José Joaquim da Cunha. Pernambuco, Typ. de M.F. 

de Faria, 1851. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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em geral, mas isso não impedia que atendessem aos chamados e consultas dos que pudessem 

pagar.65 De fato, de acordo com os dados disponíveis na tabela, juntamente com a comparação 

feita do quanto um médico ganhava em outras províncias, certamente os médicos que atuavam 

na Província do Rio Grande do Norte teriam alguma clientela. 

Outro problema de salubridade pública enfrentado na Província do Rio Grande do Norte 

deu-se em relação ao porto que ficava na Cidade do Natal. Era necessário todo um cuidado com 

mercadorias e pessoas que embarcavam e desembarcavam, principalmente em períodos 

epidêmicos. Em 1856, quando a província se viu ameaçada pelo cólera, lendo-se a 

documentação avulsa do governo municipal, percebe-se o temor e as medidas possíveis para o 

isolamento do contágio:  

 

Anno de 1856 –  

Ao mesmo 

Fevereiro 20 Rio Grande do Norte. Palacio do Governo 20 de fevereiro de 

1856 = Estando esta Provincia ameaçada da invasão do Cholera-Morbus que, 

segundo consta, já se acha na da Parahiba, convém a salubridade pública que 

as malas expedidas por essa Repartição para os portos do Sul, ultrapassem de 

Vila Flor, devendo em consequência ser enviadas pelos vapores as que 

pertencerem aos portos meridionaes. Deus guarde a V.Mce. Antonio Bernardo 

de Passos = Senr administrador do correio desta capital. 

Ao mesmo  

Maio 5 Rio Grande do Norte. Palacio do governo 5 de maio de 1856 = Tendo 

já cessado as quarentenas nessa província e nas da Parahiba e Pernambuco; 

convem que continuem a sahir para ali as malas do correio na forma do 

costume. Deus guarde a V.Mce. = Antonio Bernardo de Passos = Senr. 

Administrador do Correio desta capital.66 

 

Constata-se que toda a rotina do porto da Cidade do Natal foi modificada, em virtude 

de uma possível ameaça do cólera, a ponto de haver mudança de rotas. A referência às 

quarentenas comprova que essa foi uma medida que ocorreu com o intuito de manter possíveis 

objetos e pessoas isoladas. Isso se explica pela concepção da teoria do contágio. Os defensores 

dessa teoria recomendavam que as mercadorias e/ou pessoas que entravam e saíam dos portos 

fossem mantidas no regime de quarentena, se houvesse suspeita de contaminação, ou seja, isolá-

los para evitar que a doença se espalhasse entre a população sã.67  

Os problemas de salubridade pública também eram relacionados à limpeza das ruas, 

falta de cemitérios e hospitais e matadouros na capital e em toda a Província do Rio Grande do 

                                                 
65 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 203. 
66 GOVERNO Municipal – Fase 3. Documentação avulsa (1851-1855). 
67 ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Ed. UNESP, 1994. p. 215.  
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Norte68. E, para resolver ou minorar o cenário malsão, seria necessário uma ação minimamente 

organizada, de modo que todas as intervenções na saúde pública, na Província do Rio Grande 

do Norte, por parte das autoridades provinciais e também da Câmara Municipal da Cidade do 

Natal, seja no combate à epidemia, na fiscalização dos gêneros alimentícios e no exercício 

médico e farmacêutico pudessem ser enquadradas no que autores posteriormente chamariam de 

medicina social.  

A medicina social é caracterizada por uma forma de controle contínua sobre o espaço, 

quando se trata de saúde pública, numa tentativa de esquadrinhar a cidade para evitar a 

propagação de doenças69. O que Roberto Machado considera como sendo uma medicalização 

da sociedade, seguindo esse princípio da medicina social, é o reconhecimento de que, a partir 

do século XIX, a medicina passa a intervir na sociedade. O perigo urbano não podia ser evitado 

somente pela promulgação de leis, mas exigia a criação de poder capaz de controlar os 

indivíduos e as populações, com o objetivo de tornar a sociedade sadia70.  

A medicina social, desde a sua constituição, esteve ligada ao projeto de transformação 

do desviante em um ser normalizado. Como? Instituindo a figura normalizadora do médico, 

com a criação de faculdades para diminuir o aparecimento da figura do charlatão. Além disso, 

o médico tinha a função de promover a diminuição das epidemias, com a aplicação de vacinas 

e, através do seu saber, auxiliar na construção de locais destinados aos doentes, como os 

hospitais, fiscalizar os gêneros alimentícios e a cidade como um todo, promovendo a limpeza 

das ruas, exterminando com os focos propiciadores de miasmas, como os pântanos, por 

exemplo.71 Todas essas eram medidas que contribuíam com a normalização da cidade e seus 

habitantes.  

Mesmo inserindo a Província do Rio Grande do Norte dentro desse processo da 

medicina social, é preciso que, ao ser avaliada a situação da saúde pública, isso seja feito com 

certa cautela. Devido ao caráter generalizante da concepção de medicina social discutida por 

Roberto Machado, é preciso que sejam colocadas em evidência as especificidades das medidas 

desenvolvidas na saúde pública da Província do Rio Grande do Norte. A ideia de transformação 

do ser desviante em um normalizador e as medidas adotadas se fazem presentes na 

documentação, tanto dos Presidentes da Província quanto dos vereadores da Câmara Municipal 

                                                 
68 Todos estes aspectos relacionados a parte mais voltada para o espaço público, no que diz respeito a sua 

materialidade, serão abordados com mais propriedade no segundo e terceiro capítulos desta dissertação. 
69 MACHADO, Roberto, et all. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio 

de Janeiro: Edições Graal, 1978. p. 104. 
70 MACHADO, et. all., 1978: p. 156. Ver também ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios 

sobre a história da assistência médica. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 138. 
71 Idem. 
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da Cidade do Natal. As especificidades deste processo e o tempo tardio que medidas provindas 

desses focos médico/camarário/provincial levavam para serem aplicadas e aceitas pela 

sociedade. Como já foi discutido, as rendas provinciais destinadas à saúde pública não se dava 

de maneira previsível e planejada, de forma que algumas ações demoravam para serem 

aplicadas, como foi o caso da construção do Cemitério e do Hospital de Caridade, que eram 

mencionados em relatórios anteriores a 1850, mas que só vieram a ser construídos em 1856.  

De acordo com o que será exposto nos próximos tópicos, todas essas medidas de 

salubridade, fiscalização do exercício médico e farmacêutico e dos gêneros alimentícios fazem 

parte de um contexto específico, a partir da instalação da família Real ao Brasil, em 1808, 

quando começam uma série de determinações estatais inquietas em relação à saúde pública. Na 

esteira dessas preocupações foram criadas faculdades de medicina e órgãos responsáveis por 

cuidar dos aspectos urbanos da Corte e demais províncias do Império. Toda essa mudança na 

saúde pública permitiu uma participação mais efetiva do Estado na saúde da população. E isso 

não foi diferente na Província do Rio Grande do Norte, ressaltando-se que este processo ocorreu 

de modo muito lento, em virtude dos fatores discutidos neste tópico.   

 

1.2. Formas de tratamento das doenças 

 

1.2.1. Artes de curar: remédios caseiros e sangrias 

 

Com poucas rendas destinadas, constantes epidemias e a pouca disponibilidade de 

médicos, certamente a população norte-riograndense se utilizava das alternativas que possuía 

para curar as suas moléstias. Na documentação da qual se dispõe, em sua maioria, dos governos 

provincial e municipal, são encontradas poucas informações sobre outros métodos curativos 

utilizados pela população. A partir dessas informações, e em conjunto com a historiografia do 

Rio Grande do Norte, pode-se obter uma noção de como essa população se curava, além das 

medidas que o governo tomava em períodos epidêmicos. 

Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da Cidade do Natal,72ao descrever como 

era a situação da saúde pública na referida cidade e os médicos existentes, menciona que, 

durante os séculos XVII e XVIII, o socorro doméstico tinha como base a terapêutica tradicional 

e a técnica utilizada era purgar e sangrar.73Supõe-se que a referência à terapêutica tradicional 

                                                 
72 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999.  
73 CASCUDO, 1999: p. 203. 
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que Luís da Câmara Cascudo menciona, esteja relacionada ao uso de ervas, chás, como também 

a pessoas que tinham o conhecimento de rezas e da flora medicinal.74 

A prática da purgação está relacionada aos medicamentos, chamados purgantes, que 

produziam evacuações, ou seja, tinham a função de laxante. Os purgantes podem ser substâncias 

vegetais e minerais e há uma grande variedade deles.75 No Dicionário de medicina popular, o 

médico polonês Pedro Luiz Napoleão Chernoviz76menciona uma variedade de substâncias 

vegetais brasileiras indígenas, que serviam como purgantes: amendoirana, anda-açú, batata 

purgativa, bucha dos Paulistas, cainça, goma de batata, purga do campo, entre outras.77 O 

medicamento, ao ser ingerido, geralmente provocava alguns sintomas, como: ânsia, náuseas, 

cólicas e somente depois é que se manifestava a necessidade da defecação.78 Para quem tomava 

o purgante, recomendava-se evitar ingerir alimentos sólidos e, conforme o efeito do 

medicamento, o paciente tomaria muito líquido para evitar a desidratação.79 

A técnica do sangrar, à qual Cascudo se refere, está relacionada à sangria, que consiste 

em abrir conscientemente uma veia para permitir a saída de sangue. Essa sangria podia ser feita 

nas veias do braço e do pé, sendo esta última um procedimento pouco praticado.80 A sangria do 

                                                 
74 Não encontramos uma definição para a expressão utilizada por Cascudo, o que ele chama de terapêutica 

tradicional. Encontramos outra expressão que, talvez tenha um significado similar e é uma expressão que é vista 

com mais frequência nos estudos de História da saúde e das doenças: a chamada medicina popular. De acordo com 

Iaperi Araújo, a medicina popular “é a parte da coluna do povo dedicada à utilização de drogas, substâncias, gestos 

ou palavras para a conquista da saúde da coletividade. Ela está representada principalmente no meio rural e em 

boa parte do território brasileiro pelas rezadeiras, comadres, curandeiras, pessoas de boa fé e possuidora de 

conhecimento profundo da flora medicinal brasileira.” ARAÚJO, Iaperi. A cultura do povo. In: A medicina 

popular. 3. ed. Natal: EDUFRN, 1999. p. 13. 
75 CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Purgantes. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& 

F. Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 819-822. 
76 Pedro Luiz Napoleão Chernoviz (1812-1881) nasceu na Polônia e foi obrigado a sair de seu país, ainda bem 

jovem, estudante de medicina na Universidade de Varsóvia, por ter participado, em 1831, de um levante contra o 

domínio russo. [...] Assim como milhares de outros poloneses, recebeu abrigo em território francês, onde pôde 

continuar seus estudos. O Dicionário de Medicina Popular que mencionamos acima teve seis edições: a primeira 

foi publicada em 1842 e a sexta, na qual utilizamos neste artigo é do ano de 1890. Dividido em dois volumes, esta 

obra vendeu três mil exemplares. As informações sobre o médico e o dicionário foram encontradas neste artigo: 

GUIMARÃES, Maria Regina Cotrim. Chernoviz e os manuais de medicina popular no Império. História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2, p. 502-504, maio-ago. 2005. 
77 CHERNOVIZ, 1890: p. 822. 
78 Idem, p. 821. 
79 Ibiden.  
80 Chernoviz menciona que a sangria do pé era praticada ao nível do tornozelo, pois a veia era mais visível. “Para 

fazêl-a mais visível, aplica-se na parte inferior da perna uma ligadura circular, e mergulha-se o pé em agua quente 

durante alguns minutos. Faz-se a abertura bastante larga e mette-se o pé na agua. A coloração mais menos forte da 

agua, e a quantidade da fibrina que se depõe no fundo do vaso, servem de fazer julgar aproximadamente a 

quantidade de sangue correo. [...]Outro inconveniente d’esta sangria é não se poder avaliar exatamente a porção 

do sangue extrahido, e não haver jamais segurança de se obter d’elle uma porção suficiente. Pelo que a sangria do 

pé é muito menos usada hoje do que d’antes; tanto mais que experiência não tem justificado as vantagens que se 

lhe attribuiam. CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Sangria. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. 

Roger& F. 

Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 939. 
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braço era uma prática mais comum, porque as veias eram mais grossas, tornando-se mais 

salientes e, portanto, mais visíveis.81 A figura abaixo ilustra bem as veias nas quais poderia ser 

feita a sangria do braço. 

 

Figura 2 - Sangria do braço 

 

Fonte: CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Sangria. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& 

F. Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 939. 

Nota: A figura realça principalmente as veias que poderiam servir à sangria. 

 

O tecido amarrado em volta do braço era uma atadura, que tinha a função de facilitar a 

aparição das veias. Depois de escolhida a veia para fazer a incisão, o doente deveria sentar-se 

ou deitar-se na cama. Então, estendia-se e amarrava-se a atadura ao redor do braço. Após esse 

procedimento, colocava-se uma toalha, para evitar que o sangue manchasse a cama e, abaixo 

do braço, colocava-se o vaso, recipiente onde o sangue era derramado. Colocava-se o dedo 

polegar em cima da veia que ia ser aberta e, em seguida, fazia-se uma incisão com uma lanceta 

de lâmina para a retirada do sangue. A quantidade de sangue que se retirava variava de 30 a 480 

gramas. Feito esse procedimento, tirava-se a atadura em volta do braço, limpava-se o sangue 

ao redor da incisão e, para proteger o corte, colocava-se um chumaço de algodão e, finalmente, 

enrolava-se a incisão com uma atadura.82 O instrumento utilizado para fazer a incisão na veia e 

permitir que o sangue saísse era chamado de lanceta, como demonstra a figura abaixo. 

 

 

 

 

                                                 
81 Idem. 
82 CHERNOVIZ, 1890: p. 940-941. 
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Figura 3 - Lanceta 

 

Fonte: CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Sangria. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& 

F. Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 941. Nota: A lanceta era um instrumento utilizado no procedimento da sangria para 

fazer a incisão no braço. 

 

Por vezes, o procedimento com a lanceta causava incômodo e mal estar no paciente. De 

acordo com o Dicionário de medicina popular, o paciente geralmente desmaiava ao ver a 

lanceta, em consequência da incisão ou durante o corrimento sanguíneo. Para tentar evitar todo 

esse incômodo, o paciente poderia se deitar durante o procedimento.83  A incisão era feita pelos 

chamados “barbeiros”, indivíduos que, além de cortar o cabelo e de fazer a barba, também 

praticavam a sangria. Eram também chamados de “barbeiro-sangrador” ou simplesmente, 

“sangrador”. O sangrador, para exercer legalmente o ofício, deveria ter a carta de examinação 

como prova de que havia sido examinado por cirurgiões e julgado apto. Entretanto, alguns deles 

eram leigos e não possuíam este documento.84 

Por mais que Cascudo tenha mencionado que essas técnicas eram predominantes 

durante o período colonial na Cidade do Natal, deduz-se que esses procedimentos de sangrar e 

purgar também se prolongaram durante o século XIX, pois, embora na documentação 

administrativa provincial, municipal e nos jornais, não fossem encontradas informações a 

respeito dessas técnicas, pesquisas revelam que as terapêuticas sobreviveram naquele século. 

Sidney Chalhoub, por exemplo, menciona que as sangrias e os purgantes foram prescritos pelos 

médicos até fins do século XIX, para combater os males e epidemias que afligiam a 

população.85 

                                                 
83 Idem, p. 942. 
84 SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. História geral da medicina brasileira Vol. 1.  São Paulo: HUCITEC, 

1977. p. 340. 
85 CHALHOUB, Sidney. Et. al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2003. p. 11. 



35 
 

Nos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, encontram-se 

críticas das autoridades constituídas, direcionadas às pessoas não qualificadas que praticavam 

a arte de curar na Cidade do Natal. O Presidente Jose Joaquim da Cunha, além de enfatizar a 

pouca disponibilidade de recursos, menciona que a população sujeitava-se a curar suas 

moléstias com os charlatães “ávidos de lucro” e pessoas “privadas de conhecimentos 

profissionais.”86 A referida autoridade provincial não cita o que ele considera ser um charlatão, 

mas, pelo discurso, percebe-se que não se tratava de pessoas aptas a exercer a medicina ou 

farmácia. Para a Cidade do Natal, onde não havia tantos profissionais, os charlatães certamente 

eram as únicas alternativas para a população. 

Gabriela dos Reis Sampaio, ao estudar as diferentes práticas de cura no Rio de Janeiro 

Imperial, em seu livro Nas trincheiras da cura (2001), demonstra que os médicos que atuavam 

no Rio de Janeiro, utilizavam a categoria dos charlatães para designar as mais diferentes práticas 

de cura. Para estes profissionais, os curandeiros, espíritas, sangradores, parteiras, ervateiros, 

farmacêuticos, “que produziam remédios e não revelavam suas fórmulas” e que “agiam sempre 

de má-fé, enganando as pessoas para enriquecer”, 87  eram consideradas charlatães. A 

historiadora adianta ainda que os médicos que atuavam no Rio de Janeiro acabavam por usar o 

termo charlatão para enfatizar todas essas práticas que divergiam da sua ciência, da sua 

formação, até porque passavam anos estudando e se dedicando à medicina, de maneira a não 

admitir que “tamanhas ignorâncias” obtivessem tanta crença entre as pessoas.88  

Roy Porter, em Das tripas coração, também explica o que era ser charlatão na 

Inglaterra. Antes de definir o termo, Porter faz uma crítica quanto ao uso do termo 

“charlatanismo.” Para ele, o termo precisa ser analisado com cautela, pois, “ao falar da medicina 

não-ortodoxa, não devemos impugnar automaticamente os motivos dos profissionais 

alternativos nem negar seus poderes de cura.” 89 Ele explica que os charlatães, na Inglaterra, 

exerciam grande fascínio sobre a população, porque eles eram “mestres da iniciativa 

empresarial e da arte da publicidade” e, com isso, conseguiam angariar grandes lucros por meio 

da venda de remédios que seriam eficazes na cura da enfermidade90. 

                                                 
86 FALLA dirigida á Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1852 pelo Illm. e. Exm. Sr. Presidente da Provincia, o Doutor Joze Joaquim da Cunha. Estado sanitario e outros 

objetos, p. 7. Rio Grande do Norte, Typ. de J.M. Navarro, 1852. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
87 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferenças medicinas no Rio de Janeiro Imperial. 

São Paulo: Unicamp, 2001. p. 53. 
88 SAMPAIO, 2001: p. 51. 
89 PORTER, Roy. Das tripas coração (Uma breve história da medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. 

p. 63. 
90 Idem, 2004: p. 64. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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Depois de vistas as formas como o charlatão eram descritos em outras realidades, faz-

se mister retornar ao discurso do Presidente de Província do Rio Grande do Norte, Jose Joaquim 

da Cunha sobre os charlatães. É preciso, portanto, adotar certos cuidados críticos em avaliar o 

que médicos e autoridades provinciais consideravam ser charlatão. Para esse presidente, 

charlatão era uma pessoa que não era “dotada de conhecimentos profissionais”, ou seja, não 

dominava o conhecimento científico, médico. Mas é preciso pensar também que muitas das 

ervas, remédios caseiros, enfim, eram de uso tradicional da cultura indígena, africana e 

portuguesa91. Portanto, faz-se importante deixar sempre claro o que é medicina popular e o que 

leva médicos e autoridades provinciais a acusarem o “outro” de ser charlatão.  

Mesmo havendo desconfiança em relação aos charlatães, em alguns momentos as 

autoridades provinciais do Rio Grande do Norte acabavam por admitir que, devido ao estado 

insatisfatório da saúde pública, estas pessoas que não eram detentoras do conhecimento médico 

sistemático faziam-se necessárias. O Vice-Presidente de Província Medeiros Murta, falando 

sobre as epidemias de febre amarela e varíola, em 1862, achou “conveniente conservar os 

curiosos que ali existem em comissão e fazer novas remessas de gêneros para os miseráveis 

acometidos da epidemia.”92 

Curiosos seriam os práticos não acadêmicos. A expressão surge com esse sentido nos 

dicionários da língua portuguesa, a partir da publicação da obra de Antonio Moraes da Silva, 

em 1789: “se diz que é curioso de alguma arte, o que não deu annos a aprendê-la com mestre e 

não a sabe a fundamento”93. Mantém-se com o mesmo sentido no dicionário de Luiz Maria da 

Silva Pinto, publicado em 1832: “que tem curiosidade. Que faz tudo com cuidado. O que 

aprendeo sem fundamento e por curiosidade alguma arte, etc, sem mestre.”94 Até ser alargado, 

no século XX, para uma dimensão muito sugestiva, até para os séculos anteriores: “que ou quem 

procura fazer curas através de práticas não profissionais, utilizando-se de simpatias, feitiços, 

benzeduras etc.”!95
 

O termo curioso, utilizado pelo vice-presidente Medeiros Murta, poderia ser também a 

pessoa não habilitada a exercer a medicina, mas que acabava aprendendo técnicas de cura com 

                                                 
91 Sobre a medicina indígena, negra e portuguesa, consultar o livro de SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. 

História geral da medicina brasileira.  São Paulo: HUCITEC, 1977, principalmente os livros de IV a VIII. 
92 RIO Grande do Norte (Província) Vice-Presidente Medeiros Murta S/título ... 26 maio 1862. p. 1. Disponível 

em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
93 SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios impressos ate 

agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO DE MORAES SILVA. 

Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. 
94 PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da 

Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832 
95 HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro Instituto Antônio Houaiss. 

Ed. Objetiva , 2001 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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alguma outra pessoa experiente no assunto96. No caso apontado pelo vice-presidente, o termo 

curioso foi utilizado pela autoridade provincial em relação ao responsável por aplicar a vacina 

na população, já que havia poucos comissários vacinadores (estes sim, habilitados para aplicar 

a vacina) na Província do Rio Grande do Norte. Então, em virtude da falta de pessoas habilitadas 

para exercer esta função, os curiosos foram permitidos pelo vice-presidente. 

Os curiosos não eram os únicos que ocupavam as páginas dos relatórios dos presidentes 

de província do Rio Grande do Norte. No ano de 1870, o inspetor de saúde pública, Henrique 

Leopoldo Soares da Camara, ao fazer um relato sobre as doenças que grassaram na província 

durante aquele ano, fez a seguinte descrição sobre a prática do curandeirismo na Cidade do 

Natal: 

 

Devo crer que para tão lamentável resultado concorreu grandemente a cega 

confiança da população crédula e ignorante o que, então, se entregou a 

imperícia e afoiteza de um curandeiro, pouco consciencioso, que apregoado 

novo Messias levantara diariamente Lazaros da sepultura. Cedo para os que 

lhes escaparam das garras, tarde, porém para os infelizes que elle enviara deste 

mundo, chegou a desilusão!97  

 

O que é importante perceber no discurso desse Inspetor de Saúde Pública são os seguintes 

aspectos: a maneira como ele denomina a população que acredita na prática do curandeiro; a 

caracterização que ele faz do curandeiro; o modo como o curandeiro parece se autodenominar 

e sua especialidade.  

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o Inspetor de Saúde Pública Henrique 

Leopoldo Soares da Câmara acaba por caracterizar a população de crédula e ignorante, por 

demonstrar cega confiança no curandeiro. Essa maneira de caracterizar a população é uma 

forma de manifestar a sua insatisfação perante aqueles que não acreditavam nas práticas 

científicas e se deixavam curar por uma pessoa não especializada na medicina. O segundo 

aspecto diz respeito à prática realizada pelo curandeiro. O inspetor a chama de imperícia e 

afoiteza, ou seja, o curandeiro não tinha habilidade e competência na prática da cura, de acordo 

com os preceitos científicos e era ousado no que fazia, colocando em risco a vida daquela 

                                                 
96 Lycurgo do Santos Filho menciona que “sendo poucos os profissionais habilitados e muito vasta a extensão 

territorial do Brasil, juntamente com esses praticavam a medicina ainda os boticários e seus aprendizes, os 

aprendizes de barbeiros e de cirurgiões-barbeiros, os ‘anatômicos’, os ‘algebristas’, os ‘curandeiros’, os 

‘entendidos’, ‘curiosos’ e outros que tais”. SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral da medicina brasileira. 

Vol. 1. São Paulo: Hucitec, 1977: p. 63-64. 
97 RELATORIO apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo Exm. Sr. Doutor Silvino 

Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do Recife, 1870. Annexo D: Relatório 

do Dr. Inspector da Saude Publica (Henrique Leopoldo Soares da Câmara), p. 2.  Disponivel em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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população. O curandeiro, como o Inspetor menciona, se autodenominava Novo Messias e tinha 

a especialidade, de levantar “Lázaros da sepultura”. No cristianismo e, mais especificamente, 

na Bíblia, Lázaro foi o homem ressuscitado por Jesus Cristo, tido como o Messias pelos 

cristãos98. Ou seja, o curandeiro faz uma menção a esta habilidade e, ao se autodenominar uma 

figura religiosa, isso conferia credibilidade às suas práticas, de acordo com a mentalidade das 

pessoas que acreditavam, nos preceitos cristãos sem aplicarem o devido discernimento diante 

das circunstâncias em que viviam.  

Lycurgo dos Santos Filho menciona que o crescimento do curandeirismo no Brasil 

deveu-se às inferiores condições socioeconômicas vigentes, desde o período colonial e até 

mesmo durante o Império, e com a decorrente escassez de profissionais e a má qualidade da 

maioria destes.99 Nesse cenário, os curandeiros acabavam por ser o recurso de que dispunham 

os pobres, principalmente pelo fato de não terem condições de pagar a visita de médicos 

diplomados, quando estes existiam.100   Considerando-se esta questão no contexto descrito 

acima pelo Inspetor de Saúde Pública, de fato, o “Novo Messias” era talvez a única solução da 

população mais pobre da Cidade do Natal para a cura das suas moléstias, visto que os médicos 

eram poucos, não só na referida cidade, mas também em toda a Província do Rio Grande do 

Norte, como é mencionado no tópico sobre o estado sanitário da referida província. 

Flávio Coelho Edler, em seu livro Boticas & pharmacias, nos mostra que as 

desigualdades sociais e culturais, advindas do período colonial e que se estenderam até o 

Império, como discutiu Lycurgo dos Santos Filho, também se refletiam no uso dos remédios. 

O acesso aos produtos das boticas, em sua maioria importados, era possível, quase sempre, 

somente aos brancos ricos. Nos setores subalternos, formados pela população de pobres, 

escravos e livres, tinha-se e confiava-se nos remédios caseiros, fórmulas feitas com ervas e 

outros produtos administrados por curandeiros e sangradores. 101 É claro que isso acontecia em 

todas as províncias do império, ou seja, o pouco acesso ao remédios vendidos em boticas, pela 

carestia verificada nos preços e o não acesso à população mais pobre eram evidentes, mas 

também se devem considerar outros aspectos dessa discussão: o fato da população acreditar na 

eficácia dessas ervas e remédios receitados pelos curandeiros. 

                                                 
98 Essa passagem da Ressurreição de Lázaro encontra-se em João 11: 1-46. In: Bíblia Sagrada. 180. ed. São Paulo: 

Ed. Ave-Maria, 2008. p. 1399-1400. 
99 SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. História geral da medicina brasileira, Vol. 1.  São Paulo: HUCITEC, 

1977. p. 346. 
100 PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do século XIX. In: 

CHALHOUB, Sidney. Et. al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2003. p. 321. 
101 EDLER, Flávio Coelho. Boticas & pharmacias:  uma história ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2006. p. 80. 
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Tânia Salgado Pimenta, ao estudar os terapeutas populares na Corte, durante a primeira 

metade do século XIX, menciona relatos da população que saía em defesa dos curandeiros. A 

pesquisadora mostra, com esse estudo, que os serviços solicitados pela população não eram 

decorrentes apenas da falta de médicos, ou porque não podiam pagar pelos seus serviços ou 

pelos remédios receitados, mas também porque a população acreditava que os curandeiros eram 

mais eficientes na cura das moléstias, desde as mais leves às mais sérias.102 Este parece ser o 

caso da população da Cidade do Natal em relação ao curandeiro denominado “Novo Messias”.  

Outro fator que deve ser percebido no relato do Inspetor de Saúde Pública é a 

continuidade das práticas curativas. Mostrou-se, desde o início, o relato dos dois presidentes 

sobre a prática do charlatanismo e dos curiosos e, finalizando a abordagem com o discurso do 

Inspetor. Todas estas três situações estavam ocorrendo num período em que a Inspetoria de 

Saúde Pública da Província do Rio Grande do Norte andava fiscalizando o exercício médico e 

farmacêutico na Cidade do Natal, regida pelo decreto da Junta Central de Higiene Pública. Ou 

seja, tratava-se de duas práticas de cura ocorrendo simultaneamente: uma popular e outra 

científica. Isso significa que, mesmo com a fiscalização do exercício médico e farmacêutico na 

Cidade, os terapeutas populares exerciam o seu ofício103, mesmo com as reclamações das 

autoridades provinciais.  

A insatisfação dos sujeitos estatais em relação às práticas curativas não acadêmicas na 

Cidade do Natal, era uma tentativa dessas autoridades para institucionalizar o discurso médico 

e as suas práticas, mesmo admitindo que a Província sofria com a falta destes e, por vezes, 

deixando que os curiosos exercessem uma prática que deveria ser, a princípio, monopólio dos 

médicos. Toda essa defesa da medicina científica se tornou mais frequente devido ao número 

crescente de profissionais formados nas faculdades existentes no Brasil104 e da elaboração de 

legislações que começavam a instituir a fiscalização do exercício médico e farmacêutico.  

 

1.2. A ciência da cura 

 

1.3.1 A formação do saber médico e farmacêutico no Brasil 

 

Até então esteve sendo discutida a situação da situação da Província do Rio Grande do 

Norte em relação à saúde pública e as artes de curar na Cidade do Natal, recorte espacial de 

                                                 
102 PIMENTA, 2003: p. 323.  
103 Idem. 
104 PIMENTA, 2003: p. 322 
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interesse nesta dissertação. Ficou evidente que as práticas curativas populares conviviam, 

simultaneamente, com as práticas científicas da medicina e que os presidentes de província e o 

Inspetor de Saúde Pública criticavam aqueles que Atribuíam crédito a estas práticas, chamando-

os de crédulos e ignorantes. É no convívio dessas duas práticas que, neste tópico, será discutido 

como se deu a formação do saber médico e farmacêutico no Brasil, focando especialmente a 

criação das referidas faculdades e as teorias desses campos que mais circularam no Brasil 

durante o século XIX.  

Impedido de fundar instituições de ensino superior, durante trezentos anos, o Brasil 

sofria com a falta de pessoas especializadas e de conhecimento científico voltado para o 

exercício da medicina e de farmácia.105Em virtude disso, as práticas curativas tidas como 

populares predominaram nesse período. Somente a partir do século XIX o país passou a 

conviver de maneira mais significativa com as práticas tidas como científicas.  

É no século XIX que o Brasil passa por um processo de transformação política e 

econômica que atingiu também a medicina, saber que vai se imiscuir em assuntos referentes ao 

meio urbano, assim como servir de suporte científico ao exercício do Estado no tocante à saúde 

pública.106 Outro aspecto importante a ser mencionado é que o Brasil se enquadrava numa 

característica predominante do século XIX, que Roy Porter vai denominar de era da ciência 

pública, onde o Estado passa a financiar institutos de pesquisa e universidades voltadas para a 

medicina.107  

Com a chegada de D. João VI e da Corte Imperial ao Brasil, vários aspectos da vida 

política passaram por transformações. Devido à sede do governo ficar localizada no Rio de 

Janeiro, a cidade se potencializou como lugar de entrada de mercadorias, mas também de 

doenças. Neste sentido, os seguintes órgãos e funções dedicados à saúde pública foram criados: 

Escola de Cirurgia da Bahia, funcionando no Real Hospital Militar 108  em 1808; Escola 

Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro funcionando no mesmo ano no Hospital Real 

Militar da Corte do Rio de Janeiro, local onde a cadeira de anatomia era ministrada109 ; criação 

                                                 
105 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-

1930). São Paulo: Cia das Letras, 1993. p. 192. 
106 MACHADO, Roberto, et all. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio 

de Janeiro: Edições Graal, 1978. p. 155. 
107 PORTER, Roy. Das tripas coração (Uma breve história da medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. 

p. 97. 
108 NAVA, Pedro.  Capítulos de História da medicina no Brasil. São Paulo:  Ateliê Editorial, 2003. p. 50. 
109 ESCOLA Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. In: Dicionário da Administração Pública 

Brasileira do Período Colonial (1500-1822). Disponível em: http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2652.  

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2652
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dos cargos de físico-mor110 e cirurgião-mor (1808), do provedor-mor da saúde (1809)111 e, por 

fim, a Junta da Instituição Vacínica da Corte (1811) responsável por realizar a propagação da 

vacina antivariólica.112 Todas essas medidas contribuíram com a difusão do saber científico 

durante o século XIX no Brasil e influenciaram as exigências de fiscalização do exercício 

médico e farmacêutico no combate às práticas curativas populares.  

