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RESUMO
O presente trabalho pretende investigar as mudanças que a Casa dos Expostos do Rio de Janeiro,
instituição atrelada à Santa Casa da Misericórdia, promove em suas ações de assistência à infância, entre os
anos de 1888 e 1912. O serviço de amparo à criança desenvolvido pela Casa dos Expostos (também chamada
Casa da Roda) iniciava-se com o recolhimento dos recém-nascidos abandonados na roda – mecanismo criado
na Idade Média que objetivava manter o anonimato do expositor. Posteriormente, os expostos eram entregues
a criadeiras, que ficariam responsáveis pela manutenção do enjeitado. A instituição passa por transformações
em suas diretrizes a partir da virada do século XIX para o século XX, marcada pela instauração de uma nova
ordem social baseada no trabalho livre, na sedimentação da família burguesa - que passava a ser responsável
pelo amparo de sua prole - e no processo de institucionalização e legitimação social das especialidades
médicas da pediatria e da puericultura. O problema da infância será objeto de intervenção de médicos que
buscavam fornecer solução aos elevados índices de mortalidade infantil. Nesse sentido, os debates acerca da
assistência à infância vão motivar a elaboração de diferentes projetos para amparar o segmento,
desenvolvidos por médicos pediatras. Um destes foi Fernandes Figueira cuja atuação na Policlínica das
Crianças teve repercussões no processo de transformações da Casa dos Expostos.
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ABSTRACT

The present work intends to investigate the changes that the Casa dos Expostos of Rio de Janeiro,
institution linked to Santa Casa da Misericórdia, promoted in its actions of childcare, between the
years of 1888 and 1912. The service of shelter to the child developed by the Casa dos Expostos (also
called Casa da Roda) began with the recollection of abandoned newborns in the wheel - a
mechanism created in the Middle Ages that aimed to maintain the anonymity of the exhibitor.
Subsequently, the exposed were delivered to breeding grounds, which would be responsible for
maintaining the outcast. The institution undergoes transformations in its guidelines from the turn of
the nineteenth century to the twentieth century, marked by the establishment of a new social order
based on free labor, the sedimentation of the bourgeois family - who was responsible for the
protection of their offspring - and in the process of institutionalization and social legitimation of the
medical specialties of pediatrics and childcare. The problem of childhood will be the object of
intervention of doctors who sought to provide solution to the high rates of infant mortality. In this
sense, the debates about child care will motivate the development of different projects to support
the segment, developed by pediatricians. One of these was Fernandes Figueira whose performance
in the Policlínica das Crianças had repercussions on the process of transformation of the Casa dos
Expostos.
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Introdução
Esta dissertação tem como objetivo mostrar como os debates acerca da assistência à
infância e as necessidades impostas pela nova ordem social – o trabalho livre – impactaram na
Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, transformando-a de maneira drástica. O tempo escolhido
para esta análise é a virada do século XIX para o século XX. É neste período que são percebidas
grandes mudanças na então quase bicentenária instituição mantida pela Irmandade da
Misericórdia do Rio de Janeiro. Neste cenário, a liderança do médico Antônio Fernandes
Figueira, e as diretrizes que defende para a assistência à infância, terá papel fundamental.
O campo da assistência está, historicamente, atrelado à pobreza no sentido de ser uma
dentre as maneiras de suavizá-la. Foram diversas as suas roupagens ao longo do tempo, cujas
características foram impactadas pelos contextos locais e/ou nacionais que a abrigaram. Em sua
origem, a organização da assistência esteve atrelada às ações beneficentes de irmandades
devocionais ou até mesmo da Igreja, e caracterizava-se por separar o bom pobre do mau pobre.
Ou seja, aquele afeito ao trabalho, mas que se encontrava em situação de penúria ou
incapacidade temporária ocasionada por doenças, do “vagabundo”, “pobres fingidos” que se
distinguiam dos “verdadeiros pobres”.
Fundada em fins do século XVI a partir do modelo lisboeta, a Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeiro foi a principal instituição de auxílio à pobreza, permanecendo
enquanto tal até o início do século XX. Concentradas até o século XVIII ao redor de seu hospital
geral, as ações da irmandade possuíam forte caráter religioso, no qual as inquietações com a
salvação da alma inspirava a compaixão com o enfermo. Entretanto, apesar de sua presença
para além de quadricentenária na paisagem assistencial da cidade, as suas práticas,
direcionamentos administrativos bem como a composição da Irmandade não permaneceram
alheias ao tempo.