No ano de 1809, criou-se a cadeira de matéria médica e farmácia, a qual era destinada à 

formação dos cirurgiões. Os livros utilizados pelos alunos nas Escolas mencionadas 

anteriormente eram publicados pela imprensa ligada à Corte, na maioria traduções de livros 

franceses. É importante sempre lembrar que, embora recebendo a influência francesa no ensino 

médico destas escolas no Império, esse ambiente médico-farmacêutico dialogou com práticas, 

conceitos e métodos das diferentes etnias (indígena e africana) e de portugueses que viviam no 

Brasil durante o Império. 113  

Em 1812, foi criado o Laboratório Químico Prático, onde os profissionais que atuariam 

nas boticas eram preparados e habilitados para esta função, até a criação dos cursos de farmácia, 

em 1832, quando as duas escolas médico-cirúrgicas foram transformadas em faculdades de 

medicina, com direito a expedir diplomas de parteira, medicina e farmácia. Desde 1826, D. 

Pedro I havia concedido às faculdades de medicina o monopólio dos diplomas em cirurgia.114  

A duração do curso de medicina era de seis e o de farmácia, três anos. Para obter o título 

de médico, os alunos deveriam ser aprovados nos exames e fazerem a defesa pública de uma 

                                                 
110 A Fisicatura-Mor era uma junta estabelecida em 1810, que substituía a Junta do Proto Medicato de 1782. O 

objetivo da instituição era controlar as atividades dos físicos, cirurgiões, boticários, farmacêuticos e parteiras, por 

meio de inspeções e relatórios semestrais enviados ao físico-mor (cargo definitivamente extinto em 1831) e seus 

comissários, bem como licenciar indivíduos não formados, mas que eram práticos nessas atividades. As atribuições 

quanto à higiene e à saúde que, no período colonial cabiam ao físico-mor, passaram para as Câmaras.  BOTELHO; 

REIS, 2008. p. 262-263. 
111 A Provdedoria-mor de Saúde da Corte e Estado do Brasil tinha a responsabilidade de cuidar das questões 

urbanas. De acordo com o decreto de 28 de julho de 1809, o cargo de provedor foi desanexado da inspeção das 

câmaras municipais, ficando sob a jurisdição da provedoria a conservação da saúde pública no Brasil. Era 

atribuição do provedor-mor “realizar uma política médica através do projeto de instituir a quarentena dos navios 

em um lazareto, das disposições de saneamento da cidade, do controle dos alimentos, pastagens, matadouros e 

açougues públicos.” PROVEDOR-MOR/Provedoria-mor de saúde da Corte e Estado do Brasil. In: Dicionário 

Online da Administração Pública Brasileira do Período Colonial (1500-1822). Disponível em: 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2783. Acesso em: 23 jun. 2014. Sobre a função do Provedor-mor de saúde, também 

podemos encontrar em: MACHADO, Roberto, 1978: p. 164-165. 
112 JUNTA da Instituição Vacínica da Corte (1808-1822). In: Dicionário Online da Administração Pública 

Brasileira do Período Colonial (1500-1822). Disponível em: http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2746. E 

FERNANDES, Tania Maria. Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens, 1808-1920. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010. 
113 EDLER, Flávio Coelho. Boticas & pharmácias:  uma história ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2006. p. 57-58. 
114 EDLER, 2006: p. 58. 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2783
http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2746
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tese115. O título de farmacêutico era emitido quando os alunos praticavam o exercício de 

farmácia numa botica de um boticário diplomado, pelo período de três anos.116Já que foram 

mencionados os profissionais farmacêuticos e boticários e o local onde se fabricava e vendia 

remédios, a botica, faz-se necessário explicar cada um destes termos.  

 Flávio Coelho Edler menciona em seu livro Boticas & pharmácias, que o farmacêutico 

Manoel Hilário Pires Ferrão, no ano de 1875, elaborou uma distinção entre estes dois 

profissionais, numa conferência intitulada “Da farmácia no Brasil e de sua importância: meios 

de promover o seu adiantamento e progresso.” Para este farmacêutico, o boticário podia ser 

qualquer pessoa que resolvesse abrir uma botica e comercializar os remédios. Os farmacêuticos 

eram os indivíduos formados em cursos regulares de farmácia117 . Essa distinção era uma 

maneira de demonstrar uma equivalência entre os farmacêuticos e os médicos, através da 

formação acadêmica e, ao mesmo tempo, diferenciá-los daqueles que não possuíam diploma 

para exercer a profissão, relegando esses últimos a uma periferia muito próxima ao 

charlatanismo.118  

No entanto, no linguajar oitocentista, o termo boticário acabou sendo utilizado pela 

população para se referir ao farmacêutico que possuía o diploma. Por outro lado, era possível 

aos proprietários de boticas também contratarem farmacêuticos diplomados, como forma de dar 

nome e credibilidade aos seus estabelecimentos.119 As boticas eram estabelecimentos onde se 

manipulava e eram vendidos remédios. Nelas, também poderia ser realizada a assistência 

médica e farmacêutica: prescrição e manipulação dos medicamentos e procedimentos 

terapêuticos, como as sangrias. Não raro os boticários e farmacêuticos atuavam como médicos 

e estes, por sua vez, também se faziam de boticários quando preparavam remédios que eles 

mesmos vendiam. Portanto, a designação de boticário, no cotidiano, podia ser bastante 

abrangente. 120 

O trabalho no interior das boticas nos relatos dos viajantes europeus, durante o século 

XIX, assumia certo ar de mistério, semelhante a um ato alquímico de produzir remédios que 

proporcionavam a cura para as moléstias. Isso se justificava pela maneira como a botica era 

                                                 
115 Pedro Nava menciona que as teses defendidas nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia foram 

quase sempre as “divulgadoras em primeira mão dos assuntos novos, originais e especializados na área da 

medicina.” NAVA Pedro. Capítulos de História da medicina no Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 30. 
116 EDLER, 2006: p. 64. Ver também, ACADEMIAS Médico-Cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro. In: 

Dicionário da Administração Pública Brasileira do Império (1822-1889). Disponível em: 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=6377.   
117 EDLER, Flávio Coelho. Boticas & pharmácias:  uma história ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2006. p. 66. 
118 Idem. 
119 EDLER, 2006: p. 67. 
120 Idem. 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=6377
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organizada. Havia os balcões onde o boticário atendia a clientela e todo o arsenal de vidrarias 

e porcelanas que ficavam expostas nas prateleiras. Os medicamentos eram preparados e 

manipulados na oficina ou laboratório, mas o procedimento não era visível aos fregueses, daí o 

ar de mistério que girava em torno da preparação dos medicamentos.121 

A implantação do ensino médico e farmacêutico no Brasil, transformando as escolas de 

cirurgia em faculdades de medicina e farmácia no ano de 1832, representou um afastamento 

científico entre as medicinas acadêmica e popular. Estas faculdades tinham a tarefa, no dizer 

dos seus idealizadores, de promover uma aculturação da medicina local, seguindo as tendências 

da medicina europeia, principalmente no campo da clínica e da higiene. Mas, em grande parte 

do século XIX estas faculdades não corresponderam às expectativas, pois a ideia de copiar o 

modelo clínico-hospitalar da França não obteve êxito, devido ao controle político-

administrativo que a burocracia imperial exercia e a falta de uma cultura científica sólida nestas 

faculdades.122 

Mesmo com essas deficiências no que diz respeito às expectativas que eram esperadas 

pelas faculdades de medicina e farmácia, houve uma tentativa de regularização do exercício 

médico e farmacêutico e das boticas, principalmente na segunda metade do século XIX. Esta 

preocupação começou a surgir quando foi criada a Academia Imperial de Medicina.  

A primeira metade do século XIX continuou sendo um período de mudanças que foram 

significativas para a medicina do Império. Em 1829, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro 

foi criada e ela era uma espécie de embrião do que viria a ser a Academia Imperial de Medicina, 

que durou de 1835 a 1889.123 Essa sociedade também se inspirava nos ideais franceses e tinha 

o objetivo de contribuir com as discussões em torno dos diferentes ramos da arte de curar, assim 

como sobre a higiene pública, oferecendo ao governo monárquico propostas sanitárias, no 

intuito de diminuir os efeitos epidêmicos que assolavam o Império. É importante deixar claro 

que essa sociedade não pretendia ser uma associação profissional de médicos, cirurgiões e 

farmacêuticos, ou seja, a representação de seus interesses profissionais, mas sim, reunir médicos 

para debater sobre os assuntos acima mencionados. Os sócios eram influenciados pelo 

Iluminismo, principalmente os ideais de Humanidade e Medicina, Filantropia e Ciência e, por 

                                                 
121 EDLER, 2006: p. 70. 
122 FERREIRA, Luiz Otávio. Medicina impopular: ciência médica e medicina popular nas páginas dos periódicos 

científicos (1830-1840). In: CHALHOUB, Sidney. Et. al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de 

história social. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. p. 102-103. 
123 EDLER, 2006: p. 62. 
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vezes divergiam entre si, havendo inclusive duas classes dentro da própria sociedade: os que 

praticavam a medicina científica e os que contribuíam com os progressos da ciência.124  

No ano de 1835, a Sociedade foi transformada em Academia Imperial de Medicina e 

promoveu o principal fórum de debates sobre o ensino médico e a saúde pública imperial, 

defendendo o modelo anatomoclínico francês e as ideias higienistas. Em 1832, a proposta de 

mudança das escolas para faculdades de medicina foi ideia da Academia.125 

Os debates sobre o ensino médico e a saúde pública não eram os únicos assuntos que 

interessavam à Academia. Eram de seu interesse as discussões sobre o comércio de 

medicamentos e de drogas. Nesse sentido, solicitou uma lei rigorosa de saúde pública e a 

instituição de uma autoridade médica para fiscalizar esse comércio.126 Desde a Independência, 

a fiscalização do exercício médico e farmacêutico ficou a cargo das câmaras municipais, pois, 

para atuar nas cidades, estes profissionais deveriam registrar seus títulos na instituição 

camarária que, por sua vez, concedia a licença para o exercício profissional. 127  

Em 1850, foi criada a Junta Central de Higiene Pública, devido a uma epidemia de febre 

amarela que ocorreu no Rio de Janeiro. O decreto n. 598, de 14 de setembro de 1850, aprovava 

o crédito a ser empregado na melhoria da salubridade da capital imperial. Para o emprego desse 

crédito, formou-se uma comissão composta por engenheiros, os quais seriam responsáveis por 

proporem medidas de saneamento e melhoramento urbano.128 Em 1851, o regulamento desse 

órgão firmou-se pelo decreto de nº 858, de 29 de setembro de 1851129, onde se acrescentou o 

termo “Central” devido à incorporação da Inspeção de Saúde do Porto e o Instituto Vacínico130.    

 A Junta Central de Higiene se insere no contexto da segunda metade do século XIX131, 

quando a administração pública do Império exercia um maior controle social, principalmente 

relacionado às questões de saúde pública. Por outro lado e, pensando na perspectiva de Sidney 

Chalhoub, instaura-se nesse período uma preocupação de “administração competente e da 

                                                 
124 COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 

(1822-1930). Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 120. Ver também: SOCIEDADE de Medicina do Rio de Janeiro. 

In: Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Disponível em: 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/socmedrj.htm.   
125 EDLER, 2006: p. 62.  
126 COELHO, 1999: p. 129.  
127 MACHADO, Roberto, et all. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio 

de Janeiro: Edições Graal, 1978. p. 193. 
128 JUNTA de Higiene Pública. In: Dicionário da Administração Pública Brasileira do Período Imperial 

(1822-1889). Disponível em: < http://linux.an.gov.br/mapa/?p=7270>.   
129 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de Setembro de 1851, Manda executar o regulamento da Junta de Hygiene 

Publica, Art. 1°. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-

setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html>. 
130 ALVES, Mariana da Hora. Junta Central de Higiene Pública: ações, estigmas e conflitos sociais (1850-1889). 

In: Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio: São Gonçalo, 2012. p. 2. 
131 ALVES, 2012: p. 2.   
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gestão da coisa pública.”132 Concordamos com essa assertiva, visto que foi a partir daquele 

órgão que surgiu uma maior preocupação em estender a atuação administrativa na saúde 

pública, de maneira mais sistemática, atingindo as demais províncias do Império.  

Com a criação do decreto que regulamentava a Junta Central de Higiene Pública, as 

funções das câmaras municipais referentes à saúde pública tornaram-se reduzidas, pois não 

seriam mais responsáveis pela matrícula dos médicos, cirurgiões, boticários, parteiras e 

dentistas. Essa atribuição ficou sob a responsabilidade das Comissões e Provedorias de Saúde 

Pública. A instituição camarária apenas enviava os fiscais para inspeção de boticas, fábricas e 

alimentos.133 

Edmundo Campos Coelho, em seu livro As profissões imperiais, quantifica os aspectos 

da saúde pública sobre os quais os artigos do decreto que regia a Junta Central de Higiene 

Pública se debruçavam. Nesse decreto, composto por oitenta e três artigos, trinta e três (40%) 

eram referentes à fiscalização das boticas e ao comércio de remédios e quinze (18%) estavam 

relacionados à regulação do exercício médico e farmacêutico. “Os demais se distribuíam por 

matérias relativas à inspeção da vacinação, saúde dos portos e polícia sanitária (inspeção de 

alimentos e fiscalização sanitária de fábricas).”134  

Conforme se pode verificar, a primeira metade do século XIX no Brasil foi um período 

de grandes transformações, tanto para a medicina e farmácia quanto para a saúde pública como 

um todo, com a criação de vários órgãos e instituições. A presença desses saberes científicos 

influenciou cada vez mais as práticas de cura, numa tentativa de diminuir, até mesmo por meio 

de sua ridicularização, as práticas populares. Ressalte-se que, mesmo que estas fossem 

submetidas ao controle do Estado e das instituições médicas oficiais, os médicos tiveram que 

lidar com o prestígio social que os curandeiros, curiosos e “charlatães” possuíam, como foi 

anteriormente explanado sobre as práticas curativas exercidas na Cidade do Natal. Mas é 

importante relativizar essa ideia de transformação, pois mesmo com a criação de órgãos e 

instituições, as províncias mais interioranas, incluindo o Rio Grande do Norte, ainda sofriam 

com a falta de médicos e farmacêuticos, como já foi mencionado anteriormente. Com isso, o 

                                                 
132 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Cia. Das Letras, 

1996. p. 8. 
133  BRASIL, Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 28, 30 e 59. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-
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134 COELHO, 1999: p. 135. 
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saber médico-científico exigiu dos seus representantes um grande esforço para estabelecer, de 

maneira nítida, as diferenças existentes entre as medicinas acadêmica e popular. 135 

Além da instituição de ensino de medicina e farmácia, havia outro aspecto importante 

difundido pelas Faculdades de Medicina do Império: as teorias estudadas e defendidas por estas 

instituições. Veremos que muitas delas, inclusive influenciaram no cotidiano da administração 

camarária e provincial na Cidade do Natal, sobretudo no espaço público, envolvendo a 

propagação da vacina e as medidas de salubridade na cidade.  

 

1.3.2. Sobre as teorias humoral, miasmática, contágio, homeopatia e alopatia 

 

Luís da Câmara Cascudo, ao discorrer sobre a varíola e a vacina, mencionou que a 

vacina era conhecida no Rio Grande do Norte, desde a época em que era capitania, quando o 

Ministro Conde de Aguiar, informava ao governador da Capitania do Rio Grande do Norte, 

José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, que estava enviando “uma porção daquele 

humor”136, vindo da Bahia. O humor a que ele se referia era o pus vacínico. Mas, o que era o 

humor na linguagem dos saberes médicos? 

A teoria humoral, de tradição hipocrático-galênica, estava relacionada a quatro líquidos 

existentes no corpo humano. Esses humores eram o sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. 

Um indivíduo era considerado saudável quando esses líquidos estivessem numa relação de 

equilíbrio, de força e de quantidade; e existiria a doença quando um deles estivessem em menor 

ou maior quantidade.137 Cada um desses líquidos, serviam a um propósito no corpo humano: o 

sangue era considerado a fonte da vitalidade; a bile amarela era o suco gástrico, fundamental à 

digestão; a fleuma era lubrificante e resfriador perceptível quando aparecia nas ocasiões de frio 

e febre; era o líquido que correspondia a todas as secreções incolores. A bile negra era 

responsável pelo escurecimento dos outros fluídos, principalmente quando o sangue, a pele ou 

as fezes tornavam-se salobros.138  

                                                 
135 FERREIRA, Luiz Otávio. Medicina impopular: ciência médica e medicina popular nas páginas dos periódicos 

científicos (1830-1840). In: CHALHOUB, Sidney. Et. al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de 

história social. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. p. 102.  
136 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 206.  
137 EDLER, 2006: p. 35. Ver também GORDON, Richard.  A assustadora história da medicina.  4.  ed.  Rio de 

Janeiro: Ediouro, 1996. p. 9. 
138 PORTER, Roy. Das tripas coração (Uma breve história da medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. 

p. 42. 
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 De acordo com esta teoria, esses quatro humores também eram responsáveis pela parte 

visível da existência física, relacionados à temperatura, cor e textura da pele. O sangue era 

responsável por deixar o corpo quente e úmido; a bile amarela o deixava quente e seco; a 

fleuma, frio e úmido e a bile negra, pelas sensações de frio e secura. Tais líquidos também eram 

relacionados aos quatro elementos da natureza. O sangue correspondia ao ar, a bile amarela ao 

fogo; a fleuma à água e a bile negra à terra.139 Essa tradição hipocrático-galena sobre a teoria 

dos humores trazia explicações relacionadas aos quatro líquidos que vão desde a fisiologia, o 

temperamento e a aparência e eram explicações indispensáveis, principalmente se for levado 

em consideração o escasso conhecimento envolvendo a ciência e a medicina no período da 

Antiguidade Clássica.140 

No caso de haver um desequilíbrio entre esses quatro líquidos, os autores hipocráticos 

afirmavam que existiam meios de prevenção e correção, tanto por meio de um estilo de vida 

adequado quanto por meios médicos e cirúrgicos. No caso, por exemplo, de haver excesso de 

sangue, era preciso fazer uma sangria. 141  Isso também reforça o que Cascudo já havia 

mencionado sobre a arte de purgar e sangrar, predominantes no Rio Grande do Norte, desde o 

período colonial, pois o mesmo menciona que Galeno reinava na referida província com a teoria 

dos humores.142 

Depois da teoria humoral, uma das teorias que mais predominam nos relatórios dos 

presidentes de província do Rio Grande do Norte e que foi fundamental para a construção de 

obras importantes para a saúde pública da Cidade do Natal, como o hospital, o cemitério e o 

matadouro público, foi a teoria miasmática. O problema etiológico, ou seja, o que causa a 

doença, era um dos grandes problemas enfrentados por médicos e higienistas no século XIX, 

principalmente quando as epidemias apareciam, deixando esses profissionais sem uma 

explicação definitiva sobre o causava aqueles surtos. Neste sentido, a teoria miasmática 

predominava nos saberes médicos-científicos. O seu princípio era de que as doenças se 

originavam em eflúvios e outras emanações do solo e do ar.143 

Os miasmas, como eram chamados, eram descritos como “emanações nocivas, que 

corrompiam o ar” e atacavam o corpo humano, causando doenças. Acreditava-se que se 

originavam de regiões pantanosas e próximas de lugares alagados e as principais medidas de 

controle dessas emanações eram combater os pântanos, focos que propiciassem a sujeira e 

                                                 
139 PORTER, 2004: p. 42-43. 
140 Idem, p. 43-44. 
141 PORTER, 2004: p. 44. 
142 CASCUDO, 1996: p. 203. 
143 PORTER, 2004: p. 108.  
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manter locais como hospitais, cemitérios e matadouros longe das habitações.144 Todas estas 

medidas para combater os miasmas são encontradas nos Relatórios dos Presidentes de Província 

do Rio Grande do Norte, do período de 1850 a 1889, recorte temporal da presente pesquisa. 

Estes aspectos serão melhor discutidos no terceiro capítulo desta dissertação.   

A credibilidade do pensamento miasmático existente nos saberes médicos-científicos 

era explicada pelas dúvidas em relação à teoria do contágio. Esta preconizava que a doença era 

transmitida de uma pessoa a outra. De acordo com Roy Porter, havia uma multiplicidade de 

combinações sobre essa ideia, mas nenhuma delas prevalecia. 145 Chernoviz também 

mencionava que as questões médicas em torno da teoria do contágio tinham sido de fato 

debatidas, mas, ainda assim, a indecisão aumentava sobre como funcionava o contágio. 

Questionando-se sobre a maneira como se devia preservar as pessoas do contágio, o médico 

polonês respondia que a providência mais eficaz era a isolação, ou seja, evitar o contato com 

pessoas doentes e os lugares onde elas conviviam.146 

Essas noções de contágio, principalmente a medida de afastar o doente da pessoa sadia 

acabavam por evocar ideias de poluição e impureza. Isso fortalecia a difusão dos estereótipos, 

ou seja, o doente é o “outro”, é “perigoso” e, portanto, deve ser afastado da população sadia.147 

Estas ações são perceptíveis em períodos epidêmicos, no caso, por exemplo, dos variolosos. 

Como será mostrado no próximo tópico, os variolosos na Cidade do Natal eram afastados da 

população sadia e eram colocados em ranchos que as autoridades provinciais mandavam 

construir para abrigá-los. Foi nesse sentido que Roy Porter chamou a atenção para o fato de que 

as teorias científicas poderiam, frequentemente, reforçar ou esconder estigmas sociais.148 

No que diz respeito à homeopatia, ela foi criada por Samuel Hahnemann (1755-1833). 

Para este médico alemão, existiam duas abordagens de cura: a “alopática” por opostos, que 

representava a medicina ortodoxa, e a “homeopática,” cujo princípio afirmava que, para curar 

a doença, era necessário procurar medicamentos que provocassem sintomas similares no corpo 

humano sadio. Esta é a primeira lei da homeopatia: similia similibus curantur, ou seja, que o 

semelhante seja curado pelo semelhante. Esta lei foi complementada pela segunda, a dos 

                                                 
144 CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Miasmas. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& 
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infinitesimais, que preconizava: quanto menor a dose, mais eficaz o remédio. Ou seja, para ele 

as doses menores fariam maior efeito do que as doses maiores.149 

No Brasil, a homeopatia foi praticada a partir de 1840, não sem a resistência da 

Academia Imperial de Medicina, que não concordava com esta teoria. Para seus sócios, a 

terapêutica homeopata representava uma afronta à medicina “oficial” monopolizada pela 

alopatia. Também não toleravam que as terapias homeopáticas atraíssem adeptos, 

principalmente das classes mais elevadas da sociedade.150 

Na Cidade do Natal, a menção à homeopatia apareceu no jornal O conservador, em 13 

de abril de 1872. José Francisco de Albuquerque enviou ao jornal uma nota intitulada de 

agradecimento, em que ele relatava os seguintes serviços prestados pelo Capitão Naninguer:  

  

Tendo o Sr. Capitão Naninguer prestado-se a tractar pelo systema 

homeopathico pêssoas de minha família, que forão atacadas da varíola, é meu 

dever manifestar-lhe os meus sentimentos de gratidão, de um modo publico e 

solemne; recorro por isso as columnas d’este jornal, como o meio mais seguro 

de fazer conhecer a S.S que não fique indiferente à prontidão e bôa vontade 

com que me fez tão caridoso favor. 

Aceite pois o Sr. Capitão Naninguer os meus mais sinceros protestos do mais 

vivo reconhecimento. 

Natal, 3 de abril de 1862 

José Francisco de Albuquerque151 

 

Gabriela dos Reis Sampaio, em seu livro As trincheiras da cura, demonstra que, no Rio 

de Janeiro, era muito comum os pacientes mandarem publicar nos jornais cartas de 

agradecimento aos médicos. Para a historiadora, as cartas traziam elogios aos médicos e era 

possível que os próprios médicos mandassem publicar as epístolas, como forma de melhorar a 

sua imagem diante dos pacientes. “Mas, mesmo que as cartas fossem enviadas por encomenda 

dos médicos, elas trazem informações que ajudam a pensar sobre a relação dos ‘pacientes’ com 

os doutores e sua ciência médica”152 e essa ação ajudava a dar crédito ao trabalho do médico. 

Nesse sentido, não foi possível verificar em que medida o Capitão Naninguer e o José Francisco 

de Albuquerque poderiam se utilizar desse expediente. 

 

1.4. Preliminares da saúde pública 
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1.4.1 A fiscalização do exercício médico e farmacêutico na Cidade do Natal 

Está explícito, no tópico sobre a criação das faculdades de medicina e farmácia no 

Brasil, que este período representou grandes transformações na saúde pública do Império. 

Também discutiu-se que, em 1850, a Junta Central de Higiene foi criada numa tentativa de 

regularizar a fiscalização do exercício médico e farmacêutico na Corte e demais províncias do 

Império, através do trabalho das Comissões e Provisões de Saúde Pública, que se encarregavam 

de fazer a fiscalização das boticas e do exercício médico e farmacêutico. 

Na Cidade do Natal, o órgão responsável por estas funções e pela fiscalização da 

qualidade dos gêneros alimentícios era a Inspetoria de Saúde Pública. Até o presente momento, 

não se tem informações a respeito da criação desse órgão na Cidade do Natal. Os documentos 

da Inspetoria que foram disponibilizados datam do período de 1852 a 1861153 , mas, nos 

Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte há menções tanto do cargo de 

inspetor quanto da inspetoria, até o recorte temporal desta dissertação, ou seja, 1889.154 

A Cidade do Natal não foi a única cidade da província imperial em que estas 

responsabilidades ficaram a cargo de outros órgãos que não fossem as comissões e provedorias. 

Karina Camarneiro Jorge, em sua dissertação intitulada Urbanismo no Brasil Império, 

menciona que, em São Paulo, a Junta Central de Higiene Pública era representada pela 

instituição da Inspetoria de Higiene e foi de grande importância, pois foi a partir dessa 

instituição que as ações relacionadas à limpeza pública da cidade ocorreram de maneira mais 

sistemática. Além disso, a inspetoria tinha a função de elaborar relatórios sobre o estado 

sanitário das cidades da província e, a partir deles, o presidente de província ordenava à Câmara 

Municipal que tomassem as medidas necessárias.155 

Uma das primeiras providências tomadas pela Inspetoria de Saúde Pública na Cidade 

do Natal foi solicitar das câmaras municipais a lista dos médicos matriculados para atuar na 

                                                 
153 Os documentos da Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do Natal tratam de pedidos à Câmara Municipal dos 

nomes dos facultativos (médicos) e comerciantes de remédios, fiscalização do exercício farmacêutico nas boticas, 

três termos de fechamento de boticas consideradas irregulares e fiscalização da qualidade dos gêneros alimentícios. 

Os documentos manuscritos estão sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e a 

versão digital pode ser consultada no Laboratório de Imagem – LABIM, vinculado ao Departamento de História 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  
154 RELATORIO com que o Exmo. Senhor Doutor Satyro de Oliveira Dias passou a administração a Exmo. Senhor 

1º Vice-Presidente Dr. Mathias Antonio da Fonseca Morais no dia 16 de março de 1882. Saúde pública, p. 13. 

Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 
155 JORGE, Karina Camarneiro. Urbanismo no Brasil Império: a saúde pública na cidade de São Paulo no século 

XIX (hospitais, lazaretos e cemitérios). Dissertação (Mestrado) -  Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, Pós-Graduação em Urbanismo. Campinas, 2006. p. 145. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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cidade.156 Cumprindo o que ordenava o Decreto nº 828, o inspetor de saúde pública Dr. Thomas 

Cardoso de Almeida, em 20 de dezembro de 1852, solicitava essa lista ao secretário da Câmara 

Municipal da Cidade do Natal. 157 Não se sabe se o secretário da Câmara a enviou, mas o 

documento do inspetor mostra-nos como era a sua atuação em consonância com uma legislação 

advinda do governo central. 

Como a câmara municipal havia perdido a atribuição de matricular os médicos e 

farmacêuticos que iriam atuar na cidade, essa regularização passou a ser atribuição da 

Inspetoria. Ao se dirigirem ao inspetor de saúde pública, os profissionais se matriculavam e os 

dados coletados (nome do indivíduo, profissão que exercia e a corporação que conferiu o 

diploma) eram registrados pelo inspetor. Depois de colher essas informações, colocava-se o 

visto no verso do diploma e assinavam, permitindo, portanto, que os médicos e farmacêuticos 

exercessem a profissão na cidade.158 Feito isso, juntavam-se as informações colhidas da Câmara 

Municipal e da Inspetoria e formava-se a matrícula provincial. 

E o que acontecia com os médicos e farmacêuticos que não faziam este procedimento? 

De acordo com o decreto, os que não estivessem matriculados nas respectivas inspetorias 

tinham até três meses para cumprir os procedimentos: “Igual prazo fica concedido aos que para 

o futuro houverem de receber diplomas, devendo o prazo ser contado do dia em que o receberão, 

ou da chegada à respectiva Província.”159 

Na Inspetoria, além do inspetor, atuavam também os fiscais e os secretários. O inspetor 

era responsável por fiscalizar as boticas e os estabelecimentos que vendiam gêneros 

alimentícios. Encarregava-se também de pedir informações à instituição camarária sobre os 

médicos e os farmacêuticos existentes na cidade. Além disso, poderia requisitar que outros 

funcionários, à luz do decreto, pudessem acompanhá-lo nas fiscalizações. O secretário ficava 

responsável por lavrar os termos de fechamento das boticas, assim como acompanhar o próprio 

inspetor nas visitas a estes estabelecimentos. O fiscal era solicitado pelos inspetores, à câmara, 

                                                 
156 Essa era uma das primeiras providências que o Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851 exigia desses órgãos 

que representavam a Junta Central de Higiene Pública nas províncias do Império.  BRASIL. Decreto n° 828, de 

29 de Setembro de 1851, Manda executar o regulamento da Junta de Hygiene Publica, Art. 32. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  
157 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2, Inspetoria da Saúde Pública – Ao secretário apresentar a lista pedida com 

urgência, 20 de Dezembro de 1852. 
158  BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 28 e 33. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  
159  BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 35. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html


52 
 

quando os secretários não pudessem exercer suas funções. Era também responsável por 

acompanhar o Inspetor de Saúde Pública nas visitas e fiscalizações feitas nas boticas e 

estabelecimentos que vendiam gêneros alimentícios e lavrar os termos, caso o secretário não 

estivesse presente. 160 

Na rotina de fiscalização exercida por estes funcionários, encontram-se três termos 

referentes ao fechamento de boticas na Cidade do Natal. Esse documento era redigido pelo 

secretário e representava o aval do inspetor sobre a situação das boticas fiscalizadas; neste caso, 

elas seriam fechadas por não estarem de acordo com o que ditava o Decreto nº 828, de 29 de 

setembro de 1851.  

No dia 12 de setembro de 1861, o Inspetor de Saúde Pública, Dr. Firmino José Doria, 

enviou um comunicado à Câmara Municipal da Cidade, informando que as boticas não estavam 

legalmente habilitadas para o exercício da farmácia. Neste sentido, cumprindo o que ditava o 

decreto n° 828, solicitava que a Câmara cessasse o exercício farmacêutico nestes 

estabelecimentos, enquanto os profissionais não se mostrassem habilitados. Além disso, 

requisitou da instituição camarária que o secretário da municipalidade lavrasse o termo de 

fechamento das boticas.161 

Ao fazer estes procedimentos, o Inspetor, juntamente com João Máximo dos Santos, 

então secretário da Câmara Municipal da Cidade do Natal, no dia 16 de setembro de 1861, 

ordenou o fechamento das boticas de Miguel Ferreira de Mello, Fructuoso Pereira Freire e 

Joaquim Miguilino de Sousa Santiago. As três boticas ficavam localizadas no bairro da 

Ribeira.162  

Os motivos dados pelo inspetor para autorizar o fechamento das três boticas foram os 

seguintes: seus representantes não estavam legalmente habilitados para ter botica e nem exercer 

as funções de farmacêuticos, sem título conferido pelas Faculdades de Medicina, como 

preconizava o artigo 25 do Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851. Em virtude disso, foram 

multados com a quantia de cem mil réis. 163  Também foram punidos por não terem se 

apresentado na Inspetoria de Saúde Pública e feito a matrícula, conforme rezava o artigo 28, de 

                                                 
160 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 7º, 59. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  
161 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria de Saúde Pública (1852-1861). Inspectoria da saude publica, 

Natal 12 de setembro de 1861. 
162 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saude Publica (1852-1861). Termo de feichamento da 

botica de Miguel Ferreira de Mello; Termo do feixamento da botica de Fructuoso Pereira Freire; Termo do 

feichamento da botica de Joaquim Miguilino de Sousa Santiago. 
163 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 25. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
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maneira que, por não cumprirem os requisitos exigidos, o secretário lavrou os termos de 

fechamento das boticas.  O Inspetor de Saúde Pública não mencionou se os três homens eram 

boticários ou farmacêuticos; apenas explicou que não estavam habilitados para o exercício de 

farmacêutico.  

Dos três termos citados, o que se refere a Fructuoso Pereira Freire apresentava um 

diferencial. Fructuoso foi intimado pelo inspetor de saúde pública, Firmino Jose Doria, por não 

ter preenchido os requisitos expostos nos artigos 28 e 29 do Decreto, pois o documento que ele 

apresentou ao inspetor, chamado “carta de farmácia”, que havia sido emitido pela Câmara 

Municipal de Goiana, não era condizente com o que o Decreto pedia.164 

Provavelmente, o farmacêutico julgava que a carta passada pela câmara de Goiana fosse 

por si suficiente, tornando desnecessária a sua presença na Inspetoria de Saúde Pública da 

Cidade do Natal. Inclusive, o artigo 31 do decreto deixa bem claro que, se a matrícula fosse 

feita uma vez, não seria necessário fazê-la novamente, mas, se a mudança fosse de uma 

província para outra, “a autoridade que procedeo à matricula ou da Provincia em que se achava 

porá hum – passe – nas costas do diploma, que servirá para melhor provar a identidade da 

pessoa e legitima posse do diploma.”165 Essa explicação se torna mais válida ainda quando, no 

dia 21 de outubro de 1861, o inspetor Firmino José Doria emitiu o seguinte comunicado à 

Câmara Municipal da Cidade do Natal: 

 

Inspectoria de saude publica do Rio Grande do Norte. 21 de Outubro de 1861 

Illmos. Snres. 

Commonico à V.V SSes. que provando Fructuoso Pereira Freire com atestado 

ao Exmo. Presidente da Província haver cometido infracção do art. 25 do 

regulamento n. 828 de 29 de setembro de 1851, pela qual fôra multado na 

quantia de cem mil reis, independente de sua vontade, esta Inspetoria o 

attendeo, relevando da multa, de que dera [ilegível] a V.V S.Sos., devendo 

[ilegível], mesmo ficar a dita multa de nem um efeito 

Deus guarde a V.V S.Sas. 

Illmos. Snres. Presidente, e mais vereadores da Camara Municipal da Capital 

O Inspetor de saúde 

Dr. Firmino José Doria166 

 

                                                 
164 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saude Publica (1852-1861). Termo do feixamento da botica 

de Fructuoso Pereira Freire.  
165 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 31. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>.  
166 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saúde Pública (1852-1861). Inspectoria de saude publica 

do Rio Grande do Norte. 21 de Outubro de 1861. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
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Por este documento fica evidente que Fructuoso Pereira Freire estava habilitado para 

exercer as funções de farmacêutico e que, de fato, houve uma confusão em relação ao 

documento apresentado, pois, mesmo ele tendo atuado em Goiana e, tendo o registro dessa 

atuação, mesmo assim ele deveria se apresentar na Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do 

Natal, pois ele estava em outra província, como explicava o artigo 31. Fructuoso, para provar 

que estava apto a exercer esta função, recorreu a uma instância maior de poder, ou seja, o 

Presidente de Província do Rio Grande do Norte. Este, então, emitiu atestado confirmando a 

aptidão de Fructuoso e, em virtude disso, a multa foi retirada.  

É evidente que no cotidiano da administração pública, havia cobranças e divergências 

entre as instâncias governamentais, principalmente quando se tratava de alguma atribuição ou 

não cumprimento de função. Como já foi mencionado, o inspetor, tendo o aval da própria 

legislação, poderia solicitar da instituição camarária que o fiscal o acompanhasse em alguma 

fiscalização e foi o que aconteceu. No dia 24 de setembro de 1861, o inspetor de saúde pública, 

Dr. Firmino José Doria, enviou o seguinte documento à Câmara Municipal da Cidade do Natal: 

 

Na forma do regulamento n° 828 de 29 de setembro de 1861, convidei o fiscal 

da câmara para proceder à umas diligencias sanitarias, e ele appareceo-me na 

tarde de 21 deixando, de comparecer hoje, em virtude do que representa a V.V. 

S.S.ª para que na forma da lei citada ordenem-lhe que se me apresente a bem 

do publico serviço. 

Deus guarde a VV. SSª 

Ilustríssimos senhores Presidente, e mais vereadores da camara municipal 

deste município 

O Inspector de Saude 

Dr. Firmino José Doria167 

 

Situações dessa natureza, assim como desavenças entre funcionários e administradores, 

ocorriam, principalmente, quando se tratava de saúde pública, visto que os sujeitos envolvidos 

nesta instância da vida pública buscavam legitimar o seu exercício.  

Juliana Teixeira de Souza, em sua tese de doutoramento intitulada de A autoridade 

municipal na Corte Imperial, estudou a atuação das câmaras municipais do Rio de Janeiro no 

comércio dos gêneros alimentícios. A fiscalização destes gêneros envolvia diretamente a saúde 

pública, principalmente após a criação da Junta Central de Higiene Pública. Neste sentido, a 

historiadora nos mostra que, mesmo os vereadores e fiscais da câmara tendo que obedecer a 

ordens deste órgão, quando se tratava de saúde pública, não permitiam “de forma alguma serem 

desrespeitados ou menosprezados pelos médicos” e, se os membros da Junta os dispensavam, 

                                                 
167 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2, Inspetoria da Saúde Pública, Rio Grande do Norte, Inspetoria de Saude 

Publica, 24 de setembro de 1861. 
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eles “faziam questão de lhes provar que ainda exerciam uma função estratégica no ordenamento 

das atividades econômicas locais, podendo mesmo causar grande embaraço aos agentes de 

outras instituições.”168 Isso nos mostra que a função desses funcionários, quando modificada 

pela implantação de uma legislação, nem sempre foi encarada por eles com bons olhos e isso 

acabava por gerar desavenças administrativas, como forma de legitimar e defender as suas 

funções. 

Como se pode inferir, a Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do Natal fazia a 

fiscalização do exercício médico e farmacêutico, obedecendo ao decreto que regia a Junta 

Central de Higiene Pública. A legislação e as ações empreendidas a partir dela nos mostram, de 

fato, que com a criação destes órgãos o Estado começava a se preocupar em fiscalizar essas 

profissões, em consonância com os saberes que eram discutidos e postos em pauta nas 

Faculdades de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro e Bahia e na Academia Imperial de 

Medicina. Além das profissões, havia outras preocupações na saúde pública da Cidade do Natal: 

as epidemias e a propagação da vacina. 

 

1.4.2. Epidemias e vacinação 

 

Conforme já discutido nos dois primeiros tópicos deste capítulo, é a partir do século 

XIX, que a relação Estado e saúde pública torna-se mais evidente. O Império, sofrendo com as 

constantes epidemias, exigiu da Corte que medidas de saúde públicas fossem elaboradas para 

diminuir os surtos epidêmicos e essas políticas que, inicialmente, começaram no Rio de Janeiro, 

sede do Governo Central, acabaram por se estender pelas demais províncias do Império.  

Numa tentativa de curar a população pobre da Província do Rio Grande do Norte, tais 

quais os médicos do “partido público”, eles tinham a função de fazer propagar a vacina através 

da inoculação, como se explicará mais adiante, por toda a província e socorrer doentes 

acometidos de epidemias como cólera, febre amarela e varíola.  

A vacina já era mencionada em 1831, na ata do Conselho Geral do Rio Grande do Norte, 

órgão ligado à Província, aprovando uma postura em que a Câmara Municipal da Cidade do 

Natal ficaria responsável por propagar a vacina. 169   Câmara Cascudo menciona que, em 

                                                 
168 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 132. 
169 ATA do Conselho Geral do RN (1830-1834). Sessão do 1° de fevereiro de 1831. N. 29. 
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setembro de 1847, a vacina foi instituída oficialmente na Província do Rio Grande do Norte, 

mas que já se conhecia o método curativo desde o princípio do século XIX170.  

Antes de se começar a estudar o uso da vacina antivariólica na Cidade do Natal, faz-se 

necessário entender a concepção de vacina no século XIX e como era utilizada. De acordo com 

Tania Maria Fernandes, a varíola possuía dois agentes virais: o da doença conhecida por cow-

pox, que se manifestava e era própria dos bovinos e o vírus da varíola, que é uma doença 

humana. A primeira poderia acometer de maneira natural ou artificial o homem, ou seja, o 

contato do homem com o animal contaminado. Existiam, pois, dois tipos de vacina no século 

XIX: a vacinação humanizada, também conhecida como “braço a braço” e a vacinação animal, 

por cujo procedimento as pústulas eram retiradas da vaca e inoculadas no organismo humano. 

A vacinação, porém, poderia causar um resultado contrário quando “a variolização, por tratar-

se da aplicação do vírus da doença humana in natura, sem atenuação de sua virulência, como 

ocorria com a vacina, era suscetível de provocar o desenvolvimento da forma confluente e letal 

da varíola, ao contrário do esperado.”171  

A vacinação consistia na introdução do fluido vacínico tirado de outra pessoa. A parte 

do corpo escolhida para este procedimento é a parte superior do braço. Depois a lanceta era 

molhada no líquido vacínico e a ponta da lanceta é introduzida na pele172, como mostra a figura 

abaixo: 

Figura 4 - Método de vacinação antivariólica no século XIX 

 

                                                 
170 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 206. 
171 FERNANDES, Tania Maria. Varíola: doença e erradicação. In: NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & 

CARVALHO, Diana Maul de (orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004. p. 214-

215. FERNANDES, Tania Maria. Imunização antivariólica no século XIX no Brasil: inoculação, variolização, 

vacina e revacinação. Revista História, Ciências e Saúde Manguinhos. Vol. 10 (suplemento 2). 2003: p. 470. 
172 CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Vaccina. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& F. 

Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 1173. 
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Fonte: CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Vaccina. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger& 

F. Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 1173. 

Nota: Nas imagens à direita são representadas as etapas de como ficaria o “botão”, ferida na pele que comprovava 

que a vacinação havia funcionado.  

 

 

A vacina começava a funcionar no indivíduo, quando aparecia no braço inoculado um 

“botão” que se tornava mais aparente seis dias após a vacinação, como representada na figura 

acima pela letra “a”. O pus vacínico formado nesse “botão” deveria ser colhido do sétimo ao 

nono dias depois da vacinação. A letra “d” na figura acima representa o modo como o “botão”  

ficava no nono dia. O pus vacínico retirado deste “botão” era armazenado entre dois vidros, ou 

em tubos de vidro de 12 milímetros de comprimento, como se mostra na figura acima.173   

Devido à formação desse “botão”,  necessário para a retirada do pus vacínico e das 

reações adversas da vacina, a população temia e rejeitava a vacinação, aspectos esses bastante 

relatados pelos presidentes de província do Rio Grande do Norte em seus relatórios, como é o 

caso do presidente José Bento da Cunha Figueiredo Junior, que menciona em seu relatório que 

“uma das causas a que se atribue o desenvolvimento do mal com espantosa intensidade é o 

preconceito, mais obstinado na gente ignorante, contra a inoculação do puz vaccínico.”174 

Outro fator que contribuía com a ineficácia desse método curativo era o modo como 

essas vacinas eram conservadas e chegavam às províncias do Império, como relatou o 

                                                 
173 Idem, p. 1173-1175. 
174 RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, Presidente da Provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro 

Preto, Typ. Provincial, 1862. Salubridade pública, p. 14. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
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presidente José de Oliveira Junqueira, informando que a inoculação do pus não estava sendo 

realizada, pois “o pús contido nos tubos e laminas vindos da Côrte chega aqui degenerado, e 

sem força. Mandei buscar a Pernambuco algum, que chegasse aqui em melhores condições, 

mas infelizmente tambem não tem produsido effeito.”175 

Além disso, a população da Cidade do Natal se posicionava sobre o que entendia ser a 

vacina. O presidente Bandeira de Mello Filho mencionava que a população preferia ser 

acometida da varíola a introduzir “a peste no corpo.”176 Essa era, segundo o documento, outra 

concepção que a população tinha sobre a vacina. Esse temor era comum também em outras 

partes do Império. Sidney Chalhoub, estudando o imaginário da população do Rio de Janeiro 

sobre a vacina, narra o caso do médico José de Castro Rebello, enviado pela Junta Central de 

Higiene Pública para tratar de indigentes que foram atacados pela varíola nas Freguesias de 

Campo Grande e Irajá, no período de setembro a dezembro de 1884.177 O grande empecilho 

encontrado pelo médico foi justamente a recusa da população em se vacinar, pois achava que a 

“vacinação produz varíola,” de maneira que o médico não conseguiu convencer a população do 

contrário.178  

Apesar de todas essas queixas em relação à recusa da população em se vacinar, a medida 

para combater a varíola continuava a ser anunciada, dessa vez pelo jornal O Conservador, da 

Cidade do Natal, ao noticiar os dias de vacinação.  No jornal do dia 11 de junho de 1871, o 

seguinte anúncio era dado a quem tivesse interesse em se vacinar: “O Dr. Camara, commissario 

vaccinador avisa ao publico que às quintas feiras e domingos até ao meio dia recebe em sua 

casa à rua de S. Antonio nesta cidade, todas as pessoas, de qualquer condicção, que se quiszerem 

vacinar.”179  

Pode-se afirmar que esse era o cotidiano da administração pública em realizar a 

inoculação da vacina na população da Cidade do Natal, na segunda metade do século XIX. Mas 

não parava por aí. O cenário mudava completamente em tempos epidêmicos. Os 

administradores provinciais, em conjunto com os médicos, agiam de maneira mais sistemática, 

mirando a população mais pobre. Neste sentido, em 1850, o vice-presidente João Carlos 

Wanderley mencionou que o médico o havia informado que a epidemia de bexiga (nome 

                                                 
175 RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. José de Oliveira Junqueira abrio a sessão da Assembléa Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte em 1860. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1860. Saúde pública, p. 7. 

Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
176 FALLA com que o Exm. Sr. r. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1ª sessão da vigesima legislatura 

da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 13 de julho de 1874. Vaccina, p. 26. Rio de 

Janeiro, Typ. Americana, 1874. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 
177 Idem, 1996: p. 126. 
178 Ibidem. 
179 O CONSERVADOR. Jornal politico e noticioso. Anno III. Natal, 11 de junho de 1871, número 85. Annuncios. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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popular para varíola), ainda grassava com fúria na cidade. Por isso, mandou reforços de 

alimentos e medicamentos para os indigentes, vítimas da varíola, que estavam sendo tratados 

pelo médico180.  

Outra medida tomada durante estes surtos epidêmicos era o isolamento dos variolosos. 

No relatório do presidente José de Oliveira Junqueira, ele ordenava que fosse construído um 

rancho “no lugar denominado Morro”, para tratar os pacientes variolosos, pois não achava 

conveniente tratá-los no hospital de caridade, “onde a enfermaria é um grande salão comum.”181 

Essa medida entra em consonância com o que já foi discutido anteriormente sobre a teoria do 

contágio, ou seja, a de isolar os doentes da população sadia em quarentenas ou locais fora da 

cidade, como é o caso desse rancho construído para abrigar somente os variolosos.  

A inspeção das casas da população pobre também eram práticas ordenadas pelos 

presidentes de província na Cidade do Natal. Recebendo “uma informação particular”, o 

presidente José Bento da Cunha Figueiredo Junior, no ano de 1861, relatava que nos quintais e 

nas casas dessa população “se acumulavam roupas e outros objetos que tinham servido aos 

variolosos.” Diante dessa evidência, o presidente solicitou que o inspetor de saúde, sob a 

supervisão do médico, desinfetasse “todas as casas dos enfermos desvalidos e delas 

removessem roupas ou quaisquer imundícies.”182  

Portanto, ao mesmo tempo em que existia, por parte das autoridades provinciais e dos 

médicos, uma tentativa de combater as epidemias de varíola que assolavam a Cidade do Natal 

através da propagação da vacina, a população levaria tempo para tentar aceitar que aquele 

método preventivo era importante no combate àquela doença.  

A fiscalização do exercício médico e farmacêutico e a propagação de vacinas não eram 

as únicas atribuições feitas por autoridades provinciais e municipais na saúde pública da 

Província do Rio Grande do Norte, mais especificamente na Cidade do Natal, recorte espacial 

de interesse nesta dissertação. Os saberes médico-sanitários também atuaram na fiscalização 

                                                 
180 RIO Grande do Norte. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, pelo 

Exmo. primeiro Vice-Presidente da Provincia, João Carlos Wanderley, no dia 3 de maio de 1850. Pernambuco, 

Typ. de M.F. de Faria, 1851. Saúde pública, p. 10-11. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
181 RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. José de Oliveira Junqueira abrio a sessão da Assembléa Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte em 1860. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1860. Saúde pública, p. 7. 

Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > No tocante a arquitetura do hospital 

de caridade, iremos nos dedicar com mais propriedade no terceiro capítulo desta dissertação. 
182 RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, Presidente da Provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro 

Preto, Typ. Provincial, 1862. Salubridade pública, p. 14. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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dos gêneros alimentícios e nos locais destinados ao abate e comercialização. São estes aspectos 

que serão evidenciados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: A FISCALIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA CIDADE 

DO NATAL (1850-1889) 

2.1. Do abate à comercialização: o matadouro e o mercado público 

Um matadouro público, embora em ponto pequeno, é de tanta 

necessidade, que a sua falta motiva o inconveniente de serem as rezes 

mortas e esquartejadas no campo sem o preciso asseio para as carnes, 

e, o que é pior ainda, ficarem estas talvez insalubres, por jazerem 

expostas ao sol.183  

[...] Quem lembrasse, mesmo vagamente um mercado, nada tivemos até 

meados do século XIX.184 

 

Os saberes e ações médico-sanitários não diziam respeito somente à tentativa de 

fiscalizar o exercício médico e farmacêutico na Cidade do Natal. Os locais para abate da carne 

e a venda dos gêneros alimentícios também faziam parte destas ações.  Afinal, a qualidade 

desses gêneros era fundamental para manter a população saudável; portanto, era um assunto de 

saúde pública, a despeito do que anteriormente foi exposto acerca da situação da Província do 

Rio Grande do Norte em relação à escassez de alimentos, principalmente em períodos de seca 

e epidemias. De qualquer modo, a baixa qualidade de nutrientes da dieta cotidiana contribuía 

para que a população ficasse mais propensa a adquirir doenças, tanto aquelas relacionadas à 

alimentação em si, como o beribéri, quanto a contrair doenças que apareciam a reboque dos 

surtos epidêmicos.  

A reflexão acadêmica acerca da associação entre os alimentos consumidos pela 

população brasileira e as noções de saúde foi enfaticamente sistematizada no Brasil, pelo menos 

desde a primeira metade do século XIX. A percepção destes nexos de causa e efeito acarretou 

a produção de uma série de trabalhos acadêmicos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

a partir de 1840. A fisiologia médica do século XVIII era uma das bases teóricas desses estudos, 

pois “estabelecia uma relação de dependência do bem-estar do corpo em relação ao meio 

ambiente e às práticas sociais. A alimentação passava a ser vista como uma preocupação não 

apenas privada, mas, sobretudo, pública e social.”185  

                                                 
183 FALLA dirigida á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria que teve lugar 

no dia 17 de fevereiro do anno de 1853, pelo illm. e exm. sr. presidente da provincia, o dr. Antonio Francisco 

Pereira de Carvalho. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1853. Obras públicas, p. 10. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
184 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 157. 
185 SILVA, João Luiz Maximo da. Alimentação de rua na cidade de São Paulo (1828-1900). Tese (doutorado). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

São Paulo: 2008, p. 146. 
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Para se ter uma ideia do esforço acadêmico realizado no Brasil do período aqui descrito, 

convém verificar os sugestivos resultados da tese de Sônia Maria de Magalhães que, para dar 

conta de seu objeto, procedeu a um levantamento dos estudos sobre a relação entre a 

alimentação e saúde, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1850 a 1900). Segundo esta 

autora, das 89 teses ali defendidas, 28 versavam sobre alimentação e nutrição, 29 sobre 

hipoemia ou opilação, 17 sobre o beribéri, e outras 14 são referentes a aspectos diversos 

relacionados ao tema.186  

De certa forma, esses estudos nos mostram como ocorria a relação alimentação e saúde 

e as consequências que traziam para a população, caso a sua qualidade e a fiscalização desta 

não fosse realizada de forma adequada. Levando-se em consideração que o discurso médico já 

influenciava sobremaneira as ações do Estado, convém considerar que não demorou que as 

autoridades municipais e provinciais se estribassem nele para justificar o controle sobre o 

comércio dos gêneros alimentícios e o matadouro 187 , numa tentativa de evitar que estes 

alimentos viessem a trazer riscos à saúde daqueles que os consumiam.  

Neste sentido, faz-se necessário discutir as condições de salubridade do matadouro e do 

mercado público da Cidade do Natal, sendo o primeiro destinado ao abate do gado, cuja carne 

tinha destino local, e o segundo, destinado à venda destes víveres e de outros gêneros 

alimentícios. Em seguida, será discutido como funcionava a fiscalização naqueles locais, por 

meio da Inspetoria de Saúde Pública.  

As duas epígrafes que abrem este capítulo demonstram quais as condições físicas e 

salubres do matadouro e do mercado. A primeira diz respeito à fala do Presidente de Província, 

Antonio Francisco Pereira de Carvalho, que relata a falta de salubridade com que as rezes eram 

mortas em lugar inapropriado para tal prática. A segunda é uma narrativa de Luís da Câmara 

Cascudo sobre o mercado na Cidade do Natal, construído somente em meados do século XIX. 

Como já foi enfatizado, tanto o matadouro quanto o mercado não tinham estrutura suficiente 

para que os alimentos tivessem a qualidade necessária para o consumo.  

De acordo com o anteriormente discutido sobre as teorias médicas que circulavam no 

século XIX, o cuidado com a saúde pública não se restringia somente às doenças, mas também 

aos possíveis locais que poderiam trazer riscos à saúde dos que moravam nas proximidades de 

                                                 
186 MAGALHÃES, Sônia Maria de. Alimentação, saúde e doenças em Goiás no século XIX. Franca, 2004. Tese 

(doutorado) Departamento de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social. Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquista Filho". p. 31. 
187 MACHADO, Roberto; LOUREIRO, Ângela e MURICY, Katia. A danação da norma. Rio de Janeiro: Graal, 

1978. p.163-164. 
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construções de beneficiamento alimentar, como o matadouro. Essa preocupação era justificada 

pela teoria miasmática, que defendia que as doenças se originavam de eflúvios e outras 

emanações do solo e do ar, em suma, originavam-se de logradouros alagados, pantanosos e 

lugares com animais em decomposição, entrando nesta categoria os matadouros.  

Neste sentido, o discurso médico presente no Relatório do Presidente de Província João 

Carlos Wanderley alertava sobre as condições de salubridade em que se encontrava a Cidade 

do Natal, e um dos problemas apontados era a situação do matadouro público. No entanto, 

segundo o médico do partido público188, mesmo que o matadouro público ficasse no meio de 

uma das ruas da Cidade e ali existindo frequentes restos de animais putrefatos, não havia o que 

temer, pois o terreno em que se encontrava o matadouro era elevado e os “ventos atirão para 

longe os miasmas”. Todavia, ainda segundo o médico, por precaução, recomendava que era 

necessária a remoção daquelas instalações das imediações do núcleo urbano, pois “um dia podia 

alterar o ar, e este assim viciado, produzir os maiores estragos.”189  

A localização espacial dos matadouros também era pautada pela teoria miasmática. 

Segundo ela, este tipo de construção, onde era rotina a matéria animal em estado de 

decomposição, deveria ficar longe das habitações, para evitar que a população inalasse os ares 

pestilentos. Por isso, era necessário conhecer a direção dos ventos em cada momento do dia, 

devido à importância desse “saber que tinha utilidade quando se acreditava no poder de vida e 

de morte atribuído a qualquer discreta brisa.”190 É nesse sentido que a direção dos ventos se faz 

presente no discurso do médico citado acima, como um dos elementos fundamentais no 

redesenho urbanístico.  

A localização do matadouro também era discussão presente em outras realidades do 

Império. Na cidade de São Paulo, o historiador João Luiz Maximo da Silva menciona que a 

sujeira presente nas atividades dos matadouros incomodava a população, devido à intolerância 

olfativa humana ao mau cheiro da decomposição orgânica, sendo necessário que aqueles 

                                                 
188 O Presidente de Província João Carlos Wanderley não faz referência em seu relatório, ao nome do médico que 

trabalhava para a Província. 
189 RELATÓRIO apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, pelo Exm.o primeiro 

Vice-Presidente da Provincia, João Carlos Wanderley, no dia 3 de maio de 1850. Pernambuco, Typ. de M.F. de 

Faria, 1851. Saúde publica – reflexões, p. 13. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
190 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Higiene e higienismo entre o Império e a República. In: DEL PRIORE, 

Mary; AMANTINO, Marcia (orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 285-286. 

Ver também, CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Miasmas. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. 

Roger& F.Chernoviz. 1890. Vol 2. p. 421. PORTER, Roy. Das tripas coração (Uma breve história da 

medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. p. 156. JORGE, Karina Camarneiro. Urbanismo no Brasil 

Império: a saúde pública na cidade de São Paulo no século XIX (hospitais, lazaretos e cemitérios). Dissertação 

(Mestrado) -  Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de 

Tecnologias, Pós-Graduação em Urbanismo. Campinas, 2006. p. 74. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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logradouros ficassem fora dos limites urbanos, como prescreviam as teorias higiênicas. De 

forma que, além de ser provocado pela população, o crescimento da cidade de São Paulo exigia 

a reconfiguração de outras fronteiras urbanas que tornavam estes limites mais visíveis e 

justificados por saberes técnicos. Daí decorre que a localização do matadouro quase sempre 

dominava a pauta de discussão entre os higienistas e médicos que atuavam nas cidades.191  

Também na segunda metade do século XIX, Recife passou por uma intervenção médica 

numa missão higienizadora em que médicos e higienistas estudavam os efeitos que as áreas 

pantanosas causavam à saúde pública e solicitavam que a Câmara Municipal fizesse drenagem 

e aterramento, assim como os matadouros fossem removidos de cidade. E assim, em 1870, com 

expansão populacional significativa e por efeito da pressão dos médicos, o matadouro foi 

deslocado para um local mais recuado “a caminho dos Afogados, à margem da bacia que separa 

o Recife da Ilha do Pina.” 192 Mesmo com essa remoção, os médicos detectaram um foco de 

infecção, pois o abatimento das reses contaminava a água que ficava estagnada próxima a este 

local.  

As fontes de eflúvios infectos deveriam ficar a uma distância segura da cidade, de modo 

a não espargir sobre ela os miasmas, vetores das doenças. Na mesma categoria de suspeição 

estavam cemitérios e hospitais, os quais obterão destaque no terceiro capítulo.  Em suma, 

realocação era um preceito da geografia e topografia médicas. Os saberes médicos começavam 

a se considerar além da geo-etiologia, os fatores físicos, humanos ou sociais (distribuição e 

densidade de população, padrão de vida, costumes religiosos e superstições, meios de 

comunicação) e os fatores biológicos (botânica e zoologia, parasitismo humano e animal, 

doenças predominantes, grupo sanguíneo da população).193 Tratados médicos que estudavam 

esse feixe etiológico surgiram no século XVIII na Europa, com o intuito de analisar o espaço 

urbano em meio à relação entre os ambientes naturais, construídos e a origem das enfermidades. 

Estes tratados concluíam frequentemente em propostas de transferência das construções 

insalubres para lugares onde minorariam a proliferação de moléstias.  

O discurso que abre este capítulo informa que em 1853 ainda não existia um matadouro 

público adequado à Cidade do Natal, o que fazia com que as rezes fossem abatidas em local 

                                                 
191 SILVA, João Luiz Maximo da. Alimentação de rua na cidade de São Paulo (1828-1900). Tese (doutorado). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

São Paulo: 2008, p. 72. 
192 ARRAIS, Raimundo. O Pântano e o Riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. São 

Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. p. 378. 
193  FERREIRA, Angela Lúcia de Araújo; EDUARDO, Anna Rachel Baracho; DANTAS, Ana Carolina de 

Carvalho Lopes. Geografias e topografias médicas: os primeiros estudos ambientais da cidade concreta. 

Investigaciones Geográficas, Boletín Del Instituto de Geografía,UNAM. No. 52, 2003, p. 83-86. 



65 
 

inapropriado. Parece que sua existência precária já era realidade em 1861, quando José Bento 

da Cunha Figueiredo Júnior registrou que se fazia necessário haver reparos e asseio no 

matadouro público194. De qualquer maneira, não se pode afirmar com exatidão quando este 

local foi construído na Cidade do Natal e qual a sua localização no interior do perímetro urbano.  

Para além da técnica de abate e suas circunstâncias sanitárias, no Brasil já se discutia a 

preocupação em estabelecer regras para a manipulação da carne nos matadouros, de maneira a 

não comprometer suas qualidades mercadológicas e propriedade para o consumo humano. Por 

exemplo, em 1858 o risco com as epidemias do cólera levou à aprovação, em São Paulo, do 

regulamento para o matadouro público, definindo não só o horário de funcionamento, mas 

também as funções do médico designado pela Câmara para examinar as reses e verificar como 

se dava o abate, transporte e depósito dos resíduos.195 

O matadouro público da Cidade do Natal era alvo de denúncias quando a situação 

transbordava para além do intolerável.   No ano de 1867, o Correio Natalense noticiava com 

preocupação a proximidade do esterco acumulado e a carne que seria consumida pela 

população:   

 

Matadouro publico. = Tendo S. Ex. hontem pelas quatro horas da tarde 

visitado esse edifício, acabar de oficiar a esta data a Camara Municipal da 

capital, recomendando-lhe que trate de fazer remover com toda a brevidade a 

grande quantidade de esterquilínio que nelle existe amontoada, e cessar tudo 

o mais que concorra para a insalubridade publica.196 

 

O problema persistiu. O Inspetor de Saúde Pública, Henrique Leopoldo Soares da 

Camara relata, no ano de 1870, que a Câmara Municipal da Cidade do Natal deveria desentulhar 

o matadouro público, “tão cheio de imundícies, que o constituem um verdadeiro fóco de 

infecção.”197 É importante lembrar que, após a criação da legislação da Junta Central de Higiene 

Pública, as câmaras municipais ficaram responsáveis por, através dos seus agentes, fiscalizarem 

                                                 
194 RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, Presidente da Provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro 

Preto, Typ. Provincial, 1862. Matadouro público, p. 21. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
195 SILVA, João Luiz Maximo da. Alimentação de rua na cidade de São Paulo (1828-1900). Tese (doutorado). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

São Paulo: 2008, p. 74. Ver também SABINO, Daniely. SALGADO, Ivone. Legislação e obras públicas na cidade 

de São Paulo no século XIX: os regulamentos do cemitério do Araçá, do matadouro da Vila Mariana e do Mercado 

Municipal. In: Anais do XIII Encontro de Iniciação Científica da PUC-Campinas, 2008, p. 3.  
196 CORREIO Natalense, jornal. Noticiario, Anno IV, Domingo, 23 de junho de 1867. 
197 RELATORIO apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo Exm. Sr. Doutor Silvino 

Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do Recife, 1870. Annexo – D: 

Relatório do Dr. Inspector de Saúde Pública, Henrique Leopoldo Soares da Camara. p. 2. Disponivel em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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os locais de abatimento e venda das reses e gêneros alimentícios. Neste caso, as câmaras 

municipais acabaram por dividir com inspetores e médicos a responsabilidade de cuidar da 

saúde pública, o que, por vezes, gerava conflitos de atribuições198 como será demonstrado a 

seguir, quando for discutido o tópico referente à fiscalização.  

Alguns discursos dos Presidentes de Província dão conta de como era o matadouro 

público. No jornal Correio Natalense, o matadouro é descrito como edifício, diferente do que 

considera o Presidente de Província João Capistrano Bandeira de Mello Filho, que não se 

prende a pleonasmos e relatou que, em 1873, na Cidade do Natal, não existia nenhum 

estabelecimento digno deste nome. Havia apenas: 

 

uma pequena área de terreno, fechada até certa altura por um muro, 

prolongando-se depois em pilares que sustentam a coberta. A falta do asseio 

e limpeza deste lugar, criado pela municipalidade, e impropriamente chamado 

matadouro, dá lugar a uma casa permanente de infecção pela rápida putrefação 

dos resíduos. 

De outro lado, alguns marchantes prevalecendo-se da exiguidade do espaço 

acima descrito, matam em lugares vizinhos as suas casas os bois destinados 

ao consumo público; resultando dessa liberdade indébita, muitos acidentes e 

outros males produzidos pela putrefação das matérias deixadas ao abandono, 

cujos eflúvios se espalham pelos arredores. 

Seria para desejar que se criasse um estabelecimento próprio, que reunisse as 

condições indispensáveis de asseio e limpeza, de acomodações suficientes 

para o descanso do gado, depois de uma longa viagem, e onde enfim fossem 

obrigados os marchantes a matar os animais destinados a alimentação pública, 

sob as vistas imediatas da policia, que poderá então velar melhor sobre a 

qualidade das carnes entregues ao comercio.199  
 

O que se pode inferir neste discurso do presidente é que, ainda em 1873, as péssimas 

condições da estrutura do matadouro permaneciam, assim como o perigo à saúde pública, pela 

falta de asseio e limpeza. Isso mostra que, mesmo as autoridades provinciais e municipais 

conhecendo a concepção dos maus ares que preconizava a teoria miasmática, nem sempre os 

saberes médico-sanitários eram suficientes para combater a péssima estrutura e os riscos à saúde 

pública que aquele local poderia trazer. Acredita-se que isso também era devido às próprias 

questões econômicas da província, as quais foram discutidas no capítulo 1, referente à pouca 

                                                 
198 Para entender melhor como se dava os conflitos entre estas autoridades, ver o trabalho de SOUZA, Juliana 

Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na regulação do comércio 

de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas. Mais especificamente o capítulo 3 intitulado Disputas de autoridade na luta contra as 

fraudes. 
199 RELATORIOS com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 11 de 

junho de 1873 o 2° Vice-Presidente Exm. Sr. Coronel Bonifacio Francisco Pinheiro de Camara, e passou a 

administração da mesma Provincia ao Exm. Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho no dia 17 do mesmo 

mez. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1873. Mercado e matadouro público, p. 44-45. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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renda provincial destinada à saúde pública, de modo a se verificar que nem sempre os 

problemas que eram diagnosticados em termos de infraestrutura pública eram resolvidos em 

prazo razoável ou mesmo obras emergenciais eram realizadas.  