No ano de 1738 a Santa Casa inaugura a Casa dos Expostos, instituição de acolhimento
das crianças deixadas na roda. Buscava-se com a medida evitar o infanticídio ou que as crianças
fossem deixadas em locais que ameaçavam sua vida. A roda, portanto, instrumento concebido
na Idade Média, objetivava manter o anonimato do expositor, garantindo o abandono da criança
sem que sua identidade fosse revelada. A inauguração da Casa da Roda buscava compatibilizar
a prática do abandono com os ideais morais católicos vigentes. Assim, o abandono infantil
torna-se prática institucionalizada, feita com o consentimento dos poderes estabelecidos.
Entretanto, eram as Câmaras Municipais as responsáveis oficiais pelo cuidado com os
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enjeitados, função adotada da legislação portuguesa e disposta nas ordenações manuelinas e
filipinas. Deste modo, quando uma criança não encontrava o amparo de uma família para a sua
criação – e não havia uma Casa da Roda na localidade - eram estas que escolhiam uma criadeira
que o fizesse, pagando-a por isso. A Lei dos Municípios de 1828 ratifica a prática já presente
do repasse dos cuidados com os expostos das Câmaras para as Santas Casas, fornecendo
subsídios para o desempenho da função. Logo, as Câmaras Municipais juntamente à Roda e à
Casa dos Expostos configuram-se enquanto parte do sistema formal de proteçao à criança
abandonada (MARCÍLIO, 1998).
O final do século XIX e início do XX inaugura um novo entendimento na forma de
amparar a criança que influenciará, em grande medida, as atividades levadas a cabo pela Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro no tocante à infância. Esse é o momento de
intensificação do processo para o qual Isabel dos Guimarães Sá chama a atenção, que é a
crescente intromissão dos poderes públicos em assuntos que antes ficavam reservados às esferas
privadas (SÁ, 2011). Isabel dos Guimarães Sá percebe os sinais do processo de passagem da
esfera familiar para a pública, em Portugal, já na Idade Moderna, com a intensificação da
presença da Coroa na relação entre pais e filhos1. No Brasil, tal movimento ganha contornos
mais nítidos na virada do século XIX para o século XX, a partir de sua associação com a questão
social.
Tal aspecto está relacionado aos impactos da vida urbana e da industrialização no perfil
da pobreza, transformando-a em questão social. Referimo-nos à pobreza urbana, constituída
por recém-libertos, imigrantes e demais segmentos populares que se empregavam como
operários, estivadores, trabalhadores de armazéns, quitandas, vendas, bares e açougues que
cresciam com o aumento populacional. Residiam em casas de cômodos e cortiços, estes últimos
tornados símbolo das habitações insalubres, onde a coletivização do espaço proporcionava a
promiscuidade entre seus integrantes.
Assim, diferentemente da arquitetura das habitações populares, “para garantir as
condições de ordem, moralidade e disciplina a moradia deveria ser ampla, iluminada, arejada e
com número moderado de ocupantes, com mais elementos de uso privativo e menos elementos
de uso coletivo, além de permitir facilidade de controle sobre os seus moradores” (VAZ, 1994,
p: 584). Salubridade e desenvolvimento nacional eram aspectos que, cada vez mais, se
associavam nas ações de intervenção social.
Para mais informações sobre o assunto ver SÁ, Isabel dos Guimarães. “As crianças e as idades da vida”. In: J.
M. (dir.), História da Vida Privada em Portugal. Vol. A Idade Moderna, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pp.
72-95
1
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Já no início do século XVIII as preocupações com as más condições higiênicas das ruas
e cidades se justificaram na medida em que passaram a ser consideradas focos de disseminação
de doenças. No contexto da virada do século XIX para o século XX, a estas preocupações
vieram a se juntar novas, como a preocupação com a circulação, com as condições de vida e
trabalho. A ideologia higienista sobreporia “classes pobres” e “classes perigosas” no tocante à
transmissão de doenças e à desordem, apresentando os meios para a intervenção de médicos e
engenheiros (CHALHOUB, 1996).Assim, os ditames da higiene pública já podiam ser sentidos
entre médicos e demais agentes desde o início do século XIX.
A pobreza e seus locais de moradia tornavam-se empecilhos à modernização que se
pretendia para a cidade do Rio de Janeiro. As reformas levadas a cabo no governo de Pereira
Passos projetavam na cidade a referência para o restante do país em termos de modernização,
cuja transformação seguia os moldes das cidades européias, principalmente de Paris.