Essa precariedade na estrutura do matadouro levava os marchantes200 a abater o gado 

nas proximidades das residências onde moravam, trazendo malefícios não só para eles, mas 

para as pessoas que moravam próximas ao local onde a prática acontecia. Outro aspecto a ser 

observado no discurso é a preocupação em se construir um local onde o gado pudesse 

permanecer até ser destinado ao matadouro e que a polícia cuidasse de fiscalizar as carnes que 

abasteciam o comércio da cidade. Mas o que a polícia tinha a ver com assuntos relacionados à 

saúde pública? 

A historiadora Juliana Teixeira Souza menciona que pode parecer estranho o fato de a 

polícia fiscalizar e resolver assuntos ligados à saúde pública, pois a tendência mais comum é 

associar esta última ao campo médico. Porém, a historiadora nos adverte que, em meados do 

século XIX, “nem a polícia e nem tampouco os médicos haviam formado um campo de 

produção especializado, e, portanto, não havia critérios muito bem definidos para se determinar 

o que estava dentro ou fora da alçada de uns e outros.”201  

Até aqui, tem sido discutido acerca do local onde acontecia o abatimento do gado: o 

matadouro público. É fato que até a década de 1870 ainda havia problemas oriundos deste local, 

envolvendo a saúde pública da população. Não se tem certeza se o problema foi resolvido ou 

se os reparos que o presidente apontou como necessários foram feitos, pois tanto os relatórios 

quanto os documentos da Inspetoria de Saúde Pública não fazem menção a respeito das 

providências tomadas para resolver as condições de ordem estrutural e higiênica do matadouro. 

Sobre o cotidiano de trabalho, a documentação não é clara a respeito de quem trabalhava no 

referido local. Os Presidentes de Província só fazem referência aos marchantes. O transporte da 

carne até o mercado público é outra informação que não consta nas fontes. Mas é provável que 

esse transporte não fosse feito de forma adequada, visto que a carne vendida no mercado público 

era encontrada em péssimas condições, como se constata no segundo tópico deste capítulo. 

As ações retardatárias a serem feitas no matadouro público também não compunham 

uma realidade presente somente na Cidade do Natal. Em Corumbá, Província de Mato Grosso, 

                                                 
200 Marchante é o que trata do gado para os talhos dos açougues. SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua 

portugueza - recompilado dos vocabularios impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e 

muito acrescentado, por ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813.  
201 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 112.  
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os historiadores Divino Marcos de Sena e Luiz Gabriel de Souza Nogueira comentam que, até 

1887, Corumbá não dispunha de um local apropriado para a matança do gado202. Conforme o 

que já se discutiu, isso significa que, por mais que os saberes relacionados à higiene, salubridade 

e fiscalização dos gêneros alimentícios estivessem presentes no cotidiano da administração 

camarária e provincial, as autoridades destas instâncias sentiam dificuldades em fiscalizar os 

locais vulneráveis e realizar soluções práticas, de maneira a diminuir os efeitos que causavam 

à saúde pública.  

Agora se faz necessário discutir acerca do mercado público, onde a carne e outros 

gêneros alimentícios eram expostos para o consumo da população. Como mencionou Luís da 

Câmara Cascudo na epígrafe que inicia este capítulo, só veio existir de fato um mercado público 

na Cidade do Natal em meados do século XIX. Antes disso, Cascudo narra que as carnes, aves, 

frutas, raízes eram vendidas debaixo “das árvores frondosas na Praça da Alegria, Rua Grande 

e noutros pontos. A Câmara Municipal denominava esses locais mercados e constituíam verbas 

da receita, constante do § 7º, art. 16, título II da lei nº 39, de 9 de novembro de 1839.”203  

Não há informações oficiais comprobatórias da prática narrada por Cascudo. De toda 

forma, ela ia de encontro aos saberes médico-sanitários relacionados à venda de alimentos que 

não fossem em mercados ou feiras, ou seja, locais destinados ao comércio dos gêneros 

alimentícios. Luís da Câmara Cascudo ainda informa que, para tentar solucionar o problema da 

falta que fazia um mercado público na Cidade do Natal, a iniciativa privada construiu um 

mercado. Nesse sentido, Joaquim Inácio Pereira dirigiu-se à Câmara Municipal em agosto de 

1839 para informar que cedia “uma parte do edifício de sua propriedade que estava acabando 

de construir na Rua da Conceição, para Mercado e Talho Público, independente de estipêndio 

algum do Cofre Municipal ou dos povos” e ainda fornecia instrumentos como balanças de pesos 

aferidos.204  

A Câmara Municipal aceitou a oferta feita por Joaquim Inácio, mas todos os 

concorrentes comerciantes deveriam pagar o imposto previsto no orçamento de 1840-1841. Isso 

não agradou a Joaquim Inácio, que oficiou a câmara dizendo que não concordava. A câmara, 

portanto, voltou atrás e não aceitou a oferta. 205  Joaquim Inácio peticionou à Assembleia 

Provincial, no mesmo ano de 1840, que “revisse o oferecimento e pedia dispensa dos impostos 

                                                 
202 SENA, Divino Marcos de; NOGUEIRA, Luiz Gabriel de Souza. “Gado para o consumo”: comércio de carne 

verde e açougueiros em Corumbá 1870-1888 (Província de Mato Grosso). In: Revista Territórios & Fronteiras, 

Cuiabá, vol.6, n.2, jul.- dez., 2013. p. 152. 
203 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 157. 
204 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 157-158.  
205 CASCUDO, 1999. p. 158.  
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para os negociantes que expusessem gênero do país nessa nova e futura instalação, gratuita e 

habilmente proveitosa por fixar o comércio derredor do seu estabelecimento.” O pedido foi 

atendido e, de acordo com Câmara Cascudo, “no orçamento para 1841-2, art. 27, vem 

autorização para a mudança e a dispensa do imposto solicitado.” A localização do mercado era 

na Rua da Conceição, conforme se mostra no mapa abaixo.206  

 

Figura 5 - Expansão da Cidade do Natal na segunda metade do século XIX 

 

 
Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Evolução urbana de Natal em 400 anos. 1999: p. 54. 

Nota: A Rua da Conceição, onde ficava o mercado público está sinalizada no mapa pelo número 10. 

 

Em 1860, o mercado público já era um dos assuntos presentes no Relatório do Presidente 

de Província José Bento da Cunha Figueiredo Junior, datado de 1861. Segundo a autoridade 

provincial, havia ações que estavam providenciando uma casa para instalar o mercado público 

de maneira provisória, até que se construísse o novo mercado. Essa medida provisória fazia-se 

necessária, pois o presidente informava que o telheiro do mercado ameaçava desabar, 

representando, portanto, perigo para as pessoas que vendiam gêneros alimentícios.  

                                                 
206 Idem. 
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Neste mesmo discurso, o presidente também fazia referência à fiscalização mais efetiva 

dos açougues e seus utensílios, assim como sobre a necessidade de se ter mais cautela e asseio 

com os depósitos de carnes verdes. Essa fiscalização deveria ser feita pela Câmara e seus 

agentes, assim como deveria partir do inspetor de saúde pública.207 Ou seja, mais uma vez, os 

Presidentes de Província cobravam da Câmara e da Inspetoria de Saúde Pública maior 

vigilância e fiscalização. 

A construção do mercado público demorou. Em 1873, o Vice-Presidente de Província, 

João Capistrano Bandeira de Mello Filho, menciona que mesmo tendo sido feita a demarcação 

do terreno para a construção do mercado, o qual ficaria ao lado do Quartel da Tropa de Linha, 

na Cidade Alta, o mercado não havia sido erguido, pois o custo era de 5:346$000, e a província 

não podia custear uma obra com este valor. O Vice-Presidente ainda lembrava que havia no 

cofre da tesouraria o imposto das carnes que eram consumidas na capital, e esperava-se que 

essa renda fosse suficiente para cobrir os custos da obra “de tão grande utilidade para o 

público.”208   

Em 1878, o mercado volta a ser assunto no Relatório do Vice-Presidente Manoel 

Januario Bezerra Montenegro. No documento era acusado o recebimento de um abaixo assinado 

de “22 respeitáveis moradores do bairro da Ribeira, pedindo que, de preferência, mandasse 

consertar a estrada velha e mais obras nelas existentes.” Dentre estes consertos, os moradores 

alegavam que como não havia um mercado municipal no bairro da Ribeira, “os habitantes 

andavam errantes em busca dos matutos que traziam o gênero a vender, e os mesmos matutos 

ficavam expostos ao relento, chuvas, e naturalmente, aos rigores do sol.”209  

A participação da população no abaixo-assinado pedindo providências para a construção 

de um mercado municipal no bairro da Ribeira, mostra que os próprios moradores opinavam 

(pelo menos os “22 respeitáveis”!) sobre o cotidiano da cidade e, de certa forma, faziam o papel 

de fiscais, avaliando a maneira como os produtos eram comercializados. O documento revela o 

                                                 
207 RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, Presidente da Provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro 

Preto, Typ. Provincial, 1862. Mercado público, p. 20. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
208 RELATORIOS com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 11 de 

junho de 1873 o 2° Vice-Presidente Exm. Sr. Coronel Bonifacio Francisco Pinheiro de Camara, e passou a 

administração da mesma Provincia ao Exm. Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho no dia 17 do mesmo 

mez. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1873. Mercado e matadouro público, p. 44. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
209 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Obras públicas, p. 16. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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trânsito de vendedores ambulantes na segunda metade do século XIX. Estes não aparecem na 

documentação administrativa da Cidade, salvo no abaixo-assinado.  

No Relatório do Presidente José Bento da Cunha Figueiredo Junior, ao falar sobre as 

feiras, ele faz referência aos chamados “atravessadores”.210 De acordo com os dicionários de 

Antonio Moraes da Silva e Luiz Maria da Silva Pinto, os atravessadores eram compradores de 

mercadorias ou víveres que os vendiam a seu arbítrio, 211 sem necessariamente possuírem 

estabelecimento comercial ou mesmo espaço no mercado público. Neste caso, o presidente 

reclamava que esses vendedores compravam gêneros alimentícios por um preço módico e 

vendiam no mercado faturando excessivo lucro.212 Neste sentido, o que a autoridade provincial 

queria era acabar com o monopólio dos atravessadores e manter as feiras, mesmo considerando 

que o ideal seria um mercado público; e assim, por não ter recursos para reunir todos os feirantes 

em um só edifício, a autoridade provincial aceitava emergencialmente o espaço das feiras a céu 

aberto, desde que fosse minorada a presença dos atravessadores.213  

As feiras espontâneas passavam a ser vistas com desconfiança (em razão da 

periculosidade da multidão e da insalubridade), especialmente no século XIX, quando as 

reformas urbanas tentavam disciplinar o fluxo, permanência de pessoas e mercadorias em 

espaços planejados como ruas largas e prédios especializados. Pesquisando sobre as condições 

dos alimentos que eram vendidos nas ruas da cidade de São Paulo, João Luiz Maximo da Silva 

discute que as quitandeiras, o pequeno comércio de alimentos e os botequins ficavam fora da 

região que se “aformoseava”. A estética bruta, a sujeira e o perfil desses vendedores não 

estavam em consonância com a visão que se pretendia para os locais mais salubres, relacionados 

às lojas, restaurantes e cafés voltados para um público mais refinado. “Tratava-se de remodelar 

o local para transformá-lo em uma vitrine da nova cidade pretendida.”214 Até porque o trabalho 

das quitandeiras não era visto com bons olhos por parte das classes mais abastadas, não somente 

                                                 
210 RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, Presidente da Provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro 

Preto, Typ. Provincial, 1862. Feiras, p. 26. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
211 SILVA, Antonio Moraes. Atravessador. In: Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios 

impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO DE 

MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. p. 141. E PINTO, Luiz Maria da Silva. Atravessador. 

In: Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na 

Typographia de Silva, 1832. 
212 Op. cit. 1861: p. 26. 
213 Idem, p. 26-27. 
214 SILVA, João Luiz Maximo da. Alimentação de rua na cidade de São Paulo (1828-1900). Tese (doutorado). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

São Paulo: 2008, p. 69. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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porque elas atravancavam as ruas, impedindo o trânsito e o passeio, mas devido às novas 

normas de higiene e limpeza que suscitavam uma questão moral.215 

O mercado público na Cidade do Natal só foi inaugurado no Regime Republicano, no 

dia 7 de fevereiro de 1892, pela Junta Governativa composta por Manuel do Nascimento Castro 

e Silva e Joaquim Ferreira Chaves Filho.216 Antes disso, os debates somente abordavam as 

péssimas condições estruturais e higiênicas, sem que houvesse uma solução mais sistemática 

desses problemas para ser posta em prática.  

Para o recorte temporal que compõe esta dissertação, estes foram os dados encontrados 

na documentação sobre o matadouro público, local de abate das carnes e do mercado público, 

local onde se comercializava os gêneros alimentícios. Também fica perceptível que há uma 

tentativa de ordenar o espaço público, no que diz respeito à materialidade desse espaço: a 

construção e manutenção do matadouro público e do mercado. Era perceptível também algum 

empenho das autoridades provinciais em cobrar da Câmara Municipal da Cidade do Natal que 

houvesse maior fiscalização e controle desses locais em relação à saúde pública, envolvendo 

principalmente a limpeza dos estabelecimentos, a preservação da qualidade dos gêneros 

alimentícios que eram vendidos, como também da carne proveniente do matadouro. Ou seja, 

constata-se pelo menos a intenção (nem sempre ações concretas) de intervenção das diferentes 

autoridades neste espaço público.217  

Essa relação fica mais palpável com a fiscalização dos gêneros alimentícios, quando a 

intervenção destas autoridades no espaço público fica mais latente, principalmente ao serem 

cruzadas as informações presentes nos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande 

do Norte com a documentação da Inspetoria de Saúde Pública que atuava na Cidade do Natal. 

Além disso, a fiscalização era feita de acordo com o decreto da Junta Central de Higiene 

Pública, a qual mudou a relação das câmaras municipais com as inspetorias, comissões e 

provedorias de saúde públicas espalhadas pelas Províncias do Império na segunda metade do 

século XIX. 

 

2.2. Fiscalização dos gêneros alimentícios na Cidade do Natal 

 

                                                 
215 Idem, 2008, p. 68.  
216 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 159. 
217 A noção de espaço público utilizada nesta dissertação encontra-se em ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. O 

Pântano e o Riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 

2004. p. 11. 
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As propostas de construção do matadouro e do mercado público aparecem 

simultaneamente. Isso revela que houve uma tentativa de ordenamento do espaço, de modo a 

tornar os gêneros alimentícios que chegavam até o consumo da população mais saudáveis, 

evitar que saíssem do matadouro estragados e chegassem ao mercado nessas condições. Era 

uma maneira, portanto, de concentrar e facilitar a fiscalização da Inspetoria de Saúde Pública e 

da Câmara Municipal.  Eram espaços públicos que, se não fossem fiscalizados tal como 

preconizavam os saberes médicos, eles podiam contribuir para a má qualidade dos alimentos e, 

consequentemente, causar doenças na população que os consumisse.  

No capítulo 1, expôs-se a situação da Província do Rio Grande do Norte em períodos de 

seca e epidemias. Um dos fatores relacionados ao grande número de casos de cólera e beribéri 

foi a deficiência nutricional da população.  Mesmo com a distribuição de alimentos pelas 

autoridades provinciais às vilas e cidades do Rio Grande do Norte, os gêneros alimentícios eram 

insuficientes e se mostraram inadequados.  

O historiador italiano Paolo Sorcinelli, investigando 218a relação entre a desnutrição e o 

aparecimento de doenças em humanos, cita o demógrafo italiano Massimo Livi Bacci, que 

afirma que "até a descoberta da penicilina, os níveis nutricionais exerceram uma incidência 

'bem definida' sobre o cólera, diarreia, herpes, lepra, doenças respiratórias, sarampo, parasitoses 

intestinais, coqueluche e tuberculose.”219  Além disso, Sorcinelli menciona que, do mesmo 

modo que uma alimentação com baixo teor de nutrientes é suscetível de provocar doenças, a 

chamada terapia alimentar podia recobrar a saúde. Era o que os medici condotti, médicos 

municipais italianos recomendavam aos doentes. Eles prescreviam poucos medicamentos e 

receitavam a “dieta terapêutica” à base de carne, vinho engarrafado, pão branco, café, ovos, 

ratafiá de rosas e flores de laranjeira e batatas.220  

É claro que o baixo teor da dieta alimentar adotada por determinadas populações não 

era o único fator responsável pelo surgimento de doenças. A forma como os alimentos eram 

manuseados, desde a limpeza até o preparo e o modo de conservação também influenciavam. 

E é este fator que será abordado neste segundo tópico. Como já se mostrou anteriormente, os 

locais destinados ao abate da carne e à venda desse gênero e de outros no mercado público eram 

descritos pelos Presidentes de Província e no jornal Correio Natalense como sendo locais de 

                                                 
218 SORCINELLI, Paolo. Alimentação e saúde. In: FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo (orgs.). 

História da alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. p. 792-805. 
219 SORCINELLI, Paolo, 1998: p. 792.  
220 Idem, p. 795. 
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péssimo asseio, limpeza e salubridade. É evidente, que nestas condições, os alimentos que 

chegavam até à mesa da população natalense poderiam estar contaminados. 

Paolo Sorcinelli também discute a respeito do que ele chama de “higiene culinária”.221 

Nesse sentido, por exemplo, um alimento tocado com as mãos estava sujeito a uma 

contaminação bacteriana se a higienização das mãos não fosse feita de maneira adequada, ou 

se o próprio ambiente onde o alimento estava sendo preparado também não estivesse 

higienizado. Nesse sentido, recordem-se as teorias miasmáticas discutidas no capítulo 1. Um 

ambiente insalubre poderia ocasionar perigo para a saúde da população e até dos alimentos que 

se encontrassem em tal ambiente.222  E, por fim, o próprio preparo dos alimentos poderia 

ocasionar a perda de nutrientes, caso o cozimento não fosse feito de maneira adequada.223  

Na segunda metade do século XIX, a débil fiscalização tentava dar conta do cuidado 

com o manuseio dos alimentos, desde o momento em que saíam dos matadouros, campo e 

armazéns, até chegarem às feiras, ambulantes e mercado público. E é nesse percurso que as 

autoridade municipais e provinciais, juntamente com a Inspetoria de Saúde Pública tentavam 

se imiscuir, no intuito de verificar não só os matadouros e o mercado público, mas também os 

próprios gêneros alimentícios. Pela pouca documentação disponível sobre a fiscalização, é 

possível perceber que ela nem sempre era feita de maneira regular.  

Para se ter uma ideia a respeito da morosidade das políticas públicas de fiscalização dos 

gêneros alimentícios no Brasil, em relação ao seu surgimento, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) só veio a ser criada em 1999. É ela que, em conjunto com o Ministério da 

Saúde, desenvolve ações voltadas para a segurança e vigilância sanitária dos alimentos, 

exemplificadas em programas de redução do consumo de sal, gordura trans dentre outros 

elementos nocivos à saúde.224  

                                                 
221 SORCINELLI, 1998: p. 792-793. 
222 Idem. 
223  Nos dias atuais, a higiene e a fiscalização dos alimentos são fatores fundamentais da saúde pública, 

complementares da nutrição e, principalmente, relacionados aos processos de conservação dos produtos 

alimentícios, alterações e falsificações que podem sofrer, tanto in natura quanto após o processamento culinário. 

Para a Comissão do Código Sanitário da Junta da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

e da Organização Mundial da Saúde (OMS), “a higiene dos alimentos compreende as medidas preventivas 

necessárias na preparação, manipulação, armazenamento, transporte e venda de alimentos, para garantir produtos 

inócuos, saudáveis e adequados ao consumo humano.” TANCREDI, Rinaldini C. P.; MARINS, Bianca Ramos. 

Evolução da higiene e do controle de alimentos no contexto da saúde pública. In: MARINS, Bianca Ramos (org.). 

Segurança alimentar no contexto da vigilância sanitária: reflexões e práticas. Rio de Janeiro: EPSJV, 2014: p. 

16.  

  
224 GEMAL, André Luís. Prefácio. In: MARINS, Bianca Ramos (org.). Segurança alimentar no contexto da 

vigilância sanitária: reflexões e práticas. Rio de Janeiro: EPSJV, 2014: p. 8.   



75 
 

No século XIX o comércio de gêneros alimentos começou a aparecer como alvo da 

fiscalização da qualidade das mercadorias, em consonância com a ação da Câmara Municipal, 

no que diz respeito ao combate à sujeira em vias públicas. Não só porque estas matérias podem 

se estragar e produzirem mau cheiro e corrupção dos ares, mas também para não deixá-los 

deteriorados para a sua mercancia.225 Daí a preocupação com as “carnes verdes” e peixes, a 

farinha, o leite e a manteiga que eram vendidos no mercado público, ou em qualquer 

estabelecimento comercial.   

Em 1850, um médico do Partido Público que atuava na Cidade do Natal, ao refletir sobre 

as condições de salubridade da Cidade, reclamava de condições necessárias para a fiscalização 

dos gêneros alimentícios. O médico menciona que a cidade ressentia de um  

 

mal gravíssimo, que fere muito de perto a saúde pública, o qual é a falta de 

Polícia Medica, que fiscalize o mercado do peixe, o consumo das carnes 

verdes e a venda de todos os mais gêneros de primeira necessidade entregue a 

discrição de que a quer especular, abusando da credulidade de uns, da 

necessidade de muitos e do bom senso de todos.226 

 

Tal discurso reflete muita importância, pois não é a reclamação de um simples cidadão, 

mas de um profissional que poderia fazer um juízo técnico sobre a questão e sugerir 

encaminhamentos também técnicos acerca da fiscalização dos gêneros alimentícios na Cidade 

do Natal. Se existia em Natal uma fiscalização instituída pelo poder público sobre os gêneros 

alimentícios em 1850, não são encontrados documentos que atestem isso. Somente a partir de 

1853 é que Posturas e adições de artigos referentes à fiscalização dos gêneros alimentícios 

destinam-se a regular tal intento. De qualquer forma, o discurso citado acima pode ser uma 

tentativa do médico em se afirmar enquanto um profissional que também poderia participar da 

vida pública, mostrando que o saber científico também poderia trazer contribuições para a saúde 

pública da população. 

Juliana Teixeira Souza relata que, com a criação da Junta Central de Higiene Pública, 

os médicos que atuavam no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX tiveram que 

compartilhar com a municipalidade as responsabilidades de fiscalizar boticas e fábricas, além 

de proceder à inspeção dos alimentos. Mesmo que a criação desse órgão tenha contribuído para 

os médicos buscarem prestígio e reconhecimento da sua importância na vida pública, “a 

                                                 
225 MACHADO, Roberto; LOUREIRO, Ângela e MURICY, Katia. A danação da norma. Rio de Janeiro: Graal, 

1978. p. 40-41.  
226 RIO Grande do Norte. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, pelo 

Exmo. Primeiro Vice-Presidente da Provincia, João Carlos Wanderley, no dia 3 de maio de 1850. Pernambuco, 

Typ. de M.F. de Faria, 1851. Saúde publica – reflexões, p. 13. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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sobreposição de competências com a Câmara Municipal obstruía a concretização da ambição 

maior de muitos médicos, que era o domínio exclusivo sobre a política de saúde pública no 

município.”227  

Outra questão à qual o médico da citação anterior se refere é a ideia de polícia médica. 

George Rosen explica que o conceito de polícia médica surgiu na Alemanha, a partir do século 

XVII, e influenciou outros países da Europa até o século XIX. No dizer do autor, a polícia 

médica é um conceito que se refere às “teorias, políticas e práticas originadas da base política 

e social do Estado alemão absoluto e mercantilista, para agir na esfera da saúde e bem-estar e 

para assegurar ao monarca e ao Estado poder e riqueza crescentes.”228 Portanto, essa foi uma 

tentativa pioneira no que diz respeito aos problemas de saúde, envolvendo a vida 

comunitária.229 Aspectos sobre o exercício médico, limpeza das ruas e higiene dos alimentos e 

o cuidado com a saúde da população, de modo a torná-los mão-de-obra saudável, faziam parte 

da atuação da polícia médica na Alemanha.  

No discurso do médico que atuava na Cidade do Natal, a ideia de Polícia Médica, ao 

que parece, estava voltada para uma atuação mais sistemática da fiscalização e cuidado com os 

gêneros alimentícios que eram vendidos e abastecidos no mercado, principalmente o peixe e a 

“carne verde” (carne fresca) que, por serem mais perecíveis, precisavam ser consumidos em 

curto espaço de tempo, haja vista os escassos meios de conservação disponíveis naquela 

época.230 

Por fim, o referido discurso do médico do Partido Público concede uma noção acerca 

das condições alimentícias da população. Quando ele enfatiza que a venda desses gêneros 

abusava da “credulidade de uns, da necessidade de muitos e do bom senso de todos”, pode estar 

fazendo referência tanto aos altos preços desses alimentos quanto à má qualidade da 

alimentação negociada fraudulentamente como produto fresco. Estas referências se confirmam 

quando são analisadas as informações contidas na documentação provincial e as da Inspetoria 

de Saúde Pública, ressaltando duas principais queixas sobre os gêneros alimentícios:  carestia 

e péssimas condições de conservação, de acordo com as explanações que serão expostas 

adiante.  

                                                 
227 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 114.  
228 ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da assistência médica. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979. p. 169. 
229 Idem. 
230 SENA, Divino Marcos de; NOGUEIRA, Luiz Gabriel de Souza. “Gado para o consumo”: comércio de carne 

verde e açougueiros em Corumbá 1870-1888 (Província de Mato Grosso). In: Revista Territórios & Fronteiras, 

Cuiabá, vol.6, n.2, jul.-dez., 2013. p. 143. 
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Foram encontrados documentos que registram de maneira mais efetiva como transcorria 

o cotidiano da administração pública, no que diz respeito à fiscalização dos gêneros 

alimentícios. Conforme discussão do capítulo anterior, a criação da Junta Central de Higiene, 

de certa forma, tentou sistematizar a fiscalização, tanto do exercício médico e farmacêutico 

quanto dos estabelecimentos comerciais que vendiam os gêneros alimentícios. O intuito aqui 

presente não é afirmar que, com a criação desse órgão, a fiscalização se tornou mais frequente 

na Cidade do Natal. Na verdade, a fiscalização era necessária no cotidiano da administração da 

cidade, antes mesmo da criação do referido órgão. Não é à toa que o discurso do médico reforça 

essa assertiva. A menção a esse órgão faz-se necessária, pois alguns documentos da Inspetoria 

de Saúde Pública da Cidade do Natal utilizavam o decreto da Junta Central de Higiene Pública 

como base para afirmar e efetivar essa fiscalização.  

De acordo com o Decreto n° 828, de 29 de Setembro de 1851, da Junta Central de 

Higiene Pública, as Comissões e os Provedores de Saúde Pública iriam inspecionar as 

substâncias alimentares expostas à venda em armazéns de mantimentos, casas de pasto, 

mercados públicos, confeitaria, açougues e em todos os lugares passíveis de ocasionar danos à 

saúde pública.231 No caso da Cidade do Natal, essa fiscalização era feita pela Inspetoria de 

Saúde Pública. Além disso, o inspetor, de acordo com o decreto, fazia a inspeção junto com o 

fiscal da câmara municipal 232 . Portanto, duas instâncias participavam da fiscalização: a 

Inspetoria e a Câmara Municipal233 da Cidade do Natal.  

Todo o ordenamento da comercialização dos gêneros alimentícios e alguns 

procedimentos a serem realizados com os alimentos ficam mais nítidos nos Códigos de Posturas 

da Cidade do Natal do ano de 1853. Tais documentos eram expedidos pela instituição 

camarária, com a função de registrar de forma escrita o ordenamento urbano, servindo de 

instrumento legal para o controle do espaço público e dos que nele viviam.234 Além disso, esses 

códigos ditavam regras com o objetivo de nortear a conduta dos moradores e, além do 

                                                 
231 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851 – “Manda executar o regulamento da Junta de Higiene 

Publica”. Capítulo V – Da polícia sanitária. Arts. 47 e 48. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-

publicacaooriginal-81781-pe.html.>  
232 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851 – “Manda executar o regulamento da Junta de Higiene 

Publica”. Capítulo VI – Das visitas sanitárias. Art. 59. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-

publicacaooriginal-81781-pe.html.>  
233  Para saber como era o trabalho da câmara municipal com a fiscalização dos gêneros alimentícios, consultar a 

tese de doutoramento de SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: 

enfrentamentos e negociações na regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 109. 
234  TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: semelhanças e 

especificidades do caso potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 57. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
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ordenamento urbano, considerava também diretivas acerca da venda de produtos que eram 

expostos em estabelecimentos comerciais e no mercado.235 

Neste sentido, visando o ordenamento urbano, de forma a tornar a fiscalização e a 

vigilância mais sistemáticas, a Postura de 8 de fevereiro de 1853, dentre seus artigos referentes 

aos gêneros alimentícios, versa desde as formas de conservação da carne até os locais 

destinados à venda dos peixes, como se vê logo abaixo:  

 

Art. 4°. Ninguem poderá expor ao sol couros salgados, ou carne, se não nos 

lugares, que pela camara forem designadas, sob pena de pagarem a multa de 

8$000 reis, e o duplo na reincidência. 

[...] 

Art. 14 Ninguem poderá vender peixe fresco ou salgado nesta capital, a 

exceção dos donos, das armadilhas e os próprios pescadores, sem que tire uma 

licença anual da camara municipal, pela qual pagará vinte mil reis (20$000) 

além do sello nacional. 

Art. 15 A mesma licença se dará gratuitamente aos moradores, somente, das 

praias limítrofes que se quiserem empregar neste gênero de vida trazendo os 

mesmos viveres para o abastecimento do mercado; desta cidade não 

prevalecendo porem esta disposição para aquelles, que morando nesta cidade, 

vão as mesmas [praças?] empregar-se neste ramo de vida.  

Art. 16 Os lugares designados para a venda dos referidos viveres são, os portos 

em que sahirem as jangadas ou armadilhas e no mercado publico desta cidade: 

os infractores em qual quer das casas dos artigos antecedentes pagarão pela 1ª 

vez a multa de 8$000 ou 8 dias de prisão, e o dobro nas reincidências.236  

 

Há duas questões a serem analisadas nessa Postura: onde as carnes deveriam ser 

expostas e a tentativa de organização do comércio de peixes. No que diz respeito à primeira, 

certamente a ideia da Câmara designar os locais para este tipo de prática estava relacionada 

com a preocupação sobre os bons ares, numa tentativa de não fazer com que a exposição das 

carnes comprometesse os ares da Cidade. O artigo não esclarece quais locais a câmara 

designava para isso, mas, considerando-se a teoria miasmática, a qual estava em voga na 

segunda metade do século XIX e a predominante na concepção dessas autoridades, os locais 

certamente eram afastados do centro da cidade.  

Sobre a segunda questão, a Postura demonstra que há uma tentativa, por parte da Câmara 

Municipal, de fiscalizar o comércio de peixes e de saber quem são os responsáveis por tal 

prática, que fica perceptível através da licença a ser retirada pelos respectivos vendedores na 

instituição camarária. Isso também poderia implicar nos impostos que esses vendedores teriam 

                                                 
235 Idem, p. 59. 
236 GOVERNO Municipal – Fase 1, CM de Natal – Demais Câmaras Municipais – Códigos de Posturas –1853 

Posturas de diversas Camaras Municipaes. Posturas da Camara Municipal da Cidade do Natal. Título 1° Dos 

defferentes objetos que incomodam e prejudicam ao público.  
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de pagar à Câmara. No entanto, no artigo 15, a câmara abre uma exceção para os pescadores 

que moravam nas praias próximas, se desejassem abastecer o mercado. Neste caso, a licença 

seria dada gratuitamente, em virtude do pouco espaço disponível para eles no mercado.  

O fato de a câmara designar quais os locais permitidos para a venda do peixe (os portos 

e o mercado público), leva à conclusão de que havia pessoas que se dedicavam a vender peixes 

ou outros gêneros alimentícios em locais que a câmara não permitia, provavelmente nas ruas 

da cidade. Faz-se importante, aqui, lembrar do abaixo-assinado que mencionado no primeiro 

tópico desse capítulo.  

Medidas em que a Câmara Municipal da Cidade do Natal tomava e eram expostas nos 

Códigos de Posturas, na tentativa de promover o ordenamento urbano, no que diz respeito à 

fiscalização e comércio dos gêneros alimentícios, não compunham uma realidade vivida 

exclusivamente nesta cidade. Outras províncias imperiais e suas cidades também passaram por 

modificações dessa natureza.  

João Luiz Máximo da Silva, ao se dedicar ao estudo da alimentação oitocentista de rua 

na cidade de São Paulo, menciona que o abastecimento na referida cidade não era a única 

prerrogativa da Câmara, mas também a fiscalização dos alimentos, visando a higiene e 

padronização, principalmente no que se refere às dificuldades que a Câmara encontrava em 

organizar o crescimento da cidade. Além disso, cobrava e arrecadava impostos de 

estabelecimentos comerciais, como tabernas e botequins, de maneira a contribuir para 

empreender a redefinição do espaço urbano através das obras. Neste sentido, essa cobrança 

gerou tensões, na segunda metade do século XIX, entre a instituição camarária e os 

comerciantes que se queixavam das cobranças e também da concorrência com as quitandeiras 

e vendedores que circulavam pelas ruas e que não pagavam impostos, impondo, desse modo, a 

comercialização informal.237  

Eventos semelhantes também ocorreram em Fortaleza, na segunda metade do século 

XIX. De acordo com Priscilla Régis Cunha de Queiroz, os médicos e sanitaristas cobravam da 

Intendência Municipal, responsável pela fiscalização do comércio de alimentos em Fortaleza, 

que houvessem locais adequados para a venda e manejo de verduras, frutas e de carne. As praças 

e feiras livres, aos poucos, deixavam de ser locais de venda, e os açougues, assim como o 

Mercado Público da cidade, passaram a ser reconhecidos como os locais mais adequados, de 

                                                 
237 SILVA, João Luiz Maximo da. Alimentação de rua na cidade de São Paulo (1828-1900). Tese (doutorado). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

São Paulo: 2008, p. 49-50. 
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acordo com os saberes médicos. Mesmo assim, a venda informal e as condutas sociais 

continuaram a acontecer e nem sempre eram pacíficas e harmoniosas.238  

Em Campinas, província de São Paulo, os vendedores ambulantes eram o grande 

empecilho civilizacional, no dizer dos médicos, urbanistas e sanitaristas, como mostra o estudo 

de Valter Martins. Estes vendedores eram vistos como obstáculos da livre circulação, o que 

acarretava insalubridade à cidade. De acordo com o autor, a ideia da boa qualidade dos 

alimentos fazia parte do ideal da burguesia, na busca por uma cidade bela e higiênica.239  

Em Corumbá, Divino Marcos de Sena, ao estudar o comércio de carne verde naquela 

cidade, localizada na Província de Mato Grosso, comenta que a Câmara Municipal desejava 

produzir estratégias com o intuito de disciplinar os açougueiros e o comércio da carne, de 

acordo com os padrões de higiene, para, dessa forma, diminuir os incômodos sociais e 

sanitários. Mas isso não foi suficiente para fazer desaparecer antigas práticas cotidianas 

referentes ao abate, transporte e venda da carne fora dos padrões de higiene e salubridade.240 

Vejamos que em diferentes realidades do Império, na segunda metade do século XIX, 

as decisões das Câmaras Municipais das respectivas cidades encontraram dificuldades de 

implantar as medidas prescritas nos Códigos de Posturas e demais legislações, pois os 

vendedores se recusavam a vender seus gêneros alimentícios nos locais por elas designados, 

principalmente devido à exigência do pagamento de impostos. Provavelmente, na Cidade do 

Natal as medidas que estavam presentes no Código de Posturas de 1853 podem não ter sido 

aceitas de forma pacífica por quem se dedicava à venda de gêneros alimentícios. Infelizmente, 

não se teve acesso a documentos que demonstrem a complexidade entre norma e conflito, ou 

seja, de possíveis vendedores que tenham se recusado: ou a pagar os impostos ou a venderem 

os gêneros nos locais que a Câmara havia designado. Mas, pelos estudos citados acima, sabe-

se que as medidas impostas pelas autoridades municipais nem sempre eram aceitas de forma 

passiva.  

A hipótese de que os vendedores poderiam partir até para ações diretas de insatisfação 

explicita é sustentável quando se atenta para o fato de que a Província do Rio Grande do Norte 

também fora palco da Revolta do Quebra-Quilos, que ocorreu entre 1874 e 1875, nas Províncias 

                                                 
238 QUEIROZ, Priscilla Régis Cunha de. “Immensos vendedores”: vendedores ambulantes de carne em Fortaleza. 

In: ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História, Fortaleza, 2009: p. 1-2. 
239 MARTINS, Valter. A cidade e a carne: açougueiros e fiscais entre a sobrevivência e a norma. Campinas, 

segunda metade do século XIX e início do XX. In: VI Congresso Internacional de História, Maringá, 2013: p. 

3. 
240 SENA, Divino Marcos de; NOGUEIRA, Luiz Gabriel de Souza. “Gado para o consumo”: comércio de carne 

verde e açougueiros em Corumbá 1870-1888 (Província de Mato Grosso). In: Revista Territórios & Fronteiras, 

Cuiabá, vol.6, n.2, jul.- dez., 2013. p. 150. 
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do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Na face mercantil dessa revolta 

estava a mudança do padrão de pesos e medidas tradicionais para o sistema métrico francês, 

além de que os comerciantes teriam que aderir a novos impostos e aluguel dos artefatos de 

“medidas” nas Câmaras. No Rio Grande do Norte este cenário foi agravado com a economia 

em crise, devido à queda dos preços do açúcar e do algodão no mercado mundial, fatos que 

provocaram a significativa baixa das rendas provinciais. No intuito de recuperar a renda, os 

governos provincial e municipal aumentaram os impostos “já existentes e criaram novos, dentre 

eles o imposto de consumo sobre gêneros básicos, como farinha e carne seca, vendidos em 

feiras e mercados, geralmente por pequenos lavradores.”241 O novo sistema de pesos e medidas, 

que passou a ser executado em 1873, foi a gota d’água para a revolta acontecer, pois a população 

começou a desconfiar desse sistema e atacou mercados e feiras, destruindo as balanças. No Rio 

Grande do Norte, a revolta ocorreu nas seguintes cidades e vilas: Santo Antônio, Ielmo 

Marinho, Acari, Caicó242, Jardim do Seridó, Patu, Alexandria, Marcelino Vieira, Luís Gomes, 

Santa Cruz e Coronel Ezequiel.243 

Voltando à Postura de 1853 da Cidade do Natal, após a aprovação desse documento, em 

27 de maio de 1853, uma correspondência do governo provincial foi enviada à Câmara 

Municipal da referida cidade assuntava sobre artigos a serem adicionados àquela Postura, dentre 

os quais um era referente à fiscalização do leite:  

Artigo 28 – O fiscal fica auctorisado à examinar o leite, que for exposto à 

venda publica nesta cidade, e conhecendo que nelle existe ágoa, ou outra 

qualquer substancia o mandará em continente deitar fora, ficando além disto 

os vendalhões sujeitos à sofrer três dias de prisão.244  

                                                 
241 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 3.ed. Natal: EDUFRN, 2007. 

p. 115. 
242 Para entender como o Quebra-quilos aconteceu nesta cidade, que no período se chamava “Cidade do Príncipe 

ver o artigo de SANTOS, Rosenilson da Silva. A cidade do Príncipe contra as medidas do imperador: o Quebra-

quilos no sertão da Província do Rio Grande do Norte. In: BALBINO, Bruno; ESTEVAM, Saul (org.). História 

do Rio Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2014. p. 43-57. O historiador discute que o Quebra-quilos na Cidade 

do Príncipe foi palco de acontecimentos “que confirmam, a exemplo de outras cidades brasileiras do mesmo 

período, que o sertão da Província do Rio Grande do Norte se encontrava em um contexto de excitações provocadas 

por antipatias a medidas do Estado, configurando espaços de violência, como se deu com a casa do Mercado e 

casas de venda de particulares.” p. 56. Outro trabalho que também pode servir para entender como se deu essa 

revolta no Seridó potiguar, é a monografia de MEDEIROS, Paulo Herôncio de. Quebrando tradições: 

criminalidade e Revolta do Quebra-quilos no Seridó em fins do século XIX. Caicó, 2003. (Monografia). Curso de 

História, UFRN.  
243 MONTEIRO, 2007: p. 115-116.  
244 GOVERNO Provincial – Fase 2. Correspondência ativa – Secretaria do Governo – 1853. Artigos de posturas 

addicionaes aos da camara municipal da capital.  
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Duas questões podem ser analisadas a partir desse artigo. A primeira é referente ao funcionário 

responsável pela fiscalização e a segunda seria sobre os conhecimentos que o fiscal usaria para 

reconhecer se no leite existia água ou outras substâncias. 

O artigo a ser adicionado à Postura de 1853, nos mostra que houve uma necessidade em 

inserir um artigo que especificasse quem e como deveria ser feita a fiscalização do leite na 

Cidade do Natal. Como o próprio artigo aponta, o fiscal da câmara seria responsável por 

verificar a qualidade do leite que era vendido. Reportando-se ao assunto sobre os funcionários 

que trabalhavam em conjunto com a Inspetoria de Saúde Pública, compreende-se o fato de que 

a Câmara Municipal ficava encarregada de mandar o fiscal para fazer a verificação da qualidade 

dos alimentos. Era uma função que estava presente tanto na documentação de cunho camarário 

quanto no Decreto da Junta Central de Higiene Pública. Não eram funcionários que tinham 

conhecimentos para avaliar questões de saúde pública. Não era uma peculiaridade natalense.  

Juliana Teixeira Souza, ao estudar a função dos fiscais na fiscalização dos gêneros 

alimentícios no Rio de Janeiro, conclui que eles não possuíam nenhuma formação ou 

habilidades específicas “que lhes credenciasse mais do que a qualquer outro indivíduo para 

avaliar questões referentes à saúde pública,” pois para as autoridades públicas e a maioria da 

população, ninguém que assumisse essa função precisava passar anos estudando para detectar 

se um alimento estava estragado.245  

Outro aspecto citado no artigo 28 diz respeito à qualidade do leite: se existisse água ou 

qualquer substância no leite, o fiscal poderia jogar o leite fora e aplicava-se a penalidade ao 

vendedor (três dias de prisão). Isso mostra que, além da péssima qualidade dos alimentos que 

eram vendidos na Cidade do Natal, existiam vendedores de má fé. Mas qual o critério utilizado 

pelo fiscal para detectar se o leite estava ou não corrompido?  

Mais uma vez, a pesquisa de Juliana Teixeira Souza conduz à indagação sobre quais 

critérios esses fiscais poderiam utilizar para isso. Ao mencionar sobre um episódio ocorrido no 

Rio de Janeiro envolvendo a fiscalização feita pelo agente, a historiadora menciona que, 

provavelmente para comprovar se o leite era falsificado, o fiscal tenha observado a textura, a 

coloração, o sabor e o odor do leite, exame adquirido pela experiência como consumidor, 

aprendido de outros fiscais ou adquirido com a prática cotidiana da fiscalização. 246 

                                                 
245 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 109. 
246 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 125. 
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Provavelmente, os fiscais na Cidade do Natal usaram técnicas semelhantes. No dizer popular, 

quando se acrescenta água ao leite ele fica “fraco” ou sua textura “afina,” visto que sua textura 

natural é mais densa e oleosa. É importante lembrar também que a contaminação do leite 

também poderia ocorrer no próprio curral, portanto, havia uma dificuldade em fiscalizar a sua 

qualidade.     

Outros produtos poderiam ser adulterados por mistura química. Juliana Teixeira Souza 

afirma que, no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, era comum encontrar 

alimentos corrompidos em casas do comércio, dentre vendedores ambulantes e nos mercados: 

mercadorias falsificadas com corantes, substâncias que tiravam a acidez, leite com água, 

amônia no pão e café triturado com milho. A historiadora também menciona que os vendedores 

faziam essa prática para “aumentar suas margens de lucro ou evitar o prejuízo de se desfazerem 

dos produtos deteriorados.”247   

Nos dias atuais, o controle e a qualidade dos alimentos podem passar pelo crivo dos 

chamados métodos subjetivos e objetivos. Os primeiros são realizados através dos órgãos 

sensoriais: visão, tato, olfato e degustação, que analisam os itens: aparência, cor, odor, textura 

e sabor. Os métodos objetivos se relacionam a técnicas mais refinadas, com uso de instrumentos 

que determinam com precisão quantitativa a qualidade dos alimentos.248 Para a eficácia do 

controle e fiscalização dos alimentos, é preciso cumprir a legislação sanitária vigente e todos 

os serviços ligados a isso devem ser verificados e avaliados pelo Estado, através de métodos 

sensoriais, análises laboratoriais, dentre outras técnicas de fiscalização.249  

O tema referente aos alimentos corrompidos ou estragados não ficou somente nos 

Códigos de Posturas de 1853. O mercado público, local de venda desses alimentos, também foi 

palco da existência de alimentos estragados e caros. Neste sentido, o relatório do Presidente de 

Província, Antonio Marcellino Nunes Gonçalves fornece detalhes de como estava a qualidade 

da farinha e o seu preço no ano de 1858. De acordo com o presidente, a população reclamava 

da escassez e do preço excessivo da farinha de mandioca que, segundo a autoridade provincial, 

                                                 
247 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 108. A historiadora também publicou um artigo na Revista 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, da FIOCRUZ, que discute de maneira mais específica sobre a fiscalização 

dos gêneros alimentícios. SOUZA, Juliana Teixeira. Carne podre, café com milho e leite com água: disputas de 

autoridade e fiscalização do comércio de gêneros na Corte imperial,1840-1889. História, Ciências, Saúde –

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.4, out.-dez. 2011, p.1039-1056. 
248 TANCREDI, Rinaldini C.P; MARINS, Biança Ramos. Evolução da higiene e do controle de alimentos no 

contexto da saúde pública. In: MARINS, Bianca Ramos (org.). Segurança alimentar no contexto da vigilância 

sanitária: reflexões e práticas. Rio de Janeiro: EPSJV, 2014: p. 18. 
249 Idem. 
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custava de vinte e sete a trinta e dois mil réis por alqueire.250 Segundo a avaliação do Presidente, 

a sua baixa qualidade da fécula não era correspondente ao alto preço.251  

Outros alimentos também eram vendidos em estado de deterioração no mercado. No 

relatório de 1870, o vice-presidente Pedro de Barros Cavalcante de Albuquerque menciona que 

a carne verde estava em falta no mercado, e a pouca que havia era de “tão má qualidade que 

mais vale prescindir dela.252 (Esse é o primeiro relatório das autoridades provinciais que nomeia 

um tópico de Alimentação Pública, dando destaque a esse cotidiano da vida administrativa). 

Refletindo sobre a estrutura do matadouro e do mercado, deduz-se que a carne verde pode ter 

saído do matadouro em condições não favoráveis ou ela pode ter se estragado pelo mercado 

mesmo. Como já foi afirmado no primeiro tópico, não houve condições de investigar como a 

carne era transportada do matadouro para o mercado. Então, a questão do asseio do local do 

abate, o modo de conservação ou a falta de limpeza nos locais de venda podem ser fatores que 

tenham contribuído para a má qualidade da carne.   

No cotidiano da Inspetoria de Saúde Pública, a venda de alimentos corrompidos e de má 

qualidade predomina nos registros documentais. Em 28 de setembro de 1861, o médico inspetor 

de saúde pública, Firmino José Doria, juntamente com o fiscal da câmara, julgou uma porção 

de manteiga como sendo suspeita. Para isso, requisitavam da instituição camarária que 

ordenasse o fiscal a comparecer às cinco horas da tarde para jogar a manteiga ao mar.253 Não 

se sabe se o fiscal compareceu e fez os procedimentos solicitados pelo inspetor de saúde 

pública. Mas, no dia 1° de outubro de 1861, o seguinte parecer foi emitido pelo mesmo inspetor 

de saúde pública e uma das queixas era sobre uma manteiga estragada, que não se tem certeza 

se é a mesma à qual ele se referiu no documento do dia 28 de setembro.   

 

Illmos. Snres. 

Commonico a VV. SSas. que a dias [ilegível] na venda254 de Maria Barreiros 

meio barril de manteiga francesa bastantemente corrompida, a qual depois de 

                                                 
250 RELATORIO apresentado a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte pelo Excellentissimo 

Presidente, Dr. Antonio Marcellino Nunes Gonçalves. [n.p.] Typ. Liberal Rio Grandense, 1858. Socorros públicos, 

p. 6-7. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
251 Idem. 
252 RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. Pedro de Barros Cavalcante de Albuquerque passou no dia 17 de 

fevereiro de 1870 a administração da Província do Rio Grande do Norte ao 3° Vice-Presidente o Exm. Sr. Dr. 

Octaviano Cabral Raposo da Camara. Alimentação pública, p. 12. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. >  
253 GOVERNO Municipal – Fase 2, Inspetoria da Saúde pública – 1852-1861. Rio Grande do Norte. Inspectoria 

de saude, 28 de setembro de 1861. 
254 Tanto no dicionário de Antonio Moraes Silva quanto no de Luiz Maria da Silva Pinto, a palavra venda é 

sinônimo de taverna. Vide, SILVA, Antonio Moraes. Venda. In: Diccionario da lingua portugueza - recompilado 

dos vocabularios impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por 

ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. p. 515. PINTO, Luiz Maria da Silva. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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[ilegível] ao exame de mais um [medico?], e confirmado o meo juiso, 

[mandei?] [Ilegível] em presença do fiscal desta camara, e de mais 

testemunhas inutilisal-a, [ilegível] ao mar. Igualmente procedi a respeito de 

[ilegível] pedaços de carne secca que [viciada?] [Ilegível] se no mercado 

publico. Esta inspecção de saude [ilegível] os [ilegível][sentimentos?] em 

favor dos interesses da saude publica, e particular, sem distinguir – indivíduos 

que sejão prejudicados por abusos cometidos; confiado a selo da Illma. 

Camara [ilegível] em todas a execução de multas com infracção, por isso que 

reconhece que da acção moralizada da autoridade, é que se podem [ilegível] 

todos vantajosos que o [depurado?] teve em mente. 

Deus guarde a VV. SSas.  

Illmos. Snres, Presidente, e mais membros da camara municipal 

O inspector de saude  

Firmino José Doria255  

 

Através dessa narrativa, assiste-se ao pretenso zelo no exame da matéria estragada. 

Evidente que, por se tratar de produto importado, seu valor poderia refletir em um prejuízo que 

requisitava muita cautela. Daí, a requisição de três funcionários para executar a fiscalização: 

um médico, o inspetor e o fiscal da câmara. O inspetor não detalha quais procedimentos foram 

utilizados para comprovar que a manteiga estava estragada. Provavelmente, a coloração e o 

cheiro da manteiga foram os requisitos necessários para comprovar a péssima qualidade desse 

gênero, de acordo com o que já foi dito anteriormente sobre os procedimentos utilizados para 

avaliar a qualidade dos gêneros alimentícios.  Os três profissionais envolvidos nessa 

verificação, ao acordarem sobre a qualidade da manteiga, resolveram pelo descarte do produto 

e aconselharam jogá-lo ao mar. Mesmo sabendo a sua função e pautado pela legislação, o 

inspetor justificou por que aquele ato estava sendo feito. O seu cotidiano estava ligado à 

concepção de zelar pela saúde pública e privada, tirando a manteiga do estabelecimento e 

punindo os infratores.   

No mesmo dia 1° de outubro, o inspetor Firmino José Doria fez a seguinte requisição à 

Câmara Municipal da Cidade do Natal:  

 

Illmos snres. 

Não tendo até o presente esta inspectoria de saude as posturas da camara deste 

município, para regular em dias exames as infracções por venda de gêneros 

corrompidos; por isso que as formas impostas pelo regulamento n° 828 de 29 

de setembro de 1851 é no muito pesadas para uma população pobre, como a 

desta cidade; requisito de VV. SSas. um exemplar: assim como que se dignem 

de determinar ao fiscal do município que na forma do decreto acima citado, 

tem elle obrigação legal de acompanhar-me nas diligencias sanitarias, que 

houver de proceder, nos interesses da saude publica, e particular. 

                                                 
Venda. In: Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na 

Typographia de Silva, 1832. s/p. 
255 GOVERNO Municipal – Fase 2, Inspetoria da Saúde pública – 1852-1861. Inspectoria da saude publica do Rio 

grande do Norte, 1° de outubro de 1861. 
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Deus guarde à VV. SSas.  

Illmos. Snres. Presidente, e mais membros da camara municipal da Cidade do 

Natal. 

O Inspector de saude  

Dr. Firmino José Doria256 

 

O documento nos mostra que, a administração na Inspetoria de Saúde Pública e a 

Câmara Municipal da Cidade do Natal tinham dificuldades de cumprir o decreto advindo do 

Poder Central. Ou seja, a legislação não se adequava à realidade da maioria da população da 

Cidade do Natal e o inspetor a qualificava de “muito pesadas.” A inspetoria também cobrava 

da câmara as Posturas Municipais e a presença do fiscal, principalmente para acompanhá-lo nas 

diligências sanitárias. Isso pode significar que o fiscal provavelmente não gostava de dividir as 

funções equivalentes a seu cargo com outro funcionário que entendia de saúde pública. 

Divergências entre autoridades municipais e profissionais da saúde pública na segunda metade 

do século XIX também aconteciam em outras realidades do Império.   

Juliana Teixeira Souza analisando a criação da Junta Central de Higiene Pública, 

associa-a ao trabalho de fiscalização dos gêneros alimentícios no Rio de Janeiro, executado por 

fiscais e médicos. A convivência entre eles acirrou as disputas por poder e autoridade e nem 

sempre esses problemas eram solucionados, fato que prejudicava, portanto, os interesses da 

população que sofria com a falta de qualidade dos gêneros alimentícios.257 Os fiscais que 

atuavam no Rio de Janeiro também não admitiam que os médicos menosprezassem o seu 

trabalho. Quando isso acontecia, os fiscais mostravam que ainda exerciam funções importantes 

no ordenamento das atividades econômicas da referida cidade258, visto que, mesmo que a 

câmara dividisse a fiscalização com médicos, o decreto da Junta Central de Higiene Pública 

ainda mostrava que os fiscais participavam dessa fiscalização. 

Além das péssimas qualidades dos gêneros alimentícios e a dificuldade em fazer a 

fiscalização destes gêneros contaminados, mesmo com o saber médico ditando os modos como 

essa inspeção deveria ser feita, a Cidade do Natal também sofria de outro mal que, de certa 

forma, prejudicava todo o espaço público: as péssimas condições sanitárias de suas ruas e dos 

                                                 
256 GOVERNO Municipal – Fase 2, Inspetoria da Saúde pública – 1852-1861. Inspectoria da saude publica do Rio 

Grande do Norte, 1° de outubro de 1861. 
257 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 118. E SOUZA, Juliana Teixeira. Carne podre, café com 

milho e leite com água: disputas de autoridade e fiscalização do comércio de gêneros na Corte imperial,1840-1889. 

História, Ciências, Saúde –Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.4, out.-dez. 2011, p.1049. 
258 SOUZA, 2007: p. 132. 
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principais bairros existentes no período: a Cidade Alta e a Ribeira. O desenrolar dessa história 

será discutida no capítulo a seguir.   
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CAPÍTULO 3: LIMPAR, SANEAR E CONSTRUIR: INTERVENÇÕES DE 

SALUBRIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DO NATAL 

 

3.1. Situação de salubridade da Cidade do Natal na segunda metade do século XIX 

 [...]Outros símbolos advertem aquilo que é proibido em algum lugar –

entrar na viela com carroças, urinar atrás do quiosque, pescar com 

vara na ponte – e aquilo que é permitido – dar de beber às zebras, jogar 

bocha, incinerar o cadáver dos parentes. [...]Se um edifício não contém 

nenhuma insígnia ou figura, a sua forma e o lugar que ocupa na 

organização da cidade bastam para indicar a sua função.259 

 

Anteriormente foi visto como os saberes e ações médico-sanitárias ocasionaram 

mudanças no exercício médico e farmacêutico e na fiscalização dos gêneros alimentícios. 

Agora, pode-se compreender como essas ações e saberes influenciaram na maneira como a 

Cidade do Natal foi pensada, em termos de salubridade, na segunda metade do século XIX. 

Como no primeiro capítulo, verifica-se que as condições de salubridade da Província do Rio 

Grande do Norte não eram satisfatórias, em razão da ausência de medidas direcionadas à saúde 

pública. A própria capital da Província, a Cidade do Natal, também sofria com essa incúria, 

principalmente com relação às obras públicas e as ações voltadas para a limpeza das ruas. Para 

melhor entender como se dava essa realidade, faz-se necessário conhecer um pouco sobre a 

situação da salubridade natalense na segunda metade do século XIX. Para tanto, é preciso que 

sejam considerados os alvos espaciais sobre os quais se projetava com maior ênfase a 

governança urbana na capital. A Cidade do Natal, no período estudado, além dos povoados 

esparsos em seu entorno, era dividida em dois bairros260: Cidade Alta e Ribeira.261 Para a 

presente discussão, levar-se-á em consideração apenas os dois bairros mencionados, pois são 

sobre eles que as medidas de salubridade se debruçaram com maior frequência, conforme se 

percebe na documentação administrativa pesquisada.  

                                                 
259 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 17-18. 
260 A palavra bairro aparece na documentação administrativa provincial, os Relatórios de Presidentes de Província 

do Rio Grande do Norte, um deles de: RELATÓRIO apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio 

Grande do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 

1850. Saúde pública, reflexões: p. 11. Nos Dicionários da Língua Brasileira de Luiz Maria da Silva Pinto e Antonio 

Moraes Silva, a palavra bairro é definida como “parte de huma cidade que se divide em certas ruas.” PINTO, Luiz 

Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. 

Na Typographia de Silva, 1832. p. 135. E SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - 

recompilado dos vocabularios impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito 

acrescentado, por ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. p. 158. 
261 De acordo com FERREIRA, et. all, “duas outras regiões da cidade eram ocupadas, porém não faziam parte do 

núcleo central urbano: as Rocas, então povoado de pescadores situado após a Ribeira em direção ao Forte dos Reis 

Magos, e o Passo da Pátria, localizado em uma área ribeirinha contígua à Cidade Alta.” FERREIRA, Ângela Lúcia, 

et all. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 

2008. p. 48. 
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A Cidade Alta teve sua origem no período colonial, quando Jerônimo de Albuquerque 

procurou “o alto elevado e firme”262 para dar início à ocupação do território do que seria a 

Cidade do Natal, medida que tinha a princípio um sentido estratégico, muito comum na 

colonização de espaços inóspitos. Não por acaso seria o logradouro onde se construiriam as 

edificações-ícones do sentido urbano colonial e, posteriormente, das vilas e capitais do império 

brasileiro. Era neste bairro, onde ficavam os principais prédios da administração pública, como 

a Câmara Municipal e a Cadeia Pública263 (ambas funcionando no mesmo edifício), o Palácio 

do Governo, a Assembleia Provincial, a Tesouraria da Fazenda e a Tesouraria Provincial.  

Além desses prédios do governo provincial, era na Cidade Alta onde ficavam as 

principais Igrejas da Cidade: Nossa Senhora da Apresentação e Nossa Senhora do Rosário. 

Lugares de culto católicos e, como era comum na América portuguesa e durante o Império do 

Brasil264, cemitérios. Porém, era na Igreja do Rosário onde com maior frequência ocorria a 

prática de enterramento dos “escravos e dos mortos na forca, por ordem da Lei.”265 Somente na 

segunda metade do século XIX é que essa prática seria extinta, conforme será registrado mais 

adiante.  

Por sua vez, o bairro conhecido por Ribeira tornou-se um lugar definido basicamente 

pelas atividades comerciais e alfandegárias, devido às atividades portuárias.  Após 1850, este 

sentido seria impresso definitivamente em seu ordenamento urbano, quando “construíram-se os 

prédios de pedra-e-cal na Rua do Comércio, alvoroço da venda e compra de açúcar e 

algodão.”266 O logradouro recebeu este nome267, “porque a Praça Augusto Severo era uma 

campina alagada pelas marés do Potengi. [...] O terreno era quase todo ensopado, pantanoso, 

enlodado. Apenas alguns trechos ficavam a descoberto nas marés altas de janeiro.”268 Devido a 

essa característica, a Ribeira sofria reiteradas vezes com as enfermidades endêmicas e 

                                                 
262 Idem, p. 143. 
263 A Casa de Câmara e Cadeia da Cidade do Natal foi concluída em 1770 e demolida em 1911. Vide, TEIXEIRA, 

Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: semelhanças e especificidades do caso 

potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 109. 
264 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: Tradições e transformações fúnebres no 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e 

Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1997; REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta 

popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. 
265 CASCUDO, 1999. p. 263. 
266 Idem, p. 152. 
267 Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da Cidade do Natal, atenta que a denominação Ribeira aparecia 

na documentação colonial, como foi o caso desse capitão que requeria terras no ano de 1677: “O capitão Francisco 

de Oliveira Banhos, Escrivão do Senado da Câmara, escrivão gratuito há doze anos, requereu terras, queixando-se 

da incúria do alfaiate enfiteuta: ‘Os antecessores de Vossas Mercês arrendaram o sítio que chamam a Ribeira a 

Francisco Roiz o qual até o presente não tem povoado’”(p. 150).  
268 Idem, p. 149-150.  
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epidêmicas, em grande parte propagadas através do cotidiano do porto e das péssimas condições 

sanitárias do lugar.  

O alagamento que ocorria constantemente na Ribeira, em razão de represar as águas do 

Rio Potengi e da maré, e principalmente em períodos chuvosos, fazia com que os dois bairros 

ficassem quase seccionados, devido às dificuldades de acesso nessas quadras invernosas269, 

como comprova a Figura 6. Perceba-se que, entre os dois bairros, há uma espécie de lagoa. 

Piorando este isolamento, o acesso era dificultado pelo terreno muito íngreme, terreno que 

recebeu várias denominações: Ladeira do Aterro, Ladeira da Cruz e, por fim, Avenida Junqueira 

Aires, denominação atual.270 Em 1850, o médico mencionava que a referida lagoa, contendo 

águas pluviais e do mar fazia com que se estagnasse “uma grande parte que não póde 

retrogradar, e que se putrefaz, lançando para a atmosfera em abundância miasmas 

mortíferos”,271 causando febres intermitentes272 na população que morava do outro lado do rio. 

Figura 6 – Mapa da Cidade do Natal em 1864 

 

Legenda: 

Largos e Praças Igrejas Edifícios públicos 

A. Praça da Matriz a.N.S. da Apresentação 

(Mat.) 

1. Palácio do Governo 6. Alfandega 

                                                 
269 FERREIRA, Ângela Lúcia, et all. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 48. 
270 Idem. 
271 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 13.  
272 São chamadas de febres intermitentes as que, ao aparecerem, cessam e tornam a aparecer sucessivamente, por 

intervalos mais ou menos longos. Chernoviz ainda acrescenta que as causas da febre intermitente estão ligadas às 

exalações pantanosas e que o frio úmido e prolongado, e a habitação em lugares baixos são pré-requisitos para a 

manifestação deste tipo de febre, o que confirma, portanto, a explicação do médico do partido público à respeito 

dos prejuízos que a lagoa causava na população ribeirinha.  CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Febre intermitente. 

In: Dicionário de Medicina Popular – vol. 1. 6ª ed. Paris: A. Roger& F. 

Chernoviz. 1890. p. 1092-1093. 
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B. Praça de S. Antônio b. N. S. do Rosário 2.Assembleia 

Provincial 

7. Atheneu 

C. Praça do Palácio c. S. Antônio 3. Câmara Municipal 8. Quartel de Linha 

D. Largo do Quartel d. Bom Jesus 4.Thesouraria da 

Fazenda 

9.Quartel do Corpo 

Policial 

E. Largo do Rosário  5.Thesouraria 

Provincial 

10. Hospital Militar 

   11. Cadea 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Evolução urbana de Natal em 400 anos. 1999: p. 55. 

Nota: Este mapa encontra-se originalmente no Atlas do Império do Brazil, composto por Candido Mendes de 

Almeida (1868).  Os nomes em preto e os retângulos hachurados em preto e em laranja foram por nós desenhados 

para identificar, respectivamente, a Cidade Alta e a Ribeira. 

 

Mesmo sendo a sede administrativa da Província do Rio Grande do Norte, a Cidade do 

Natal, com as características geográficas dos dois bairros mencionados, apresentava péssimas 

condições sanitárias: abastecimento de águas advindas de fontes e cacimbas sem tratamento e 

dejetos nas vias públicas. Todos esses fatores contribuíam também para a proliferação de 

doenças, como atestavam constantemente os médicos da época.273 A frequente enunciação dos 

miasmas nas falas dos presidentes de província e médicos do partido público justificava 

qualquer origem de enfermidades que apareciam na cidade. Os gases liberados por matérias 

orgânicas em decomposição, em terrenos alagadiços do Rio Potengi e da Ribeira, eram 

identificados facilmente como focos das doenças existentes na Cidade do Natal.274 Os hábitos 

dos moradores de Natal eram quesitos também lembrados e denunciados pelas autoridades 

provinciais e municipais, como responsáveis diretos pela proliferação de doenças, segundo já 

mencionado. Luiz da Câmara Cascudo comenta que os costumes da população eram 

“primitivos, simples, rústicos” e que “os porcos fossavam e andavam livremente pelas ruas da 

cidade.”275 Neste sentido, Luiz da Câmara Cascudo, historiador que usou de testemunhos orais 

de sujeitos dessa época, e tendo, ele próprio, nascido em fins do XIX, acabava por reproduzir 

um discurso que era difundido por autoridades provinciais e municipais do século XIX, ao 

tomar os costumes da população como primitivos. Também para aqueles gestores públicos e 

médicos, tais hábitos depunham contra o ideal de civilização e de progresso.  