Neste sentido, era preciso deixar de lado tudo aquilo que tivesse relação com o arcaísmo
dos tempos coloniais. A iluminação a óleo de baleia começa a ser substituída pelo uso do gás,
são inaugurados teatros e jardins públicos e aumentados o número de cafés. Atividades que
antes compunham o dia-a-dia da cidade vão caindo em desuso, como o uso dos coches, sendo
substituído, progressivamente, pelos bondes elétricos e automóveis, símbolos da modernização
fluminense. Pouco a pouco, a chegada da água encanada substitui a prática de buscar água nos
chafarizes públicos, espaço no qual as lavadeiras exerciam suas atividades. Os cortiços e outras
habitações coletivas dão lugar às largas avenidas que são erigidas de maneira a proporcionar a
circulação de ar, evitando as doenças que ameaçam a saúde dos habitantes citadinos.
Foi em meio a este contexto de transformações que médicos e filantropos brasileiros
discutiam os rumos da assistência no Brasil. Neste sentido, homens da elite – antiga aristocracia
imperial e novos capitalistas – tomavam para si a condução do amparo à pobreza, elegendo
como alvo das políticas assistenciais os pobres trabalhadores que, por alguma contingência, não
pudessem exercer suas atividades.

Tratada como dádiva unilateral, a concessão de serviços de saúde estavam
atrelados à disposição das elites locais em assumir o protagonismo do
processo civilizatório, deixando para trás o passado senhorial e escravista que
entendia a caridade como um investimento em sua própria salvação postmortem, e não como um investimento produtivo que serviria para salvar vidas
produtivas e aperfeiçoar o conhecimento médico (FERREIRA, 2017, p. 77)

Assim, a atitude filantrópica que informou o surgimento de serviços assistenciais na
virada do século XIX despia-se das motivações piedosas da caridade para tornar-se gesto de
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utilidade social. A filantropia é um importante instrumento para a criação de instituições
voltadas à saúde dos grupos populares. Em tais estabelecimentos, no que concerne aos serviços
voltados à infância, privilegiava-se a criança pobre, mais propensa às doenças por estar inserida
em ambientes insalubres e ser alvo de cuidados deficitários.
Este é também o momento de surgimento da ginecologia, obstetrícia, pediatria e
puericultura, especialidades médicas que irão dar outra roupagem às ações voltadas para o
binômio mãe e filho. Embora a mortalidade na primeira infância já figurasse dentre as
preocupações de médicos e agentes públicos, na virada do século XIX para o século XX haverá
uma mobilização maior no sentido de investigar as causas do problema. A alimentação, neste
sentido, surgirá como a causa e a solução para os elevados índices de mortalidade infantil. O
aleitamento materno passava a ser propagandeado enquanto importante ferramenta para
garantir a saúde da criança e enfrentar o problema da mortalidade.
A maternidade, assim, será acionada como principal função social feminina através da
qual as mulheres deveriam cuidar de sua prole. Como nos fala Karoline Carula, os discursos
médicos de incentivo à amamentação buscavam forjar uma outra constituição familiar,
assentada em uma sociedade burguesa liberal (CARULA, 2011). Assim, passava a recair sobre
as mulheres a tarefa biológica da reprodução e as virtudes do amor aos filhos e à família.
Contudo, o ideal de família burguesa, nuclear, propagandeado para as classes abastadas do meio
urbano, não abarcava as mulheres das classes populares, sujeitas a outros arranjos familiares.
Neste casos, as uniões consensuais, as altas taxas de bastardia e as crianças em
circulação eram algumas das características da organização familiar dos grupos populares
(FONSECA, 2017). Diante dessa especificidade, a propagação dos discursos médicos que
giravam em torno da defesa do aleitamento materno buscava consolidar uma configuração
familiar possível para as classes populares: a da mãe com o seu filho.
A Casa dos Expostos não fica alheia a estes processos. Local associado ao passado
colonial, suas práticas assistenciais devem se adequar aos novos tempos. Nesta perspectiva, o
presente trabalho pretende investigar as mudanças administrativas em curso na Casa dos
Expostos do Rio de Janeiro, entre os anos de 1888 e 1912. O recorte temporal proposto busca
focar na configuração da instituição no período do pós-abolição até o ano de 1912, dois anos
após a transferência da Casa da Roda para a sede definitiva na Rua Marquês de Abrantes.