É importante ressaltar que este tipo de discurso, apontando o “outro” como responsável 

pelas mazelas de salubridade e higiene públicas, não foi uma prática exclusiva da Cidade do 

Natal. Sidney Chalhoub ao discutir sobre as intervenções feitas nos cortiços do Rio de Janeiro, 

pelos higienistas, menciona que a ideia de perigo social representada pelos pobres “aparecia no 

imaginário político brasileiro,” 276  principalmente em fins do século XIX, pois, para os 

                                                 
273 FERREIRA, et. all, 2008: p. 51. 
274 Idem, p. 50. 
275 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 307. 
276 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Cia. Das Letras, 

1996. p. 29.  
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intelectuais-médicos do Rio de Janeiro, os pobres representavam perigo de contágio, pois os 

hábitos de moradia destes representavam perigo à sociedade e às condições higiênicas da 

cidade, pelo fato das “habitações coletivas serem focos de irradiação de epidemias; além de, 

naturalmente, serem terrenos férteis para a propagação de vícios de todos os tipos.”277 Situação 

semelhante também aconteceu em Campinas, São Paulo. José Roberto do Amaral Lapa, em seu 

livro A cidade: os cantos e os antros, explica que as autoridades municipais e provinciais tinham 

o intuito de retirar as habitações coletivas da cidade, numa tentativa de reduzir a movimentação 

da população na área urbana, além da concepção que se tinha da persistência de determinadas 

práticas dos moradores, como a criação de animais soltos nas ruas.278 Por fim, ao discutir sobre 

o controle sanitário na segunda metade do século XIX e início do XX, Nilson do Rosário Costa 

argumenta que "o discurso regulador e normativo de saúde se apresentou, assim, articulado ao 

conjunto de mecanismos e técnicas cujo fim último foi obter das classes subalternas uma 

conduta racional e permeável às iniciativas estatais frente à doença.”279 Isso significa que todo 

o combate dos costumes populares não se dava apenas com o intuito de instruir a população de 

que isso era prejudicial à saúde. Na verdade, a estratégia era regulamentar, controlar e punir280 

estas atitudes nos moldes dos discursos de higiene e salubridade, propostos pelo ideal sanitário 

de manter a limpeza na cidade, pelo bem de todos.  

É na segunda metade do século XIX que o inaudito crescimento populacional e a 

precariedade dos serviços urbanos agravaram a situação de insalubridade nas cidades 

brasileiras.281 Nesse contexto, as medidas da administração no espaço público visavam diminuir 

a ocorrência de epidemias, por meio de intervenções que promovessem a limpeza e a 

salubridade públicas.282  

A Cidade do Natal segue essa tendência intervencionista. Conforme foi registrado nos 

capítulos anteriores, as precárias condições nas práticas de cura (sejam elas científicas ou não) 

e de acondicionamento e mercantilização de gêneros alimentícios obrigou as autoridades 

provinciais e municipais a tomarem providências no intuito de fiscalizar o exercício médico, 

farmacêutico e do comércio de alimentos. Este regime de fiscalização e disciplinamento 

                                                 
277 Idem. 
278 LAPA, José Roberto do Amaral. A cidade: os cantos e os antros. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 1996. p. 184-185. 
279 COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle sanitário: origens das políticas de saúde no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 1985. p. 14. 
280 Idem. 
281 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 47. Ver também: COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle 

sanitário: origens das políticas de saúde no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 33-34.  
282 Idem. 
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sanitário também teve como alvo a cidade em si. Afinal, é na segunda metade do século XIX 

que aparecem as medidas, mesmo que tímidas, com o intuito de manter a salubridade e a 

limpeza da cidade, pois as epidemias de cólera, febre amarela e varíola, obrigaram as 

autoridades municipais e provinciais a adotarem medidas no espaço público da Cidade, com o 

intuito de “afastar o ‘mal’, o contagioso e o enfermo das áreas centrais.”283 Consoante ao que 

será exposto nos próximos tópicos deste capítulo, a Cidade do Natal passou por medidas que 

contemplavam desde a limpeza pública até a construção de obras que visavam distanciar o 

“mal” da cidade, afastando dela o cemitério e o Hospital de Caridade. Deslocamentos que dizem 

respeito à dimensão do saneamento e que, por sua vez, vai produzir transformações na paisagem 

da cidade 284 . Todas essas medidas fazem parte do arsenal do pensamento higienista dos 

Oitocentos. São princípios que podem ser discutidos em vários flancos que articulam o público 

e o privado, como a criação da legislação urbanística e a promoção de hábitos corporais 

higiênicos, determinados pelas posturas municipais. Ambas as estratégias que configuravam 

atitudes normativas e repressivas.  

Isso confere uma margem para relacionar essa discussão com a epígrafe que abre este 

capítulo. O trecho extraído do livro As cidades invisíveis, de Italo Calvino, permite refletir sobre 

tudo isso que foi aqui discutido: as ações realizadas na cidade e os símbolos que narram: aquilo 

é proibido e permitido. Isso permite pensar sobre as medidas de salubridade adotadas na Cidade 

do Natal, pois elas acabam por definir como a população deve se comportar ante os novos 

saberes impostos na cidade, diante dos antigos costumes que já não fazem mais sentido e que 

prejudicam a saúde pública. Como mencionou Italo Calvino, por mais que um edifício não 

contenha nenhuma insígnia, a maneira como ele ocupa lugar na organização da cidade indica 

qual a sua função. Isso conduz o pensamento para a dimensão material, acima discutida. O 

cemitério e o Hospital de Caridade foram construídos onde pudessem cumprir a função e afastar 

o que representava perigo para a cidade.  

Por outro lado, as próprias condições climáticas da Cidade do Natal foram fundamentais 

na tomada de decisões das autoridades provinciais e municipais. O médico do partido público 

ressaltava, em 1850, que o clima, terrenos e ventos não causavam, por si sós, as doenças 

                                                 
283 Ibidem. 
284 FERREIRA, Angela Lúcia, et. all. A paisagem criada pelo saneamento: propostas para a Natal dos anos 1930. 

In: FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS, George (orgs.).  Surge et ambula: a construção de uma cidade moderna 

(Natal, 1890-1940). Natal: EDUFRN, 2006. p. 215. 
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endêmicas285. Para essa matriz de pensamento miasmático, conhecer as condições climáticas, 

assim como a direção dos ventos, era fundamental, principalmente na escolha dos locais onde 

destinados para obras públicas, como: cemitérios, hospitais e matadouros, logradouros tidos 

como produtores de gases infectos. Neste sentido, as autoridades provinciais vão atribuir 

valorações espaciais aos dois principais bairros da cidade, conforme será esclarecido adiante. 

As condições climáticas e a localização desses bairros acabam por justificar a ocorrência 

contumaz de determinadas doenças. Não era à toa que a preocupação com as dunas, o rio, a 

qualidade da água e dos pântanos eram temas recorrentes nos discursos dos Presidentes de 

Província, em seus relatórios para abonar as intervenções realizadas na Cidade do Natal.286 E é 

sobre as medidas de limpeza pública, as posturas municipais e a construção do cemitério e o 

Hospital de Caridade, que esta pesquisa se dedicará nos próximos tópicos.  

 

3.2 As demandas pela limpeza pública na Cidade do Natal 

A Cidade do Natal era caracterizada nas falas dos Presidentes de Província como 

péssima em termos de salubridade pública. Além disso, em seus discursos, os espaços de 

proliferação de doenças já estavam praticamente identificados. Mesmo com esses terríveis 

predicados, a Cidade do Natal dispunha de alguma vantagem no quesito das condições 

climáticas. O Vice-Presidente João Carlos Wanderley, ao discursar sobre as condições de saúde 

da Província do Rio Grande do Norte, expôs no final do seu relatório as reflexões do médico 

do partido público encarregado de cuidar da saúde da população de toda a província.  

 

Esta Cidade vantajosamente situada muitos metros a cima da superficie do 

mar, circumstancia que faz ser menos intenso o calor, apesar de sua latitude 

constantemente lavada pelos ventos, que sopram diariamente de terra para o 

mar, e vice-versa, e bafejada quando cresce temperatura pela briza do Oeste, 

que refresca o ar e o purifica, possue um clima saudavel, que não favorece o 

desenvolvimento de epidemias, que em outros climas menos felices 

deterioram a saude, e aniquilão a vida. A epidemia da bexiga, que ultimamente 

grassou nesta Cidade, nada prova contra a bondade do seu clima.287 

 

                                                 
285 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 11-12. 
286 FERREIRA, et. all, 2008: p. 29. 
287 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 11. 
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As reflexões deste médico representam uma das primeiras sistematizações dos 

problemas existentes na Cidade do Natal na segunda metade do século XIX, tanto em termos 

de higiene quanto em relação às suas condições climáticas. 288  Mesmo com as péssimas 

condições higiênicas da cidade, o médico elogia que sua topografia classificando-a como 

vantajosa, tanto em termos dos bons ares quanto da qualidade da água, situando em suas 

impressões quais locais eram salubres ou insalubres. Além disso, ele justifica que a epidemia 

só se espalhou porque “ella fora importada de Pernambuco por um soldado que de la viera” e, 

pelo fato de ter saído do bairro alto da Cidade, foi “aninhar na campina da Ribeira, lugar pouco 

arejado.”289 

Os saberes médicos do século XIX ditavam que as cidades consideradas salubres eram 

as que ficavam situadas em locais elevados.290 É o que se apreende também nesta reflexão do 

médico. Ele deixou bem claro que a epidemia de bexigas trazida pelo soldado só se espalhou 

por causa do lugar pouco arejado em que se encontrava a Ribeira que, pela posição topográfica, 

não permitia que os bons ventos circulassem e, em períodos chuvosos, acumulava água, 

causando inundações, o que não acontecia no bairro alto, onde os ares não tinham barreiras para 

circular e, consequentemente, o risco de propagação epidêmica era menor.  

O discurso, ancorando-se nos atributos geo-climáticos, faz uma classificação dos 

valores espaciais.291 Tanto as mazelas quanto as boas condições climáticas estão muito bem 

definidas e representadas espacialmente através das categorias de alto e baixo. O logradouro 

denominado Ribeira, parte baixa da Cidade do Natal, era onde se concentrava a miséria e a 

                                                 
288 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 50. 
289 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 11.  
290 O Dicionário de Medicina Popular, do médico polonês Pedro Luis Napoleão Chernoviz, de grande circulação 

no Brasil Oitocentista, traz uma descrição minuciosa a respeito da salubridade das cidades no século XIX. No dizer 

do médico, “são geralmente salubres as cidades edificadas em logares elevados; isto é, nos que jazem sobranceiros 

a todos os seus arredores. [...] Póde-se observar ás vezes uma differença bem notavel de salubridade na mesma 

cidade quando tem uma parte elevada e outra baixa. N'esta ultima, reinam as affecções escrophulosas, as febres 

intermittentes, molestias que são estranhas á parte alta. A vizinhança dos pantanos é muito insalubre. [...] O melhor 

meio de se subtrahir a estas influencias consiste em seccar-lhe os fócos, entulhando os pantanos ou dando um 

esgoto conveniente ás aguas estagnadas, ou ao menos fazendo plantações de arvores altas, espessas, situadas de 

maneira que ponham o logar habitado ao abrigo do vento que passa pelos pântanos.” CHERNOVIZ, Pedro Luis 

Napoleão. Habitação. In: Dicionário de medicina popular – vol. 2, 1890, p. 108. No caso da Cidade do Natal, 

fica evidente que a mesma possui tanto uma parte elevada e baixa, que correspondem aos bairros de Cidade Alta 

e Ribeira, respectivamente. 
291 O geógrafo Yi-fu Tuan menciona que, em muitas culturas, os valores espaciais alto e baixo tem conotações 

positivas e negativas. O geógrafo nos mostra que nestes valores espaciais a concepção que predomina é a de que 

o alto está relacionado a palavras como “superior”, “excelso” e “grande”. Não é à toa que os principais prédios de 

uma cidade se destacam na paisagem urbana em sua parte mais alta. Já baixo é equivalente a palavras como 

“inferior” e “pequeno”. Vide Espaço e lugar, 1983, p. 42. 
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pobreza aliada a uma alimentação escassa da população, favorecendo ainda mais os riscos de 

propagação de doenças. Já a parte alta era onde, em termos de saúde, os bons ares permitiam 

melhor bem-estar aos que nela habitavam.  

Levando em consideração o discurso desse médico, também se pode explorar outro 

aspecto pertinente. Cynthia Machado Campos, ao resenhar o livro Palavras da cidade, 

organizado por Stella Bresciani, menciona que as palavras e discursos adotadas por médicos, 

engenheiros, arquitetos e sanitaristas são de grande importância para se perceber a construção 

simbólica das cidades292, sob a ótica desses profissionais. Foi através desses discursos que 

governantes e outras autoridades adotaram medidas para melhorar as condições de higiene das 

cidades que administravam. Então, segundo a autora, os médicos-sanitaristas “estiveram 

envolvidos em avaliações que atribuíram aos becos e mocambos conotações negativas, por 

serem locais de proliferação de sujeira e doenças.”293 De maneira que atribuir nomes aos locais 

é uma forma de distinguir, ordenar e qualificar o espaço, e isso se torna também perceptível no 

discurso médico no Relatório citado anteriormente, sobre as condições climáticas da Cidade do 

Natal, qualificando como salubre e caracterizando as condições de higiene dos dois bairros da 

cidade.  

Outro aspecto para o qual Campos atenta são as associações que esses profissionais 

fazem entre a cidade e o corpo, organismos vivos e o meio urbano. Esses profissionais usam 

metáforas próprias das áreas médicas e biológicas “para se referirem à ordem ou a desordem 

reinante nas cidades europeias e brasileiras” 294 , como, por exemplo: “inchamento, 

“desobstrução”, “sintomas.” Este fenômeno discursivo inspira Richard Sennett, em seu livro 

Carne e pedra que o autor considera “mais do que um catálogo histórico das sensações físicas 

no espaço urbano [...], procurando compreender como as questões do corpo se expressam na 

arquitetura, urbanismo e vida cotidiana.”295 Nessa obra, Sennett analisa, por exemplo, como as 

descobertas sobre o funcionamento do corpo influenciaram certas concepções urbanísticas, 

principalmente aquelas que entendiam as vias públicas, a partir da ideia da circulação 

sanguínea, “imaginando uma cidade de artérias e veias contínuas, através das quais os 

habitantes pudessem se transportar.”296  

                                                 
292 BRESCIANI, Stella (org.). Palavras da cidade. Porto Alegre: UFRGS, 2001. Resenha de: CAMPOS, Cynthia 

Machado. Revista Esboços, UFSC, v. 11, n. 11, p. 262, 2004. 
293 Idem. 
294 Ibidem, p. 264. 
295 SENNETT, Richard. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: BestBolso, 

2008. p. 15. 
296 SENNETT, 2008: p. 214. Essa mesma discussão também é feita em: CORBIN, Alain. Saberes e odores: o 

olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 122. 
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Assim, os discursos dos médicos presentes nas falas e relatórios dos Presidentes de 

Província são fundamentais para explorar os significados que estes profissionais atribuem a 

cada canto da Cidade do Natal, seja nomeando-os e classificando-os como saudáveis, salubres, 

ou, ao contrário, como insalubres. Mais adiante, serão expostas situações semelhantes a essas 

que acabou de ser discutida, principalmente relacionadas à concepção de limpeza pública da 

cidade como um todo. Isso é uma forma também de analisar como a cidade é representada nas 

falas técnicas e políticas, consolidando e tensionando os saberes que eram difundidos sobre as 

cidades no século XIX.297 

Neste sentido, a cidade precisava, segundo estes saberes, permanecer limpa para o bem 

da saúde dos seus moradores, à guisa de veias desobstruídas. Segundo os saberes médico-

urbanísticos da época, a pavimentação e limpeza das ruas facilitavam a circulação de pessoas e 

mercadorias, estando ainda ligadas à ideia de aformoseamento do espaço urbano. Como bem 

demonstra Alain Corbin, “o contrário do insalubre é o movimento” 298 , mostrando que a 

importância da drenagem, alinhamento das ruas e canalizações auxiliavam na expulsão da 

sujeira, evitando assim possíveis focos de epidemias e contaminação do ar. A limpeza das ruas, 

a concepção de que a população mais pobre prejudicava a saúde pública, a falta de alguns 

equipamentos apropriados para auxiliarem as medidas de salubridade e o abastecimento de água 

da cidade (aspectos que mais adiante serão pontuados), eram itens pensados para amenizar a 

insalubridade e debelarem o aparecimento de epidemias na Cidade do Natal.  

Desse modo, a preocupação com a higiene e limpeza da cidade fez com que autoridades 

provinciais e municipais tomassem as providências necessárias para tornar a Cidade do Natal a 

mais salubre possível. Tanto o meio ambiente como a cidade, em si, além das condições sociais 

de seus moradores, eram fatores que importavam299 na hora de por em ação essas medidas, 

preocupação que não passaria com facilidade da denúncia do problema para sua executiva 

resolução, como bem demonstram os documentos. 

Na segunda metade do século XIX, as dificuldades relacionadas à limpeza pública eram 

de responsabilidade de autoridades locais constituídas,300 ou seja, a Câmara Municipal que, 

juntamente com os Presidentes de Província, tomava decisões para limparem a sujeira nas ruas, 

                                                 
297 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 28-29. 
298 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 120-122. 
299 FERREIRA, et. all, 2008: p. 36. 
300 COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle sanitário: origens das políticas de saúde no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 1985. p. 34. 
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assim como acontecia com a fiscalização do exercício médico e farmacêutico e da qualidade 

dos gêneros alimentícios, abordada nos capítulos anteriores.  

Neste sentido, a necessidade legislativa de manter as vias públicas limpas se expressava 

nas Posturas Municipais da Cidade do Natal.301 Nas posturas de 8 de fevereiro de 1853, sob o 

título de Dos defferentes objetos que incomodam e prejudicam ao público, os dois artigos dizem 

respeito a essa discussão: 

 

Art. 1°. Ninguem poderá criar cabras, e porcos nas ruas desta cidade sob pena 

de lhe serem tomados e vendidos em salão, entregando-se aos seus donos o 

excedente de 10$000 reis, ficando todo o seu produto até esta quantia aplicada 

em beneficio do cofre da câmara municipal, depois de didusidas [sic] as 

despesas sendo desde já abulido o costume de se espancar ou matar as cabras 

e porcos a cacete, ou com qualquer outro instrumento, devendo serem pegados 

à laço ou à mão, embora córrão para casa de seus donos, que serão obrigados 

à intregalos, ou a pagar a multa de 8$000 reis.302 

 

Essas Posturas demonstram o que as autoridades municipais consideravam como 

práticas que iam contra os ideais de higiene pública, principalmente a conduta dos moradores 

que costumavam criar os animais soltos, pois os animais, ao fazerem as suas necessidades 

fisiológicas nas vias públicas, sujavam a cidade. Essa não era uma realidade vivida somente na 

Cidade do Natal. Ainda referente à criação desordenada de animais, o Presidente da Província 

do Rio Grande do Norte, Antonio Bernardo de Passos, enviou para a Câmara de Natal uma 

correspondência303, na qual aprovava, em 1854, artigo que instituía que os porcos e cabras 

encontrados soltos nas ruas da cidade seriam apreendidos “e levados a presença de qualquer 

autoridade policial. Depois seriam arrematados em leilão à posta da mesma autoridade, sem 

formalidade de processo, e o seu produto pertenceria metade ao apreensor e a outra à 

Municipalidade.”304 Com algumas diferenças em relação ao artigo em que a correspondência 

do Presidente faz menção, na postura de 1853, sobre os animais soltos, levados para serem 

                                                 
301 Como já mencionamos no capítulo 2, as Posturas Municipais eram expedidas pela instituição camarária com a 

função de registrar, de forma escrita, o ordenamento urbano servindo de instrumento legal para o controle do 

espaço público e dos que nele viviam. Além disso, estes códigos ditavam regras com o objetivo de nortear a 

conduta dos moradores. TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: 

semelhanças e especificidades do caso potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 57. 
302 POSTURAS da Câmara Municipal da Cidade do Natal, 1853. Título 1.° dos defferentes objetos que incomodam 

e prejudicam ao publico. 
303 As correspondências ativas eram cartas expedidas pelos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte aos 

vereadores da Câmara Municipal da Cidade do Natal. Nesta documentação, os Presidentes registram a aprovação 

de artigos a serem adicionados aos Códigos de Posturas, propostos pela câmara municipal, dados referentes à 

regulamentação de funcionamento de lojas e boticas, apreensão de animais soltos nas ruas, o arruamento, 

fiscalização da qualidade do leite, dentre outros assuntos de interesse da Câmara Municipal da Cidade do Natal.  
304 CORRESPONDÊNCIA ATIVA, Presidente de Província Antonio Bernardo de Passos, n° 298. Artigo 2°. 2 de 

setembro de 1854.  
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arrematados em leilão, determinava-se que a metade do valor arrecadado seria destinada ao 

apreensor e a outra à municipalidade, diferente da postura anterior em que o valor arrematado 

era dividido entre o dono do animal e a câmara, mostrando que a aprovação desse novo artigo 

aplicou uma pena mais rígida àqueles que insistissem em criá-los e mantê-los soltos nas ruas.305  

Para reforço na limpeza pública, o Presidente de Província Antonio Francisco Pereira 

de Carvalho ordenou que a tesouraria provincial colocasse à disposição da Câmara Municipal 

de Natal, a quantia de cinquenta mil reis, destinados “as despesas com o aceio das ruas desta 

Capital, e abertura de outras.”306A instituição camarária também requisitou, através de um 

ofício enviado ao mesmo presidente, que disponibilizasse ferramentas para a limpeza pública, 

à qual a autoridade provincial respondeu que a tesouraria da Fazenda entregasse “ao fiscal dessa 

câmara, Justiniano Alvares de Quintal, quatro pás, seis enxadas e quatro machados.”307 

Em 1856, o Presidente da Província Antonio Bernardo de Passos ordenou recursos 

financeiros para a Câmara Municipal da Cidade do Natal, com o objetivo de remover focos de 

infecção, assim como cuidar da salubridade. É importante lembrar que o ano de 1856 foi o ano 

de epidemia do cólera na cidade e é no governo desse mesmo presidente que o cemitério e o 

Hospital de Caridade seriam construídos. Este presidente também designou que o chefe de 

polícia ficasse responsável por providenciar a limpeza das ruas da cidade.308 Como já se expôs 

no capítulo 2 desta dissertação, os chefes de polícia, além de fiscalizar os gêneros alimentícios, 

também se encarregavam de manter o ordenamento urbano das vias públicas.  

O problema da limpeza pública não estava somente relacionado ao ambiente urbano em 

si, mas também à forma como essa situação era gerenciada. Nesse sentido, o Presidente de 

Província, José Bento da Cunha Figueiredo Junior, dedicou em seu relatório um tópico 

relacionado à limpeza das ruas natalenses. Seu discurso revela que existiam problemas práticos 

para que a Câmara Municipal conseguisse gerenciar a contento o espaço público.  

 

O estado da mor parte das ruas da cidade reclama algum melhoramento que a 

respectiva câmara municipal dificilmente poderá fazer, sendo tão deficiente a 

sua renda. Em certos lugares convém destruir matos, e n’outros entulhar 

                                                 
305 Situação tensa também podia ser encontrada no mesmo período em Recife. Raimundo Arrais menciona que na 

segunda metade do século XIX, animais como cabras, porcos e carneiros andavam soltos pelas ruas, fuçando os 

monturos que ficavam em terrenos vazios, nos alagados e cais, comprometendo a higiene recifense. Cf. ARRAIS, 

Raimundo. O pântano e o riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. São Paulo: 

Humanitas/FFLCH/USP, 2004. p. 408. 
306 CORRESPONDÊNCIA ativa, Presidente de Província. N. 182, 19 de setembro de 1853. 
307 CORRESPONDÊNCIA ativa, Presidente de Província. N. 186, 21 de setembro de 1853. 
308 RELATORIO apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte pelo presidente, o dr. 

Antonio Bernardo de Passos, no anno de 1856. Salubridade publica, p. 12. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 

1856. 
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barrancos feitos pelas águas pluviais; nivelar ao menos quanto for possível os 

lugares de maior transito, e reparar o pequeno calçamento que existe.  

Apesar das minhas recomendações de imundícias, e promovendo-se a fiel 

execução das posturas municipais que obrigam os proprietários a ter limpas as 

fachadas de suas casas, creio que nenhum resultado vantajoso se conseguirá 

em quanto a diretoria das obras não puder fazer o serviço necessário, 

aproveitando os presos mediante um salário módico, que não me é lícito 

autorizar presentemente. 

Já tive de chamar a atenção da câmara e da polícia para a observância do art. 

5° das posturas de abril de 1853 e art. 43 das de 2 de junho daquele ano, que 

proíbem a construção de casas de palha, capim ou junco nas ruas da capital, 

assim como não permitem que elas sejam reedificadas ou reparadas.  

Não tenho deixado de fazer sentir a necessidade de uma vigilância incessante 

afim de que os fiscais desenvolvam a precisa atividade reprimindo as 

amiudadas infrações das posturas municipais.309  
 

 

O que se faz importante perceber no discurso do Presidente são os seguintes fatores: não 

havia renda municipal suficiente para manter as ruas limpas; a cidade tinha sujeira que 

comprometia a salubridade das vias públicas; necessitava-se da designação de pessoas 

encarregadas somente de manter a limpeza. Por fim, chama a atenção da Câmara Municipal 

para as tarefas que deveriam ser cumpridas à luz de um documento próprio da instituição 

camarária que, neste caso, eram as Posturas Municipais de 1853. 

Apesar de gozar de boas condições climáticas, a Cidade do Natal também sofria com os 

constantes alagamentos do Rio Potengi, principalmente em períodos invernosos, os quais 

formavam, como bem mencionou o Presidente José Bento da Cunha Figueiredo Junior, 

barrancos acumulando entulhos que, no dizer da teoria miasmática, ocasionavam doenças 

devido aos eflúvios pestilentos. 

Uma novidade que o referido presidente mencionou e que ainda não havia aparecido 

nos discursos anteriores diz respeito às pessoas que eram designadas a fazer a limpeza das ruas. 

O presidente sugeria que esta tarefa fosse exercida pelos presos da cadeia. Além dos presos da 

cadeia, a limpeza pública também ficaria a cargo da população que migrava para a Cidade do 

Natal, fugindo da seca.  

Por fim, o presidente ainda chama a atenção da Câmara Municipal para o fato da mesma 

não cumprir com uma legislação própria de seu interesse, que eram as Posturas Municipais. 

Informa que, mesmo havendo essa legislação, ainda aconteciam práticas que eram contrárias 

ao que regia este documento e que cabia à Câmara tomar as providências necessárias para isso. 

                                                 
309 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior Presidente 

da Província do Rio Grande do Norte apresentou a respectiva Assembleia Legislativa Provincial, na sessão 

ordinária de 1861. Limpeza das ruas, p. 18.  
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Ou seja, mais uma vez, evidencia-se a persistência de discussão de atribuições entre autoridades 

provinciais e municipais. 

As autoridades provinciais não são as únicas a se queixarem dos deveres da Câmara 

Municipal. O Inspetor de Saúde Pública, Henrique Leopoldo Soares da Câmara, alertou que 

inspecionaria com eficiência as vias públicas, verificando o cumprimento das medidas 

estabelecidas pela instituição camarária, se tinham sido realizadas em relação à limpeza das 

ruas e quintais, assim como do matadouro público, “tão cheio de imundícies que o constituem 

um verdadeiro fóco de infecção, nocivo à saúde dos que principalmente habitam as suas 

imediações.”310  Vejamos que o matadouro público também era um dos componentes que 

causavam prejuízos à limpeza pública, ainda em 1870. Como já foi discutido no capítulo 2, até 

essa data, as autoridades provinciais eram incumbidas de solucionar os problemas estruturais 

que existiam neste local. Por seu turno, o chefe de polícia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, 

ao discursar sobre saúde pública, também fez duras críticas ao trabalho da Câmara Municipal 

da Cidade do Natal. Em 1878, mencionou que incumbiu a instituição camarária de “velar pela 

limpeza, aformoseamento e saneamento de seu município, mas desde que esse dever foi 

esquecido pelos vereadores”311. Porém, o referido chefe achou os cofres da municipalidade sem 

recursos para colocar em prática ações relacionadas à limpeza da cidade.  

Mas, nem sempre as autoridades provinciais escreviam sobre os problemas não 

resolvidos relacionados à limpeza. O presidente Rodrigo Lobato Marcondes Machado, ao 

discursar sobre as obras na cidade, pareceu encontrar a solução para o problema de 

deslocamento das pessoas da Ribeira até a Cidade Alta, detalhe mencionado no início desse 

capítulo. O mesmo informava que removera os obstáculos que atrapalhavam o trânsito e tinha 

ordenado construir um calçamento que ia “da praça do mercado em construção até o palacete 

da Assembleia Provincial.”312 

Como se vê, o tema limpeza pública era um dos assuntos mais discutidos pelas 

autoridades provinciais, chefes de polícia e inspetores de saúde pública da Cidade do Natal. 

Não bastasse isso, essas autoridades acabavam por atribuir muitos desses problemas à 

                                                 
310 RELATÓRIO apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo exm. sr. doutor Silvino 

Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do Recife, 1870. Annexo D: Relatório 

do Dr. Inspector da saude publica (Henrique Leopoldo Soares da Camara), p. 2. 
311 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Relatorio do Dr. Chefe de policia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, saúde publica, 

p. 5. 
312 FALLA com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente da provincia, abrio a 2.a 

sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 27 de outubro de 1879. [Natal] Typ. do 

Correio do Natal, 1880. Obras da capital, p. 14.  
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população da cidade, principalmente a mais pobre. Portanto, no discurso não predominava 

apenas a sujeira, no sentido literal da palavra, mas também a sujeira produzida socialmente, 

aquela que a população mais pobre praticava com seus atos considerados ilícitos.  

Conforme comentou Ângela Lúcia Ferreira, a situação da Cidade do Natal se agravava 

devido à população migrante que fugia da seca que ocorria no interior da Província do Rio 

Grande do Norte. No dizer desta autora, isso justifica “o surgimento de medidas que passaram 

a ordenar e regulamentar as ações do poder público, introduzindo normas restritivas e punitivas 

de controle sanitário.”313 E isso se torna mais perceptível na própria legislação da Cidade; neste 

caso, as Posturas que foram discutidas anteriormente e os relatórios das autoridades provinciais. 

A maioria dos discursos transcorria no intuito de tentar ordenar o espaço e impedir que certas 

práticas, como a criação de animais, continuassem a persistir no espaço público.  

Além disso, os habitantes considerados ociosos são vistos pelas autoridades como 

aqueles que carregavam muitos males, dentre eles a epidemia. No relatório do Vice-Presidente 

Medeiros Murta, o mesmo afirmava que eram desses habitantes que saíam os criminosos e “que 

ofereciam mais abundante ceifa as epidemias; pois que desconhecendo todos os gozos da 

civilização vive na maior miséria, mal agasalhada, alimentada e vestida e destarte predisposta 

para as enfermidades.” 314  Nota-se, com base nos escritos de Sidney Chalhoub, que as 

autoridades administrativas já tinham propensão a designar a população mais pobre como a 

responsável pelas mazelas existentes nas províncias do Império durante a segunda metade do 

século XIX. Pensando numa solução para tirar essa população da ociosidade, o chefe de polícia, 

Joaquim Tavares da Costa Miranda, propôs ao Vice-Presidente de Província Manoel Januario 

Bezerra Montenegro que a pusesse para trabalhar na limpeza pública da cidade, pois tiraria uma 

leva de retirantes da ociosidade, “mal de todos os vícios e productora de todos os crimes,” pois, 

consequentemente, esta população seria movida pelo “mau instincto, excitao pela tortura da 

fome, ou pelas machinações de um espírito rude de desocupado de qualquer labor 

quotidiano.”315   

Em resposta, o referido Vice-Presidente afirmou que esses ociosos ficariam 

encarregados de limpar as ruas da cidade, mas a instituição camarária seria a responsável por 

                                                 
313 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 53-54. 
314 Rio Grande do Norte (Província) Vice-Presidente Medeiros Murta S/título ... 26 maio 1862. População, p. 4.  
315 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Relatorio do Dr. Chefe de policia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, saúde publica, 

p. 5.  
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conservar “esse melhoramento tão útil a salubridade pública.”316 A situação dessa população se 

agravava em períodos de seca, pois, no entendimento das autoridades, todas as moléstias que 

apareciam nesses períodos “tinha sua principal rasão de ser no facto da aglomeração de milhares 

de pessoas privadas dos meios ordinários da vida, sem alimentação regular, sem asseio e sem 

abrigo.”317 

Muito provavelmente, boa parte dos melhoramentos que aconteceram na Cidade do 

Natal foram fruto das mãos dos indigentes que vinham do interior da Província, fugindo da 

seca. Como a cidade começou a ter problemas devido à população migrante, os Presidentes de 

Província exploraram essa mão de obra nas obras de melhoramento urbano e sanitário da 

cidade, com a justificativa de queriam livrá-los dos perigos causados pelo ócio. Neste sentido, 

no ano de 1880, Rodrigo Lobato Marcondes Machado mencionava em seu relatório que o 

calçamento construído para melhorar o acesso entre a Cidade Alta e a Ribeira foi feito pelos 

indigentes318, assim como a construção do cais que tinha a função de impedir que as casas 

fossem invadidas pelas águas do Rio Potengi.319 O trabalho era bastante intenso, pois, além 

dessas construções, os indigentes eram os responsáveis por preparar a cal, fazer os tijolos, as 

telhas e cortar a madeira, tudo isso para que, no fim do dia ou da semana, recebesse “ração de 

gêneros superior à dos outros.”320  

Os arraigados costumes da população que habitava a Cidade do Natal ainda eram vistos 

pelas autoridades provinciais como prejudiciais à saúde pública. A Cidade Alta, considerada 

pelo discurso médico como o bairro mais salubre e de condições climáticas favoráveis à saúde, 

não escapou a estes costumes. Como relatou o chefe de polícia Joaquim Tavares da Costa 

Miranda, as condições de insalubridade do referido bairro estavam semelhantes ao que ocorria 

na Ribeira, pois as ruas estavam cheias de lixo.  