A escolha de limitar a pesquisa no ano de 1912 fundamenta-se na medida em que neste
ano já é possível entrever a concretização de algumas das novas diretrizes da administração
para a instituição. Por outro lado, a opção da data-limite se deu por uma questão puramente
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objetiva, tendo em vista que o curto período de mestrado não permitiria uma análise
aprofundada das fontes produzidas para além do ano proposto.
Para tanto, foi utilizado, sobretudo, o acervo que consta no Educandário Romão de
Mattos Duarte, antiga Casa dos Expostos. Através dele foi possível entrever o funcionamento
interno da instituição de assistência à infância e as modificações de duas diretrizes ao longo do
tempo. Dentre as fontes levantadas de importância para esta dissertação estão os Livros de
Matrícula dos Expostos(através do qual é possível traçar um perfil das crianças que estão
adentrando a Roda e a sua movimentação dentro e fora da instituição); o Livro de Amas de Leite
Internas - que se refere às mulheres que trabalharam na Casa aleitando os expostos entre o ano
de 1856 e 1913 - e o Livro de Criação Externa – que traz informações como o número de
matrícula do exposto, nome, idade, cor, data de saída da instituição para a casa da criadeira,
nome da criadeira, residência e informações sobre falecimento do exposto.
Igualmente importantes são os regimentos da Casa dos Expostos dos anos de 1840 –
pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional - e 1909 – presente no arquivo da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro. Tais fontes viabilizaram o entendimento do funcionamento da
roda, seu corpo administrativo, empregados e respectivas atividades. A análise comparativa dos
regimentos permitiu entrever as modificações ocorridas na organização interna do
estabelecimento.

A dissertação foi dividida em três partes. A primeira parte, intitulada A Santa Casa da
Misericórdia e as ações voltadas para a assistência à infância traça um panorama das medidas
implementadas pelo poder público em prol da infância abandonada e o lugar ocupado pela Santa
Casa nesse processo. Objetivamos discutir o fenômeno do abandono percebendo-o enquanto
prática levada a cabo pelos mais variados segmentos sociais e suas implicações na Casa dos
Expostos. Nesse sentido, na última seção do capítulo, as ações assistenciais que vigoraram na
instituição até a segunda metade do século XIX, os funcionários internos e o corpo
administrativo serão objetos de análise.
No segundo capítulo - A Assistência à Infância: novos rumos – será abordado mais
detidamente o contexto da virada do século XIX para o século XX e o surgimento de novas
formas de assistir a infância. Para tanto, serão retratadas algumas das principais organizações
filantrópicas que são criadas no período, instituições essas que embora tivessem como foco
principal controlar a mortalidade infantil, não se mostraram homogêneas quanto aos métodos e
práticas assistenciais para cumprir este objetivo. À frente do Instituto de Proteção à Infância
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(IPAI), da Policlínica de Botafogo (PB) e da Policlínica das Crianças, esta última pertencente
à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, estavam importantes nomes da primeira
geração de pediatras que imprimiram nestes estabelecimentos seus diferentes projetos
assistenciais.
Assim, o terceiro capítulo - A Casa dos Expostos no alvorecer da República: as
mudanças administrativas em curso - se refere mais detidamente a um destes
médicos,Fernandes Figueira, cuja atuação na Policlínica das Crianças indiretamente impactou
nas ações assistenciais levadas a cabo na creche, instância criada na Casa dos Expostos no início
do século XX. Nesse sentido, buscaremos perceber as novas diretrizes que a instituição passou
a almejar para a assistência à infância que promovia, atentando para os elementos que
impactaram esse processo.

6

Capítulo 1 – A Santa Casa da Misericórdia e as ações voltadas para a
assistência à infância
Nas últimas décadas, muitos foram os estudos que se voltaram à história do abandono
de crianças (MARCÍLIO, 1998; VENÂNCIO, 1999; FRANCO, 2011; FONSECA, 2002; SÁ,
1995). Tanto no Brasil quanto em outras sociedades europeias, o fenômeno consistia no
enjeitamento2de recém-nascidos nas ruas, terrenos baldios ou em locais de maior visibilidade,
como nas soleiras das portas de igrejas, conventos ou de casas particulares. O abandono
sujeitava as crianças a ferimentos ou até à morte provocada por animais que transitavam pelas
ruas. As características do fenômeno do abandono infantil, bem como as diversas respostas
institucionais para o problema, têm sido revisitadas pelos historiadores.