 

[...] Nas praças mais importantes, faziam despejos à noite, e defecavam 

durante o dia abrigados sob um docel de verdura, que por toda parte 

pululavam: lugares havia em que a exalação era tão fétida de modo a 

encommodar aos transeuntes: em certas áreas haviam arbustos da altura de 

                                                 
316 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Obras publicas, p. 18.  
317 FALLA com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente da provincia, abrio a 2.a 

sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 27 de outubro de 1879. [Natal] Typ. do 

Correio do Natal, 1880. Salubridade publica, p. 6.  
318 O termo indigentes aparece no discurso da referida autoridade provincial. RELATORIO com que o Exm. Sr. 

Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado passou a administração da Provincia ao seu sucessor, o Exm. Sr. Dr. 

Alarico José Furtado em 1° de maio de 1880. Socorros públicos, p. 14. 
319 RELATORIO com que o Exm. Sr. Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado passou a administração da 

Provincia ao seu sucessor, o Exm. Sr. Dr. Alarico José Furtado em 1° de maio de 1880. Socorros públicos, p. 14.  
320 Idem. 
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dois metros; à noite agachados sob estas capoeiras se ostentava a libertinagem, 

asqueirosa e sórdida.321  

 

Eram hábitos que a população praticava costumeiramente, mas que, na visão dos 

administradores públicos, eram prejudiciais à saúde pública. Além disso, neste discurso, torna-

se perceptível também a sensibilidade com que era percebida esta prática. Os odores já 

acusavam que aquela prática prejudicava os ares. Portanto, é o olfato quem detecta a qualidade 

do fluido. Faz-se necessário regrar a conduta da população, procurando renovar o ar, tendo o 

olfato como um excelente indicador de sua qualidade.322 A espacialidade dos corpos, para Alain 

Corbin, é definida pela medida das exalações. A intolerância sensorial é quem rege os 

espaçamentos necessários, atribuindo lugares com o intuito de destruir essa confusão olfativa323 

que, no nosso caso, reinou no espaço público, com a prática da defecação.  

Assim, o fato de fazer as necessidades fisiológicas em espaços públicos, fez com que o 

chefe de polícia repudiasse essa prática, acabando por classificar o ato de “libertinagem, 

asqueroso e sórdido.” Isso também nos mostra que, mesmo com as Posturas Municipais, que 

visavam diminuir estas práticas, ainda assim a população não se intimidava a contrariar o que 

estava prescrito nas legislações municipais. Afinal, eram costumes seculares que, de repente, 

estavam sendo questionados pelas autoridades como prejudiciais à saúde pública, segundo os 

saberes médicos do século XIX.  

Além de ostentar artigos que proibiam a criação de animais soltos nas ruas, a Postura 

Municipal do ano de 1853 também versava sobre a construção de casas e a altura na qual 

deveriam ser erguidas, como demonstrado abaixo, no artigo 5º:  

[...] 
Art. 5°. Ninguem edificará nas ruas desta cidade casas cobertas de palha, 

capim, ou junco; podendo fasel-as e cobertas de telha na altura de doze palmos 

nas ruas designadas na postura adicional de 3 de abril de 1852, que será 

igualmente extensiva às ruas do quartel, cacimba de S. Thomé, e estrada 

nova.324 

 

Rubenilson Brazão Teixeira, em seu estudo sobre o poder municipal e as casas de 

câmara e cadeia do Rio Grande do Norte, menciona que as Posturas do século XIX “incluíam 

                                                 
321 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. 

do Jornal do Recife, 1879. Relatorio do Dr. Chefe de policia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, saúde publica, 

p. 5. 
322 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 149. 
323 CORBIN, 1987. p. 133-134. 
324 POSTURAS da Câmara Municipal da Cidade do Natal, 1853. Título 1.° dos defferentes objetos que incomodam 

e prejudicam ao publico. 
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em suas determinações itens como os materiais que deveriam ser utilizados ou não nas 

edificações e, às vezes, até as cores dos componentes da fachada.”325 No caso da Postura à qual 

se fez referência acima, há a indicação das ruas em que a construção de casas de palha deveriam 

ser proibidas, ou seja, as ruas do quartel, Cacimba de São Tomé e estrada nova. Rubenilson 

Teixeira aponta que, provavelmente, estas ruas estavam “entre as mais importantes, por isso a 

imposição do uso da telha na cobertura das casas”.326  

A provável justificativa da proibição de se construir casas de palha pode ser encontrada 

no relatório do Presidente de Província do Rio Grande do Norte, Delfino de Albuquerque. No 

discurso dessa autoridade, eram neste tipo de residência que moravam os desvalidos da cidade 

que, sofrendo com as péssimas condições de higiene, eram vítimas de doenças.327 Ora, isso ia 

de encontro à ideia de aformoseamento e ficava ainda mais claro na Postura, quando se 

ordenava que a cobertura deveria ser de telha, no dizer das autoridades municipais. Mais uma 

vez citando os saberes difundidos em seu dicionário, Pedro Luis Napoleão Chernoviz descreve 

as medidas necessárias para que o ordenamento do espaço urbano contribua com a salubridade: 

 

A disposição das ruas [...] infflue muito sobre a salubridade; esta disposição 

deve calcular-se de modo que facilite a circulação do ar e o acesso dos raios 

solares nas partes mais baixas das casas. [...] Deve a disposição das casas ser 

de maneira que facilite a circulação do ar e o acesso dos raios do sol nas partes 

mais baixas. É preciso, por conseguinte, que as ruas tenham a largura 

proporcionada à elevação dos edifícios; muito estreitas e formadas de casas 

altas, conservam um ar corrupto, onde a luz do sol penetra imperfeitamente; 

mui largas, não seriam varridas por uma corrente de ar assaz rápida, e sua 

atmosfera alterar-se-hia facilmente em tempo cálido.328 

 

As Posturas discutidas permitem ter uma noção do que, aos olhos do Estado, era necessário 

para tornar a Cidade do Natal salubre e ordenada, o que “impõe um policiamento sanitário capaz 

de estabelecer normas reguladoras.”329 Nem sempre essas posturas eram seguidas à risca pela 

população. Como bem explicou Juliana Souza, “[...] o objetivo das posturas era regular as 

questões de caráter local, mas, na prática, tratava-se do conjunto de leis que mais diretamente 

incidia sobre a vida da população da cidade.”330 Além disso, essas demandas prescritas nas 

                                                 
325  TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: semelhanças e 

especificidades do caso potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 63. 
326 Idem. 
327 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque 

abrio a 2ª sessão ordinária da Assemblea Legislativa da Provincia do Rio Grande do Norte no dia 12 de outubro 

de 1871. Salubridade publica, p. 7.  
328 CHERNOVIZ, 1890: p. 109.  
329 CORBIN, 1987: p. 133. 
330 SOUZA, Juliana Teixeira. A autoridade municipal na Corte imperial: enfrentamentos e negociações na 

regulação do comércio de gêneros (1840-1889). 2007. 235f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. p. 32. 
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legislações da Cidade do Natal não advêm de reclamações ou solicitações da população, mas 

eram produzidas na instituição camarária e pelas autoridades provinciais, de acordo com os 

saberes médicos difundidos.  

Aliada a essa questão do ordenamento urbano, estava também a ideia de se construir 

recreios públicos. Os problemas que eram causados pelos terrenos alagados existentes na cidade 

tinham a solução, para o presidente Luiz Barboza da Silva, voltada para a construção de um 

local próprio para os recreios públicos. Bastava que os terrenos fossem aterrados para dar início 

à construção do mesmo331. Não se sabe se essa obra veio de fato a ser construída, mas o 

importante é que as autoridades provinciais já pensavam na ideia de aformoseamento para a 

Cidade do Natal.   

O atraso referente às medidas de limpeza pública também acontecia, devido à falta de 

logística que auxiliasse a execução dessas obras: engenheiros e instrumentos para trabalhos 

topográficos, com o objetivo de fazer o levantamento da planta da cidade. No ano de 1851, José 

Joaquim da Cunha informava que alguns engenheiros estavam reunidos na cidade, porém “não 

há dela uma planta com indicação dos melhoramentos de que é suscetível para prevenir as 

dificuldades.”332 Dez anos depois, a falta da planta da cidade ainda era uma reclamação que 

persistia nos relatórios dos presidentes.333  

Para finalizar a discussão sobre os problemas e demandas referentes à limpeza pública 

da Cidade do Natal, será analisado como se dava o abastecimento de água da cidade. Os 

habitantes da Cidade do Natal tinham o abastecimento de água originado de fontes e cacimbas, 

nas quais não se aplicava nenhum tipo de tratamento ou purificação. Os moradores do bairro de 

Cidade Alta se abasteciam da água advinda do riacho do Baldo e na Ribeira era a chamada 

Fonte da Bica.334  Essa era uma realidade comum nas cidades oitocentistas. Rita de Cássia 

Cordeiro Nogueira menciona que, em Salvador, no ano de 1850, a população tinha o 

abastecimento de água advindo do sistema colonial antigo, algumas, inclusive, da época de 

fundação da cidade e de difícil acesso.335  

                                                 
331 RELATORIO apresentado a Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1866 pelo presidente da provincia, o exm. snr. dr. Luiz Barboza da Silva. Rio Grande do Norte, Typ. Dous de 

Dezembro, 1867. Saude publica, p. 30.  
332 FALLA dirigida a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte; na sessão ordinária do anno de 

1851 pelo Ilustríssimo Presidente da Província o doutor José Joaquim da Cunha. Obras públicas, p. 11.  
333 RELATORIO que o exm. sr. dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, presidente da provincia do Rio Grande 

do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Planta da cidade, 

p. 23. Ouro Preto, Typ. Provincial, 1862.  
334 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. 

Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 51-53.  
335 NOGUEIRA, Rita de Cássia Cordeiro. Saneamento da cidade de Salvador – de 1850 a 1925. In: Encontro 

Nacional da ANPUR, 7, Recife. Anais... Recife: UFPE, 1997. p. 640. 
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O que incomodava as autoridades provinciais na Cidade do Natal, no que diz respeito 

ao abastecimento de água, eram os maus costumes da população que prejudicavam a qualidade 

do líquido. No ano de 1855, o Presidente de Província, Antonio Bernardo de Passos, tomou 

uma atitude para amenizar estes problemas: o depósito de água da fonte pública da cidade teve 

que ser rodeado de paredes e coberto para evitar que “continuasse a servir de banheiro público 

e receptáculo de impurezas.”336 O problema persistiu. No relatório de 1874, João Capistrano 

Bandeira de Mello Filho denunciava que, nas duas fontes públicas que existiam, os indivíduos 

banhavam-se diariamente e, por isso, mandou colocar uma sentinela para impedir o que ele 

classificou como sendo um ato de “abuso.”337 Essa prática foi inclusive tema de uma notícia, 

no ano de 1886, no jornal da Cidade do Natal, Liberdade, ligado ao Partido Liberal, onde era 

exposta a situação da fonte pública.338 Reproduzida no texto abaixo, a notícia é mais uma crítica 

direcionada ao Partido Conservador, mas também revela, na versão desse jornal, que materiais 

eram utilizados na fonte pública e quais as práticas que aconteciam neste local destinado ao 

abastecimento de água da cidade:   

 
A fonte publica – Nesta infeliz província que, depois da ascensão do partido 

conservador, outra cousa não é se não uma terra conquistada onde os 

conquistadores nas praças publicas, e em grita carnavalesca, preferirão o 

[ilegível], todas as cousas publicas são descuradas, e nesta capital mais do que 

em outra qualquer localidade. 

A salubridade das aguas, sempre recomendada pela hygiene, é olhada pelos 

homens da situação com a máxima indiferença e despreso.  

Aquelle que se der ao trabalho de estender um passeio até a fonte publica, 

reconhecerá a verdade de nossa asserção. 

[...] 

Alli abundão ratos, insectos, reptia venenosos, e folhas tudo em estado de 

putrefação, excremento de morcegos, e toda a sorte de imundícies. 

E muitas vezes até homens, dos ocupados na empresa, ali vão tomar banho, 

ou fazer serviços a mandado dos encarregados dos trabalhos da mesma. 

                                                 
336 FALLA que o Illm. e Exm. Senhor Antonio Bernardo de Passos, Presidente da Província do Rio Grande do 

Norte, dirigido à Assembleia Legislativa Provincial no acto da abertura de sua sessão ordinária em 1º de julho de 

1855. Obras publicas provinciais, p. 16. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1855. De acordo com Ângela Lúcia 

Ferreira, “no ano de 1882, o Presidente da Câmara Municipal, Francisco Gomes da Rocha Fagundes, contratava, 

por vinte e cinco anos, o serviço d’água encanada para Natal com o dinamarquês Phelippe Leinhardt, por 

intermédio de uma lei provincial de 24 de junho.” FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a 

trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 53. 
337 FALLA com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1ª sessão da vigesima 

legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 13 de julho de 1874. Rio de Janeiro, 

Typ. Americana, 1874. Camaras Municipaes, p. 59-60.  
338 Alcineia Rodrigues do Santos ressalta a importância da imprensa na difusão das ideias sanitaristas. Um exemplo 

disso é o jornal O Povo, da Cidade do Príncipe, atual Caicó. A historiadora menciona que em 09 de novembro de 

1889, o jornal alertava a população para adotar bons hábitos de higienização pública, assim como na limpeza das 

ruas e no cuidado com praças e becos da cidade. SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de 

dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – 

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 2011. p. 146. 
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Não se diga pois que as aguas dos chafarizes são salubres: ellas, além de 

impregnadas de grande quantidade de ferrugem, em consequência de serem 

de ferro os canos que as levão aos chafarizes, decorrem de um manancial, onde 

predominão fezes e substancias pútridas. Na casa em que devião estar 

colocadas as torneiras exigidas no contracto celebrado entre a câmara 

municipal e a empresa, as quaes, antes d’esta funcionar, la existião, apenas 

existe hoje um buraco, quasi ao rez de um chão encharcado de aguas sempre 

chafurdadas pelos pés dos que ali vão, onde não póde abastecer-se mais de 

uma pessoa por sua vez. 

Entretanto nem a camara municipal manda fazer a limpeza necessaria, e obriga 

a empreza a cumprir a contrato, collocando as torneiras nelles exigidas, e 

conservando o asseio e limpeza nos depósitos; nem o presidente da província, 

lembra a camara o cumprimento de seus deveres. 

Mas que importa à camara municipal e ao presidente da província que aquellas 

que não podem ter em casa um chafariz, e nem comprar agua nos da empreza, 

estalem de sede, ou se abstenção de uma agua imunda? 

A camara é a desídia, dormindo o somno da indiferença. 

O presidente da província é o conquistador [ilegível], repotreado nas poltronas 

do palácio saboreando os fructos da conquista.339  

 

A notícia veiculada pelo jornal do Partido Liberal era uma crítica com destinatário claro: 

a situação conservadora cujos representantes deveriam ser responsabilizados pelas questões de 

higiene pública, ou seja, os políticos da Câmara Municipal da Cidade do Natal e os Presidentes 

de Província. É importante perceber que os argumentos utilizados pelo jornal de oposição para 

fundamentar a crítica àquele partido são todos baseados nos saberes médicos vigentes da 

segunda metade do século XIX, utilizando termos próprios desse saber como “salubridade” e 

“substâncias pútridas.” Assim como as autoridades provinciais já descreviam em seus 

relatórios, o jornal também ressalta as práticas que eram feitas na fonte pública, como a prática 

do banho, mostrando que a mesma ainda persistia em 1886. A qualidade da água também era 

prejudicada pelos animais e folhas que caíam na fonte. O que a notícia acrescenta de diferente 

das informações que já foram apresentadas anteriormente, é o material que era utilizado na 

fonte, ou seja, canos de ferro que, em contato com a água, causavam ferrugem.  

Os saberes e ações empreendidos, tanto pelos médicos quanto pelas autoridades 

provinciais e municipais, no que diz respeito à limpeza pública da cidade, fornecem elementos 

para que seja pensada uma nova forma de vida saudável, mudando o ordenamento da cidade.340 

Com o intuito de constituir uma cidade higienizada, seria necessário erradicar antigos hábitos 

e “reorganizar os espaços em função da técnica, da higiene e da norma”341. A vida e a morte 

                                                 
339 LIBERDADE – Jornal político e noticioso, órgão do Partido Liberal. Anno II. Rio Grande do Norte – Natal 25 

de fevereiro de 1886, n° 5. Noticiario. p. 3. 
340 SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no 

Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 

2011. p. 110.  
341 SANTOS, 2011: p 139. 
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precisavam, nesse sentido, serem presas nas redes higienistas. Daí o alvo encontrado na prática 

de enterramento no interior dos templos e sua alternativa de cemitério a céu aberto e tão afastado 

das cidades como os pestilentos e enfermos sob contínua quarentena no Hospital de Caridade.  

 

3.3 A construção de obras relacionadas à saúde pública na Cidade do Natal: o cemitério e o 

Hospital de Caridade 

 

Além das demandas sobre a limpeza do espaço público, a construção do cemitério 

público e do Hospital de Caridade eram obras que elencavam a lista de reclamações e 

solicitações, por parte das autoridades provinciais, devido aos constantes surtos epidêmicos que 

a cidade sofria. Portanto, não era só por meio da limpeza, mas também das construções, que o 

Estado se fazia presente na vida dos indivíduos, disciplinando-os. Nesse sentido, as esferas 

política e administrativa se articulariam para produzirem espaços terapêuticos, separando os 

corpos, as doenças, os sintomas, as vidas e as mortes.342  

A necessidade da construção de uma nova necrópole foi mencionada pela primeira vez 

no Relatório do Presidente de Província, Cazimiro José de Moraes, no ano de 1847. Seu intuito 

era acabar com os enterramentos no interior das igrejas, “fócos de peste”, reconhecia que sua 

intenção era limitada “não pela oposição que a ignorância e os preconceitos soem fazer 

instituições novas, por mais profícuas e belas que sejam, mas pela ineficiência das rendas 

provinciais.”343 A que oposição ele se refere? Em grande parte os obstáculos que ele menciona 

eram de ordem religiosa, pois a Igreja resistia diante das condições de perder espaços 

sacramentais e o monopólio sobre os sepultamentos. Alcineia Rodrigues dos Santos, ao estudar 

sobre o processo de dessacralização da morte no Seridó, menciona que, ao olhar para a questão 

econômica, percebe-se que os enterramentos dentro das Igrejas traziam perdas na arrecadação 

de recursos, pois boa parte do patrimônio financeiro da igreja provinha de doações de terrenos 

com o intuito de construir templos “em troca dos sepultamentos ad sanctos, que também 

geravam renda, devido às generosas quantias deixadas pelos mortos, em seus testamentos, para 

os cuidados funerários.”344 

                                                 
342 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 131-163.  
343 RIO GRANDE DO NORTE. Discurso apresentado pelo Ilustríssimo e excelentíssimo senhor Doutor Cazimiro 

José de Moraes Presidente da Província do Rio Grande do Norte na abertura da segunda sessão da sexta legislatura 

da Assembleia Legislativa Provincial no dia 7 de setembro de 1847.  
344 SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no 

Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 

2011. p. 114. 
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Além da questão econômica, a Igreja se recusava a aceitar as regras de enterramento 

fora dos templos, porque se considerava a concepção simbólica, segundo a qual o templo 

“representava a salvação e a vida eterna, ao contrário dos espaços não sagrados, que 

significavam trevas, ausências de luz.”345 Em contraposição a tudo isso, havia o discurso dos 

médicos higienistas que difundiam a ideia de retirar essa prática de dentro dos templos, em 

virtude da concepção miasmática 346  de que os ares pútridos advindo dos cadáveres 

contaminavam o ar, provocando epidemias.347   

A própria Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, à qual se fez referência no início 

do capítulo 1, dedicou muitas discussões a respeito dessa prática no interior das igrejas durante 

a segunda metade do século XIX. Na compreensão desses profissionais, além do malfazejo do 

enterramento ad sanctos, alguns costumes funerários, como o repicar dos dobres dos sinos, 

eram vistos como prejudiciais à saúde, “porque lembrava aos vivos, sobretudo aos enfermos, a 

possibilidade da morte. Exercitando uma espécie de medicina psicossomática avant la lettre, 

os médicos atribuíam muitas doenças à impressão causada por esses dobres.”348 

Por outro lado, para a população de costumes católicos, o enterramento no interior das 

Igrejas tanto era uma maneira de ficar mais próxima da morada do Senhor e dos santos, quanto 

uma interação entre mortos e vivos, para que estes não esquecessem de rezar por aqueles. Foi 

reagindo aos saberes médicos, que impediam o enterramento dentro das Igrejas e à construção 

dos cemitérios que, na Bahia, no ano de 1836, ocorreu uma revolta nomeada de Cemiterada.349 

Na França, a prática de enterramentos no interior das Igrejas foi proibida desde o século 

XVIII, durante o reinado de Luiz XVI, substituindo esta prática pelas necrópoles de Père-

                                                 
345 Idem.  
346 A teoria miasmática só é contestada na comunidade médica a partir da teoria microbiana de Pasteur, na qual 

discutia que a propagação das doenças acontecia via invisível, a partir dos micróbios, independentemente do odor 

e que só podia ser visto através de equipamentos adequados, como o microscópio. FERREIRA, Ângela Lúcia (et. 

all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. 

p. 40. 
347 SANTOS, 2011. p. 114. Ver também: REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). História da vida privada no Brasil/Império. São Paulo: Cia. das Letras, 

1997. p. 132-133. 
348 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). 

História da vida privada no Brasil/Império. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 133. E RODRIGUES, Cláudia. 

Lugares dos mortos na cidade dos vivos: Tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de 

Editoração, 1997. p. 21-22. 
349 Sobre a revolta da Cemiterada, ver o livro de: REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta 

popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. Sobre a interação entre vivos e mortos ver: 

RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: Tradições e transformações fúnebres no Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação 

Cultural, Divisão de Editoração, 1997. p. 21. 
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Lachaise, de Montmartre e de Montparnasse.350 Philippe Ariès defende a ideia de que o sentido 

dado à concepção de que o cemitério deveria ficar fora das cidades não se dá apenas para 

favorecer a cidade, ou seja, afastar uma fonte de poluição, mas que também salva o cemitério 

dos vícios e das misérias da cidade, devolvendo a natureza e pureza351 àqueles que “habitam” 

e “descansam” no cemitério. 

Mesmo com a crescente consciência a favor da proibição do sepultamento de cadáveres 

no interior dos templos, só em 1851 o cemitério voltou a ser pauta de mais um relatório das 

autoridades provinciais na Cidade do Natal. Nesse documento há a informação de que a Câmara 

Municipal da Cidade encontrava dificuldades em escolher o local de construção, visto que 

“todos os apontados para esse fim apresentam o inconveniente de estar ou muito próximos ou 

mui distantes, ou finalmente do lado dos ventos mais reinantes.”352 Essa dificuldade na escolha 

do local era coerente com o pensamento médico da época e do que já foi exposto no capítulo 1 

sobre os miasmas e a teoria do contágio. Construções como cemitérios, hospitais e matadouros 

deveriam ficar afastados da cidade, criando portanto, uma nova geografia médica353e que 

também era um dos preceitos da medicina social.354 A geografia e topografia médicas eram 

tratados surgidos ainda no século XVIII, na Europa, com o intuito de analisar e observar o 

espaço urbano, mantendo a relação entre os ambientes natural e construído e a origem de 

enfermidades. Estes tratados tinham o intuito justamente de afastar estas construções que 

traziam riscos à saúde da população, evitando, dessa forma, a proliferação de moléstias.355 

O cemitério da Cidade do Natal foi finalmente construído em 1856.  Ficava fora do 

ambiente urbano. A distância do novo logradouro era patente. O Presidente de Província, 

Bernardo de Passos, mencionava em seu relatório - seção Obras Provinciais - que a distância 

                                                 
350 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: F. Alves, 

1977. p. 124. O cemitério Père-Lachaise está localizado em Paris e hoje é visitado por turistas do mundo inteiro, 

principalmente pelo fato de lá estar enterrados nomes franceses conhecidos como o escritor Honoré de Balzac, 

Alan Kardec, Edith Piaf e o famoso túmulo de Abelardo e Heloise. É um cemitério bem aos moldes dos saberes 

difundidos pelos médicos europeus, o de ajardinamento e aformoseamento do espaço, com plantas e pinheiros.  
351 ARIÈS, 1977: p. 130. 
352 RIO GRANDE DO NORTE. Falla dirigida a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na 

sessão ordinária do anno de 1851 pelo Ilustrissimo Presidente da Provincia o doutor José Joaquim da Cunha. 

Salubridade pública, p. 7-8.  
353  FERREIRA, Angela Lúcia de Araújo; EDUARDO, Anna Rachel Baracho; DANTAS, Ana Carolina de 

Carvalho Lopes. Geografias e topografias médicas: os primeiros estudos ambientais da cidade concreta. 

Investigaciones Geográficas, Boletín Del Instituto de Geografía,UNAM. No. 52, 2003, pp. 83-98.  
354 FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: Microfísica do poder. 21.ed. Rio de Janeiro: 

edições Graal, 1979. p. 79-98. Sobre essa concepção de afastar estas construções para fora da cidade para bem da 

higiene, vide SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Higiene e higienismo entre o Império e a República. In: DEL 

PRIORE, Mary; AMANTINO, Marcia (orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 

285-286. E FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 

a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 39-40. 
355 Op. cit., 2003. 



112 
 

existente entre o cemitério e a Cidade exigia um carro fúnebre para o transporte dos corpos até 

a necrópole. O referido transporte foi importado da Província de Pernambuco e custou à 

Província do Rio Grande do Norte a quantia de setecentos e cinquenta mil réis.356  

A construção do cemitério foi movida por uma epidemia de cólera que assolou a Cidade 

no mesmo ano. A propagação epidêmica fez a autoridade provincial ter maior legitimidade para 

proibir a prática de enterramentos nos templos. Devido ao fato de a construção do Hospital de 

Caridade ter sido realizada na mesma época, os materiais não foram suficientes para a 

edificação do cemitério. O presidente relatava que tinha ordenado “[...] cercar de madeira, e 

preparar uma porção de terreno, no logar destinado para o cemitério, aonde se fizessem os 

enterramentos, no que se gastou a quantia de 200$000 reis, sendo este serviço arrematado em 

hasta pública.”357 Mesmo com a construção do cemitério, a proibição de enterramentos em 

Igrejas só veio a ser efetivada em 1857.358  

O impacto da epidemia do cólera foi presente em muitas províncias. Muitos cemitérios 

a céu aberto foram construídos às pressas, nesse período. João José Reis afirma que a epidemia 

de cólera apareceu em várias áreas do Império, entre 1855 e 1856. Devido às precárias 

condições de salubridade e higiene das províncias, a epidemia acabou por exigir das autoridades 

que se rompesse com esta proximidade física de vivos e mortos, visto que os efeitos do contágio 

eram devastadores. Era necessário expulsar os mortos da cidade dos vivos e dos templos, para 

colocá-los em cemitérios fora das cidades.359 Em Natal, o logradouro fúnebre ficou sob a 

administração da Câmara Municipal, que enviava relatórios aos Presidentes de Província, 

informando o número de corpos enterrados e as condições estruturais do cemitério. 360  A 

estrutura física da obra voltou a ser discutida em 1861, quando o Presidente José Bento da 

                                                 
356 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório...1856. Obras provinciais, p. 17. 
357 Idem, p. 12. Caso semelhante ocorreu também no Seridó, século XIX que, devido uma epidemia de cólera foi 

necessária a construção de um cemitério. Vide. SILVA, Rosinéia Ribeiro de Almeida. O Seridó em tempos de 

cólera: doenças e epidemias na segunda metade do século XIX. Caicó, RN. 2003. 64f. (trabalho de conclusão de 

curso). Curso de História, UFRN.  A tese de doutorado de SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de 

dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – 

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 2011. E a dissertação de ANAYA, Gabriel Lopes.  

Maus ares e malária:  entre os pântanos de Natal e o feroz mosquito africano (1892- 1932).2011. Dissertação 

(Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós- graduação em História, 

Natal, 2011. p. 108. 
358 RELATORIO que o exm. sr. dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, presidente da provincia do Rio Grande 

do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Cemitérios, p. 

11. Ouro Preto, Typ. Provincial, 1862.  
359 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). 

História da vida privada no Brasil/Império. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 140-141. 
360 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior Presidente 

da Província do Rio Grande do Norte apresentou a respectiva Assembleia Legislativa Provincial, na sessão 

ordinária de 1861. Negócios municipais, p. 25. 
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Cunha Figueiredo Junior mencionava a ausência de capela e outras providências, 

principalmente a de ter plantas no cemitério que “com um bom regulamento poderá produzir a 

renda precisa para o seu custeamento, continuando a ser administrado por um empregado a 

custa do cofre publico. Já encomendei para Pernambuco algumas árvores apropriadas.”361 

A nova espacialidade do cemitério era uma proposta balizada pelos saberes médicos e 

higienistas no século XIX. Além do afastamento da cidade, deveria ser murado e cercados por 

árvores que teriam a função de purificar o ar, assim como serviriam de adorno para quebrar a 

morbidez do lugar, uma questão, portanto, de aformoseamento higienizador362. Philippe Ariés, 

ao discutir sobre a morte no Ocidente, menciona que os cemitérios deveriam ser como belos 

jardins ingleses, um lugar de passeio das famílias que iam visitar seus entes queridos e levar 

flores para embelezar os túmulos.363 

Mas o desejo do Presidente demoraria a ser realizado. Acompanhando os relatórios, 

principalmente a parte referente às obras públicas, os presidentes alegavam que a reforma não 

havia sido feita por falta de verbas e o administrador do cemitério atestava que a solicitação 

feita em 1861 não tinha se realizado.364  

Em 1870 foi criado um regulamento para disciplinar o uso dos cemitérios na Província:  

 

Entre os diversos pontos capitães do regulamento destacam-se especialmente 

os seguintes: 1º Estabelecimento de receita apropriada, equitativa e suficiente 

ao custeio, conservação e melhoramento dos cemitérios; 2º Desencargo ao 

cofre provincial do ônus, que sobre ele já pesava bastante e no futuro ainda 

mais; 3º Encargo às camaras municipaes da direção e inspecção dos 

cemitérios, que se achavam sob a única e exclusiva direção e inspecção dos 

próprios administradores; 4° Organização, aformoseamento, asseio e decoro 

dos cemitérios; 5° Decretação de medidas tendentes à salubridade publica, 

respeito e veneração aos mortos; 6° Garantia de jazigos à perpetuidade 

hereditária; 7° Providencias adequadas ao fácil conhecimento do obituário da 

província.365 

 

                                                 
361 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior Presidente 

da Província do Rio Grande do Norte apresentou a respectiva Assembleia Legislativa Provincial, na sessão 

ordinária de 1861. Cemitérios, p. 11.  
362 REIS, 2009: p. 260.  
363 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: F. Alves, 

1977. p. 130-131. 
364 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado à Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo Exm. 

Sr. Doutor Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Annexo – H, relatório do administrador 

do cemitério, José Bento Alvares. 
365 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório com que ao Exm. Snh. Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Camara 4° 

Vice-Presidente passou a administração da Província do Rio Grande do Norte o Exm. Snr. Dr. Silvino Elvidio 

Carneiro da Cunha no dia 27 de junho de 1871. Cemitérios públicos, p. 8. A autoridade provincial menciona que 

a legislação é o Art. 12 da lei provincial n. 617 de 3 de junho de 1870. 
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Não foi possível saber até que ponto a lei provincial e seus requisitos foram cumpridos, 

pois não há menção à execução ou possíveis dificuldades para exercê-la nos discursos dos 

presidentes posteriores, até porque as autoridades provinciais encontravam empecilhos para 

cumpri-las. Só foi encontrada a referência a uma reforma do cemitério em 1883, quando o 

Presidente de Província Francisco Barreto informou que, “sendo deplorável o estado do 

cemitério publico d’esta capital mandei murá-lo. Já deu-se começo a esse serviço orçado em 

3:200$000.”366 

Os costumes seculares de enterramento no interior das Igrejas e a relação entre vivos e 

mortos teve que se render aos saberes e ações médico-sanitários, assim como a própria Igreja, 

que estava perdendo o direito de cuidar dos aspectos da vida do homem, desde seu nascimento, 

com o batismo, até a morte.367 Boa parte desse cuidado seria delegado tendencialmente às mãos 

dos médicos e a morte passaria cada vez mais no século XX a acontecer nos hospitais.368 Isso 

instiga a pensar como se deu esse processo e qual a função do Hospital de Caridade na Cidade 

do Natal, na segunda metade do século XIX.   

Na primeira metade do século XIX, não havia nenhum tipo de edificação destinada ao 

cuidado dos enfermos. Assim como aconteceu com a construção do cemitério, o Hospital de 

Caridade teve sua construção realizada também devido à epidemia de cólera que ocorreu em 

1856.369 O estabelecimento tornou-se “o primeiro estabelecimento deste gênero no Rio Grande 

do Norte”.370 Pelas descrições do Presidente Bernardo de Passos, o hospital tinha dimensões 

modestas, visto que tinha capacidade para atender “quarenta pacientes do sexo masculino e 

outros tantos do feminino.”371 O presidente assim registrou a morosidade da construção:  

fiz construir primeiro uma casa de oitões, aonde deviam ser recolhidos os 

doentes; e depois annexar-lhe duas tacaniças, em que foram acomodados os 

repartimentos necessários ao hospital. A maior actividade possível foi 

                                                 
366 RIO GRANDE DO NORTE. Falla com que o excelentíssimo Senhor Dr. Francisco de Gouveia Cunha Barreto, 

Presidente da Provincia, abrio em 9 de fevereiro de 1883 a segunda sessão ordinária da Assembleia Legislativa 

provincial do Rio Grande do Norte. Obras publicas provinciais, cemitério publico. p. 37. 
367 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). 

História da vida privada no Brasil/Império. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 141. 
368 SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de dessacralização da morte e a instalação de cemitérios no 

Seridó, séculos XIX e XX. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, Goiás, 

2011. p. 37. 
369 Ver FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 

1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 52. E ANAYA, Gabriel Lopes.  Maus ares e malária:  entre os 

pântanos de Natal e o feroz mosquito africano (1892- 1932).2011. Dissertação (Mestrado em História) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós- graduação em História, Natal, 2011. p. 109. 
370 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório...1856. Salubridade pública, p. 12. Só a título de informação, no ano de 

1882, foi construído o Lazareto da Piedade que, assim como o Hospital de Caridade ficava afastado do centro da 

cidade, numa região próxima ao Cemitério do Alecrim. Este estabelecimento era destinado para o abrigo de 

“loucos” e no isolamento de coléricos e variolosos. FERREIRA, 2008. p. 52. 
371 Idem. 
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desenvolvida na construção desta obra: empregaram-se nella todos os 

pedreiros, e quase todos os carpinteiros da cidade; e não obstante ter 

comprimento 176 palmos e 53 de largurea; ter-se-ia acabado em menos de 

dous meses e meio, si a falta de tijolo de ladrilho, de algumas portas e janelas, 

não tivessem feito parar a obra já no fim.372  

 

Com essas características, o Hospital de Caridade - assim como o cemitério - foi edificado em 

lugar afastado do perímetro urbano, na parte baixa da cidade: a Ribeira, na antiga Rua da 

Salgadeira.373 Essa primeira experiência hospitalar não tinha o sentido terapêutico que é dado 

atualmente a esse tipo de instituição. Era fundamentalmente voltado para o acolhimento de 

pessoas doentes pobres que, mais do que serem apenas tratadas, seriam postas em quarentena.374 

Na segunda metade do século XIX, a associação entre pobreza, sujeira e doença375 era 

comum entre as autoridades provinciais.  Os Presidentes de Província do Rio Grande do Norte 

acusavam a falta de higiene como principal característica da população pobre. Por dedução, os 

pobres eram vetores de doenças. Daí, serem alvos dos internamentos hospitalares, até como 

forma de acautelamento estatal, de modo a preservar o restante da sociedade. Ao tratar da 

função dos hospitais, Michel Foucault resumiu bem a concepção que se tinha com relação aos 

pobres: “[...] O pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como doente, portador de 

doença e de possível contágio, é perigoso. Por estas razões, o hospital deve estar presente tanto 

para recolhê-lo, quanto para proteger os outros do perigo que ele encarna.” 376  

Tal prevenção, em termos morais, era expressa na figura dos hospitais no século XIX 

como lugares de prática da caridade – daí o nome que estas instituições possuíam –, acolhendo 

os pobres que eram acometidos por doenças. Se for pensada a etimologia da palavra hospital, 

ver-se-á que ela advém de hospes – hóspedes, pois eram nessas casas de assistência que se 

recebiam os peregrinos, pobres e enfermos. Nos dias atuais, o termo hospital tem a mesma 

acepção de nosocomium, de origem grega, que significa tratar os doentes.377  O historiador 

inglês Roy Porter menciona que na Europa, no século XIX, os hospitais “começam a se 

transformar na usina médica [...] e seriam os lugares por excelência na observação das doenças, 

                                                 
372 Op. cit, p. 11-12. 
373 SILVA, Rodrigo Otávio da. Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças 

no complexus nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927). Dissertação (Mestrado em 

História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa 

de Pós-Graduação em História, Natal, 2012. p. 48. 
374 Assim informa o Presidente de Província do Rio Grande do Norte, Bernardo de Passos. 1856: p. 11. 
375 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Higiene e higienismo entre o Império e a República. In: DEL PRIORE, 

Mary; AMANTINO, Marcia (orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 300. 
376 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 21.ed. Rio de Janeiro: edições Graal, 1979. p. 101.  
377 BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento Nacional de Saúde.  História e evolução dos hospitais, Rio de 

Janeiro, 1944. p. 7. 
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exibidas aos estudantes de medicina.” 378 No Brasil, tal transformação era vagarosa. O hospital 

que, inicialmente, ficava a cargo de instituições religiosas, acabou por se converter em 

instituição social de responsabilidade do Estado, que, através desse estabelecimento, permitia 

o exercício da assistência médica.379  

Nesse sentido, essa primeira experiência hospitalar da Cidade do Natal, além de ser 

mantida pela administração provincial, tinha um pronunciado cunho caritativo, porém não 

deixando de ser também um lugar de segregação social. Com o tempo, como veremos, a 

arquitetura da parte interna começou a mudar. Pelo fato de não ter divisória e ser um 

estabelecimento que possuía somente um oitão, as autoridades provinciais tiveram que tomar 

providências quando os períodos epidêmicos alastravam a Cidade do Natal de doentes. Isso se 

torna nítido quando os presidentes relatam que, durante as epidemias de varíola, não era 

conveniente levar os enfermos para o Hospital de Caridade, por possuir “um grande salão 

comum”380. Foi assim que, em 1860, o Presidente José de Oliveira Junqueira mandou construir 

um rancho, num local chamado “Morro”, para destinar os enfermos, vítimas da varíola.381 A 

mesma ação tornou a acontecer em 1870, quando o presidente Pedro de Barros Cavalcante de 

Albuquerque ordenou a construção de um rancho de palha no local denominado Refoles, para 

tratar os variolosos.382 

Nos discursos dos Presidentes de Província também era informado o número de 

pacientes que eram atendidos no Hospital de Caridade. Por outro lado, poucos mencionaram de 

que doenças eles estavam sendo acometidos. Os pacientes socorridos eram os praças da 

companhia de polícia e os presos e presas da cadeia pública.383 Os extratos sociais citados são 

aqueles extraviados do mundo do trabalho ou integrados a ele por qualificações profissionais 

que estavam longe de serem sucedâneos de alta qualificação social, como o caso dos praças. 

Junto a esse aspecto de desqualificação, certamente o processo de internamento e seus 

resultados não promoviam a boa figura do Hospital, de maneira que o Presidente Oliveira 

                                                 
378 PORTER, Roy. O hospital. In: Das tripas coração: uma breve história da medicina. Rio de Janeiro: Record, 

2004: p. 175 e FOUCAULT, Michel. O nascimento do hospital. In: Microfísica do poder. 21.ed. Rio de Janeiro: 

edições Graal, 1979. p. 99-111.  
379 BRASIL, 1944. p. 47. 
380 RELATORIO com que o exm. sr. dr. José de Oliveira Junqueira abrio a sessão da Assembléa Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte em 1860. Saúde publica, p. 7. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1860.  
381 Idem. 
382 RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. Pedro de Barros Cavalcante de Albuquerque passou no dia 17 de 

fevereiro de 1870 a administração da Província do Rio Grande do Norte ao 3° Vice-Presidente o Exm. Sr. Dr. 

Octaviano Cabral Raposo da Camara. Saúde pública, p. 5.  
383 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Antonio Marcelino Nunes Gonçalves entregou 

a presidência da Província do RN ao Exm. Presidente Dr. João José de Oliveira Junqueira 1859. Enfermaria de 

caridade, p. 10. 
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Junqueira registrou que, devido à epidemia de varíola, o hospital tinha recebido muitos doentes, 

mas outros recusavam o internamento. Mas por que a recusa? O Presidente não revela os 

motivos, mas sabe-se, pela própria natureza de internamento não curativo dessas instituições 

do Brasil daquela época, que a população no século XIX enxergava nos hospitais um lugar em 

que se ia para morrer e não para buscar a cura.384 Segundo o Ministério da Saúde, os recursos 

financeiros destinados a este estabelecimento de assistência eram reduzidos e precárias as 

condições de conforto e higiene. O hospital era destinado para os pobres; os que podiam pagar, 

se tratavam em suas residências.385 Era, portanto, nestas condições que se encontrava o Hospital 

de Caridade da Cidade do Natal.  

No que diz respeito aos medicamentos, o Presidente José Bento da Cunha Junior 

advertiu que, mesmo existindo uma parte do edifício destinado ao seu armazenamento, os 

mesmos encontravam-se “misturados em caixões, e espalhados sem ordem. [...] Mandou dar 

em consumo os que se achavam inutilizados a acondicionar os bons em armários e prateleiras, 

que já existiam para esse fim”. Aponta, ainda, que a organização e a administração dos 

medicamentos seriam mais eficientes se existisse um farmacêutico, mas que não tinha adotado 

essa medida por considerar que as despesas, 100 réis, com esse profissional seriam 

excessivas.386 Alguns equipamentos eram solicitados das províncias vizinhas. No ano de 1860, 

José de Oliveira Junqueira ordenou que viesse de Pernambuco um estojo cirúrgico, em falta no 

Hospital de Caridade.387 

Os funcionários que trabalhavam na instituição hospitalar eram: um administrador, um 

amanuense, um enfermeiro, uma cozinheira, um servente e um médico. O primeiro ganhava 

300$000 reis, o segundo 10$00 mensais e a terceira, uma diária de 640 réis. “Os demais 

empregados, que são igualmente praças de polícia, nenhuma vantagem recebiam além de seu 

soldo.”388 Além desses funcionários, as autoridades provinciais propunham que houvesse irmãs 

de caridade que se dedicassem a prestar assistência aos mais pacientes mais pobres do Hospital. 

Através de uma junta, essas irmãs ficariam com a função de administrar o estabelecimento e 

curar, sendo mantidas pelos cofres provinciais.389 Mesmo com o esforço dessa proposta, essa 

                                                 
384 PORTER, 2004: p. 172. 
385 BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento Nacional de Saúde.  História e evolução dos hospitais, Rio de 

Janeiro, 1944. p. 47. 
386 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório...1861. Hospital de caridade, p. 12. 
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ação não se efetuou na prática. Além dessa proposta, os presidentes queriam instituir uma Santa 

Casa de Misericórdia390, o que também não se efetivou. 

O Presidente de Província, José Bernardo Galvão Alcoforado Junior, mencionou em seu 

relatório de 1875 que, “o Exm. Ex-Presidente Dr. João Capistrano Bandeira de Melo Filho fez, 

de Pernambuco, o donativo de 48 xícaras, 48 pires, 48 pratos rasos e 48 tigelas” 391 feitas ao 

Hospital de Caridade. Por outro lado, nesse cenário de carência dramática, a estrutura de oitões 

ainda permaneceu por algum tempo. Em 1870, os presidentes voltaram a tratar da parte interna 

do hospital. Faltava um banheiro para os doentes, uma enfermaria para o atendimento dos 

presos da cadeia pública, mais capacidade para leitos, além de reparos nas paredes, tanto 

internas quanto externas ao estabelecimento.392  

A partir do século XIX, as questões funcionais e espaciais dos hospitais passam a 

assumir grande importância, principalmente para se cumprir o objetivo de evitar que houvesse 

risco de contaminação.393  É no século XIX que começa a se conceber, sob intuitos mais 

concretos, a ideia do hospital especializado. Em Londres, a partir desse século, são criados 

hospitais dedicados à Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Doenças do Tórax, Câncer e 

Ortopedia.394 A arquitetura defendida na Inglaterra, principalmente por Florence Nightingale, 

era a do modelo pavilhonar e as ideias dessa enfermeira ajudaram a reduzir de maneira 

significativa as taxas de mortalidade nos hospitais.395  

De acordo com o que foi apreendido neste estudo, o Hospital de Caridade da Cidade do 

Natal, em termos de estrutura física, estava longe de ser um hospital adequado a cuidar dos 

pobres. No relatório de Silvino Elvidio Carneiro da Cunha foi explicitada a preocupação em 

separar os doentes, conforme as enfermidades que os acometiam e também por sexo. Deveria 

haver no hospital uma enfermaria para as mulheres e outra para os homens, assim como, longe 

dessa parte, deveriam ficar reclusos os alienados de ambos os sexos.  Outra medida pensada 

para a arquitetura do hospital foi a construção de parapeitos em toda “a extensão do lado traseiro 

                                                 
390 FALA com que o Exm. Sr. Doutor José Nicolau Tolentino de Carvalho abriu a 2ª sessão da 21ª legislatura da 

Assemblea Provincial do Rio Grande do Norte em 18 de outubro de 1877. Hospital de caridade, p. 27.  
391 RIO GRANDE DO NORTE. Falla com que o Exm. Sr. Dr. José Bernardo Galvão Alcoforado Junior abriu a 2ª 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em 23 de julho de 1875. Hospital de caridade, p. 

9. 
392 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado à Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo Exm. 

Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Hospital de caridade, p. 16. 
393 DO HOSPITAL terapêutico ao hospital tecnológico:  encontros e desencontros na arquitetura hospitalar.  In:  

Fórum de Tecnologia Aplicada à Saúde: Arquitetura Hospitalar e Engenharia Clínica, 2. 2002, Salvador. p. 1. 
394 DO HOSPITAL, 2002, p. 4. 
395 DO HOSPITAL terapêutico ao hospital tecnológico:  encontros e desencontros na arquitetura hospitalar.  In:  

Fórum de Tecnologia Aplicada à Saúde: Arquitetura Hospitalar e Engenharia Clínica, 2. 2002, Salvador. p. 9. 
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do edifício, formando um terrapleno, e onde os convalescentes possam arejar pelas manhãs e 

tardes convenientes”.396  

Mesmo com essas sugestões de medidas para melhorar a estrutura do hospital, o 

problema persistiu em 1877. José Nicolau Tolentino de Carvalho reclamava que as enfermarias 

ficavam úmidas durante o inverno, que as condições de cobertura eram somente um telhado e, 

portanto “o edifício não póde ser considerado na ordem daqueles que verdadeiramente se 

denominam – hospitais.” 397  As modificações na estrutura do hospital não eram feitas, 

justamente pelo que já foi explicado no capítulo 1 sobre as rendas provinciais que eram 

destinadas à saúde pública. As modificações que aconteciam na estrutura do Hospital eram mais 

de ordem paliativa do que de melhoria.  

Mesmo havendo dificuldades para resolver os problemas de ordem estrutural, o fato das 

autoridades provinciais apontarem essas medidas para o Hospital de Caridade significa um novo 

olhar para o espaço hospitalar em Natal. A sugestão que orientava a separação dos doentes e a 

construção de parapeitos com fins de ventilação mostra que houve indícios de preocupação com 

um hospital mais terapêutico e não somente voltado para a caridade. O que se tem 

conhecimento, neste sentido, é que aconteceram reparos na estrutura do edifício, como rebocar 

e caiar a parte interna do hospital, pintura de portas e janelas, substituição do ladrilho, vidros, 

ferragens e o conserto da calçada.398 

As duas obras ligadas à saúde pública, o hospital e o cemitério, e a tentativa de manter 

a higiene e salubridade da cidade de maneira ordenada mostram os limites estatais de 

intervenção urbana. A concepção de espaço terapêutico, ou seja, destinado ao tratamento da 

população, influenciou na maneira de separar o que representava perigo, e, consequentemente, 

ia de encontro ao discurso higienista de manter a limpeza e o ordenamento urbano da Cidade 

do Natal. 

 

 

 

 

 

                                                 
396 Idem. 
397 FALA com que o Exm. Sr. Doutor José Nicolau Tolentino de Carvalho abriu a 2ª sessão da 21ª legislatura da 

Assemblea Provincial do Rio Grande do Norte em 18 de outubro de 1877. Hospital de caridade, p. 27.  
398 RELATORIO com que o exm. sr. dr. José Bernardo Alcoforado Junior passou a administração da provincia do 

Rio Grande do Norte ao exm. sr. dr. Antonio dos Passos Miranda no dia 20 de junho de 1876. Rio de Janeiro, Typ. 

Americana, 1877. Hospital de caridade, p. 15.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na segunda metade do século XIX, a saúde pública sofreu consideráveis modificações. 

Com as constantes epidemias de cólera, febre amarela e varíola, as autoridades provinciais e 

municipais, juntamente com os médicos do partido público, procuraram implementar medidas 

que fossem capazes de reduzir o surgimento dessas doenças na capital da Província do Rio 

Grande do Norte. Mesmo com tais demandas aparecendo nas falas dos presidentes de província, 

antes da segunda metade do século XIX, muitas medidas como: a construção do Hospital de 

Caridade, a construção do cemitério, maior fiscalização dos gêneros alimentícios e do exercício 

médico e farmacêutico só vieram a ocorrer, no período supracitado, a despeito das rendas 

provinciais que não eram de grande monta quando se tratava de cuidar da saúde pública e na 

esteira dos combates aos surtos epidêmicos na Cidade do Natal. 

Espera-se eficácia na tentativa de se tornar válida a esperança, após os esforços 

empregados, em corresponder às expectativas de resposta (ou pelo menos começar a responder, 

visto que as explicações históricas não são perfeitas!) ao problema que animou essa dissertação, 

a saber: como os saberes e ações médico-sanitárias contribuíram para a transformação do 

espaço público da Cidade do Natal. Neste sentido, optou-se por abordar o problema enfocando 

três aspectos cruciais da saúde pública na segunda metade do século XIX: a fiscalização do 

exercício médico e farmacêutico, o controle da venda e da qualidade dos gêneros alimentícios 

e o cuidado com a salubridade do espaço público e construção de obras importantes para a saúde 

pública. 

No primeiro capítulo, espera-se ter demonstrado e analisado as condições das práticas 

de cura, não só na Cidade do Natal, mas na Província do Rio Grande do Norte, considerando-

se notadamente o contexto de extrema precariedade, principalmente pela falta de médicos que 

administrassem a medicina curativa ou preventiva. Neste sentido, percebe-se, no decorrer da 

pesquisa, que os saberes médicos científicos conviviam com o saber popular, tendo em vista 

que, devido à escassez de profissionais, a população acabava por procurar os curandeiros, 

curiosos, assim como o uso de ervas para curar as moléstias que a acometia. Essa convivência 

entre os saberes e a difusão do conhecimento médico advindo das faculdades de medicina da 

Bahia e do Rio de Janeiro fez com que, a partir do decreto da Junta Central de Higiene Pública, 

a Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do Natal voltasse as suas atenções para a mais 

sistemática das fiscalizações do exercício médico e farmacêutico já realizadas até então. Mesmo 

com toda essa fiscalização, as práticas de cura populares ainda continuavam a acontecer na 

cidade. Neste caso, os saberes médicos atuaram na Cidade do Natal com a tentativa de instaurar 
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o saber científico e, de certa forma, tentar diminuir a credibilidade que o saber popular fazia 

prevalecer na cidade. 

No segundo capítulo é abordado o papel dos saberes e das ações médico-sanitárias, 

fiscalizando a qualidade e venda dos gêneros alimentícios. Afinal, era de entendimento público 

a fundamental importância atribuída ao fato de que a população da Cidade do Natal deveria 

levar até a sua mesa alimentos de boa qualidade que não comprometessem a sua saúde. O baixo 

teor nutritivo da dieta da população natalense, aliado às péssimas condições dos alimentos, 

obrigou as autoridades provinciais a tentar construir locais destinados ao abate da carne e à 

venda dos gêneros alimentícios: matadouro e mercado públicos. Acompanhou-se também, 

durante a construção desta dissertação, as dificuldades para a construção desses locais, em 

virtude das oscilações e pequenez do orçamento provincial, já que, até então, o abate da carne 

acontecia em locais inapropriados e a venda dos gêneros alimentícios, por vezes, acontecia nas 

ruas, o que, aos olhos dos médicos da época, ia diretamente de encontro aos ideais higienistas. 

Neste caso, nem sempre os saberes e ações médico-sanitários eram suficientes para resolver os 

problemas da saúde pública, pois faltava outro componente para que essas medidas fossem 

efetivadas, que era a renda pública necessária para a construção desses estabelecimentos. Em 

virtude das péssimas condições dos alimentos (por vezes vendidos em estado de deterioração), 

a Inspetoria de Saúde Pública começou a fiscalizar os estabelecimentos comerciais que vendiam 

gêneros como: leite, manteiga e farinha, alimentos base da dieta da população natalense. 

Entretanto, apesar de colocarem todo o saber médico em prática, os inspetores de saúde pública 

não conseguiam evitar que estes comerciantes parassem de vender gêneros alimentícios 

estragados à população natalense. 

Mesmo com a falta de profissionais destinados a curar a população e recorrendo à 

medicina popular, fatores esses aliados às péssimas condições dos alimentos que eram vendidos 

nos estabelecimentos comerciais, a Cidade do Natal padecia de outro mal na saúde pública: as 

péssimas condições de salubridade e higiene do espaço público. Neste sentido, analisa-se, no 

terceiro capítulo, como os saberes e ações médico-sanitários atuaram de maneira significativa 

neste espaço público. Pensando nos anseios de civilização, as autoridades provinciais e 

municipais, às quais somavam-se os médicos, todos, em conjunto, tentavam promover medidas 

de limpeza das ruas, como forma de acabar com a insalubridade, os terríveis miasmas e o 

aparecimento de epidemia naquele espaço. Todas essas ações se faziam presentes nas Posturas 

Municipais da Câmara Municipal da Cidade do Natal. Com o intuito de normatizar as ações da 

população no espaço público, seus habitantes contrariavam os artigos que as compunham, indo 

de encontro aos ideais higienistas e médicos, no que tange a limpeza pública. A ação dessas 
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autoridades fez-se de maneira mais patente na Cidade do Natal quando do surto de cólera em 

1856, que obrigou que os Presidentes de Província a providenciarem a construção do cemitério 

e do Hospital de Caridade, primeiro estabelecimento assistencial a existir no Rio Grande do 

Norte. Todas as duas construções foram executadas obedecendo aos princípios médicos 

vigentes no século XIX, pautados pela teoria miasmática que prescrevia que locais como 

cemitérios, hospitais e matadouros ficassem fora do ambiente citadino. 

Ao analisar a situação da saúde pública na Cidade do Natal, constata-se que ela se insere 

em um contexto semelhante ao que acontecia em outras províncias do Império, durante a 

segunda metade do século XIX, principalmente no que diz respeito às concepções médicas 

vigentes que fundamentavam as ações das autoridades ligadas à província e à câmara municipal. 

Ao mesmo tempo em que havia similaridades, a Cidade do Natal se diferenciava pelo fato de 

que as medidas pensadas para a saúde pública por vezes demoravam a se concretizar, porque a 

província não se destacava economicamente, o que, portanto, comprometia as rendas 

provinciais, retardando a construção de obras como: cemitério, hospital, matadouro e o mercado 

público.  

Muitas ações empreendidas na saúde pública, a partir dos documentos dos Presidentes 

de Província, médicos e vereadores da Câmara Municipal da Cidade do Natal representavam, 

em tese, os anseios de que a gestão do espaço público fosse pautada no ideal de higiene. Ao ser 

discorrido como esses saberes influenciaram no exercício médico e farmacêutico, na 

fiscalização dos gêneros alimentícios e na questão urbana em si, chega-se à conclusão de que 

os hábitos que a população praticava iam de encontro aos anseios dessa elite política. Ao que 

pese a percepção do problema e algumas diretrizes que encaminhavam sua resolução, as 

dificuldades de execução eram imensas e batiam no muro dos recursos financeiros públicos, 

assim como na cultura dos praticantes do espaço público. Haveria sempre uma grande distância 

entre vontade e gesto.  

 Mesmo respondendo a problemática proposta para esta dissertação, faz-se necessário 

enfatizar a dificuldade encontrada, principalmente para o historiador que se dedica a pesquisar 

sobre História do Rio Grande do Norte no século XIX, de fontes disponíveis para compor as 

análises e pesquisas sobre este período e de tentar preencher as lacunas que, por vezes, a 

documentação trazia. Neste sentido, espera-se que essa dissertação possa incentivar os futuros 

historiadores a pensar e pesquisar tanto sobre o século XIX no Rio Grande do Norte como sobre 

a temática da História da Saúde Pública.  
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_________. Presidente José Meira 21 ago 1866 publicado como anexo do relatório 1. out. 1866. 

Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 17 

mar. 2014. 

________.  Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão 

ordinaria do anno de 1866 pelo presidente da provincia, o exm. snr. dr. Luiz Barboza da Silva. 

Rio Grande do Norte, Typ. Dous de Dezembro, 1867. Report for 1867 not given because of the 

lack of the quorum necessary to convene the Assembléa Legislativa. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 17 mar. 2014. 

________. Falla com que o Exm. Sr. Dr. Gustavo Adolfo de Sá abrio a Assemblea Legislativa 

no dia 23 de maio em sessão extraordinária Rio Grande do Norte 1867. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 17 mar. 2014.  

________. Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. Luiz Barboza da Silva  entregou a administração 

da Província do Rio Grande do Norte ao Exm. Sr. Coronel Antonio Basilio Ribeiro Dantas 2° 

Vice Presidente da mesma 1867. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 17 mar. 2014. 

_______. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Pedro de Barros Cavalcante de Albuquerque passou 

no dia 17 de fevereiro de 1870 a administração da Província do Rio Grande do Norte ao 3° 

Vice-Presidente o Exm. Sr. Dr. Octaviano Cabral Raposo da Camara. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 18 mar. 2014. 

________. Relatorio apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, 

em sessão extraordinária pelo Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha no dia 15 de 

maio de 1870. Disponivel em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 

Acesso em: 18 mar. 2014. 

_______. Relatorio apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo exm. sr. 

doutor Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do 

Recife, 1870. Disponivel em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 

Acesso em: 18 mar. 2014.  

________. Relatorio com que o exm. snr. dr. Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque abrio 

a 2a sessão ordinaria da Assembléa Legislativa da provincia do Rio Grande do Norte no dia 12 

de outubro de 1871. Maceió, Typ. do Jornal das Alagôas, 1871. Disponivel em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 19 mar. 2014. 

_______. Relatorio com que ao Exm. Snh. Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Camara 4° Vice-

Presidente passou a administração da Província do Rio Grande do Norte o Exm. Snr. Dr. Silvino 
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Elvidio Carneiro da Cunha no dia 27 de junho de 1871. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 20 mar. 2014. 

_______. Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque 

passou a administração da Província do Rio Grande do Norte ao quarto vice-presidente o Exm. 

Sr. Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Camara 1872. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 20 mar. 2014. 

________. Relatorio com que abrio a 1ª sessão ordinaria da Assembléa Legislativa Provincial 

do Rio Grande do Norte, o Exm. Sr. Commendador Dr. Henrique Pereira de Lucena, no dia 5 

de outubro de 1872. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1873. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 20 mar. 2014. 

__________. Rio Grande do Norte (Província) Vice-Presidente Francisco Clementino de 

Vasconcelos Chaves 1873. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 23 mar. 2014. 

_________. Rio Grande do Norte (Província) Vice-presidente Pinheiro da Camara 1873. 

Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 23 

mar. 2014. 

________. Relatorios com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte no dia 11 de junho de 1873 o 2.o vice-presidente exm. sr. coronel Bonifacio Francisco 

Pinheiro de Camara, e passou a administração da mesma provincia ao exm. sr. dr. João 

Capistrano Bandeira de Mello Filho no dia 17 do mesmo mez. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 

1873. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso 

em: 23 mar. 2014. 

_________. Relatorios com que o Presidente da Província do Rio Grande do Norte o Exm. Sr. 

Dr. Henrique Pereira de Lucena passou a administração no dia 17 de novembro de 1872 ao 

primeiro Vice-Presidente Dr. Francisco Clementino de Vasconcelos Chaves e com que este 

passou a administração ao segundo Vice-Presidente Coronel Bonifácio Francisco Pinheiro da 

Câmara 19 de Janeiro de 1873. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 24 mar. 2014.  

________. Falla com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1ª 

sessão da vigesima legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 

13 de julho de 1874. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1874. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 28 mar. 2014.  

__________. Falla com que o exm. sr. dr. José Bernardo Galvão Alcoforado Junior abrio a 2ª 

sessão da 20ª legislatura da Assembléa Legislativa do Rio-Grande do Norte em 23 de julho de 
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1875. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1875. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 28 mar. 2014.  

__________. Falla com que o exm. snr. dr. Antonio dos Passos Miranda abrio a primeira sessão 

da vigesima primeira legislatura da Assembléa Provincial do Rio Grande do Norte em 17 de 

outubro de 1876. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1877. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 28 mar. 2014.  

_________. Relatorio com que o exm. sr. dr. José Bernardo Alcoforado Junior passou a 

administração da provincia do Rio Grande do Norte ao exm. sr. dr. Antonio dos Passos Miranda 

no dia 20 de junho de 1876. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1877. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 28 mar. 2014. 

__________. Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. Antonio dos Passos Miranda passou no dia 18 

de abril de 1877 a administração da Província do Rio Grande do Norte ao Exm. Sr. Dr. José 

Nicoláo Tolentino de Carvalho. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 28 mar. 2014. 

_________. Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. José Nicoláo Tolentino de Carvalho, Presidente 

da Província passou a administração della, ao Vice-Presidente, Exm. Sr. Dr. Manoel Januario 

Bezerra Montenegro em 6 de março de 1878. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 29 mar. 2014.  

_________. Relatorio com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do 

Norte no dia 4 de dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario 

Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. do Jornal do Recife, 1879. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 29 mar. 2014.  

________. Falla com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente 

da provincia, abrio a 2.a sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte 

em 27 de outubro de 1879. [Natal] Typ. do Correio do Natal, 1880. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 01 abr. 2014.  

_________. Relatorio com que o Exm. Sr. Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado passou 

a administração da Provincia ao seu sucessor, o Exm. Sr. Dr. Alarico José Furtado em 1° de 

maio de 1880. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 

Acesso em: 07 abr. 2014. 

_________. Falla com que o exm. sr. doutor Francisco de Gouvea Cunha Barreto, presidente 

da provincia, installou a 1.a sessão ordinaria d'Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte em 15 de maio do corrente ano. [Natal] Correio do Natal, 1882. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em:  07 abr. 2014. 
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________. Relatorio com que o Exmo. Senhor Doutor Satyro de Oliveira Dias passou a 

administração a Exmo. Senhor 1º Vice-Presidente Dr. Mathias Antonio da Fonseca Morais no 

dia 16 de março de 1882. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 07 abr. 2014.  

_________. Falla com que o excellentissimo senhor dr. Francisco de Gouveia Cunha Barreto, 

presidente da provincia, abrio em 9 de fevereiro de 1883 a segunda sessão ordinaria da 

Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte. Pernambuco, Typ. de Manoel 

Figueiroa de Faria & Filhos, 1883. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 09 abr. 2014.  

__________. Relatorio com que o Exm. Ilm. Doutor Alvaro Antonio da Costa 1° Vice-

Presidente da Província do Rio Grande do Norte passou a administração ao Exm. Ilm. Doutor 

José Moreira Alves da Silva em 22 de outubro de 1885. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 10 abr. 2014.  

__________. Falla lida a Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte pelo presidente, José 

Moreira Alves da Silva, no dia 26 de abril de 1886, ao installar-se ella extraordinariamente. 

[Natal] Typ. do "Correio do Natal," 1886. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 10 abr. 2014.  

_________. Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. José Moreira Alves da Silva Presidente da 

Província do Rio Grande do Norte passou a administração ao 2° Vice-Presidente o Exm. Sr. Dr. 

Luiz Carlos Lins Wanderley em 30 de outubro de 1886. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 11 abr. 2014.  

_________. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Luiz Carlos Lins Wanderley 2º Vice-Presidente 

da Província do Rio Grande do Norte passou a administração ao Exm. Sr. Dr. Antonio Francisco 

Pereira de Carvalho em 11 de novembro de 1886. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 11 abr. 2014. 

_________. Falla lida a Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte pelo Exm. Sr. 

Presidente da Provincia, Dr. Antonio Francisco Pereira de Carvalho, no dia 15 de janeiro de 

1887 ao installar-se ella ordinariamente. [Natal] Typ. do "Correio do Natal," 1888. Disponível 

em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 11 abr. 2014. 
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