No caso brasileiro, foram as Ordenações do reino de Portugal que forneceram as
diretrizes legais até a aprovação de seu primeiro Código Civil, em 1917. A partir das
Ordenações Manuelinas (1521) foi que se definiu, em última instância, a obrigação das Câmaras
Municipais em amparar os expostos. Assim, ficava fixado que na ausência ou impossibilidade
de pais, parentes ou instituições (como hospitais ou casas de enjeitados) de se responsabilizarem
pela criança, estas deveriam ser criadas a cargo dos Conselhos Municipais. Para tanto, a estes
era autorizado a arrecadação de um imposto especial – a finta dos expostos -para os casos em
que não houvesse recursos suficientes para dar cumprimento à obrigação3.
Como nos lembra Renato Franco, os Conselhos eram a representação política da
monarquia a nível regional, funcionando enquanto mediadores entre o rei e seus vassalos. Eram
os responsáveis pela administração, bem como pela justiça em primeira instância, esta última
limitada e submetida às disposições presentes nas Ordenações. Assim, a justiça praticada
referia-se a “causas de menor monta, e a matéria julgada era de temas criminais e cíveis (família,
sucessões, propriedades e obrigações contratuais)” (FRANCO, 2014, p. 121).
As Ordenações Filipinas, que reformaram o código manuelino, mantiveram a normativa
a respeito dos enjeitados. O compromisso dos Conselhos Municipais com as crianças
2

O verbo enjeitar era utilizado como sinônimo de abandonar. Dessa forma, há dois séculos, ao se referirem aquele
que é alvo do abandono utilizava-se o termo enjeitado ou exposto.
3
“Porém, se alguns órfãos que não forem de legítimo matrimônio forem filhos de alguns homens casados ou de
solteiros, em tal caso, primeiramente, serão constrangidos seus pais que os criem; e não tendo eles por onde os
criar, se criarão a custa das mães; e não tendo uns nem outros por onde os criar, sejam requeridos seus parentes
que os mandem criar; e não o querendo fazer, ou sendo filhos de Religiosos, ou Frades, ou Freiras, ou de mulheres
casadas, por tal que as crianças não morram por míngua de criação, os mandarão criar a custa dos bens dos
Hospitais, ou Albergarias, se os houver na Cidade, Vila, ou lugar ordenados para criação dos enjeitadas; e não
havendo tais hospitais ou albergarias se criarão à custa das rendas do Concelho; e não tendo o Concelho rendas
por onde se possam criar, se lançará finta por aquelas pessoas que nas fintas, e encargos do Concelho hão de pagar,
a qual lançarão os Oficiais da Câmara.” (Ordenações Manuelinas, Livro I, Título LXVII, parágrafo 10).
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abandonadas se daria desde o seu recolhimento4 até sua entrega para a criação em casas de
terceiros. Assim, após recolhido, o recém-nascido era inscrito no Livro de Matrícula dos
Expostos para, posteriormente, ser matriculado no auxílio camarário e inscrito no Juizado dos
Órfãos. Em seguida, o Juiz de Órfãos nomeava um tutor para o enjeitado, que seria entregue a
uma ama-de-leite paga pela municipalidade por três anos, período estipulado para o fim da
amamentação. Terminado o período de três anos, o salário da ama – agora ama-seca – seria
diminuído e a criança ficaria em seu encargo até completar sete anos de idade. As Ordenações
Filipinas determinavam que,quando a criança tutelada pela municipalidade alcançava a idade
da razão - aos sete anos - esta seria dada a agricultores que deveriam colocá-las, sobretudo, nos
serviços da lavoura.
Assim, apesar da proteção aos expostos ser uma obrigação ditada pela Coroa e seu
financiamento recair sobre as Câmaras, não foram poucos os exemplos de negligência ou de
questionamento da norma. A resistência dos camaristas em implantar o subsídio regular refletia
os altos custos da obrigação, que onerava os cofres do município, além de impactar no aumento
no número de abandonos. Algumas Câmaras Municipais cumpriram com o compromisso
firmado nas Ordenações do Reino, instituindo a finta dos expostos ou loterias para o amparo
das crianças enjeitadas. Entretanto, poucos foram os Conselhos que conseguiram abarcar a
totalidade dos expostos em sua rede de proteção (MARCÍLIO, 2010).
Dessa forma, algumas municipalidades que contavam com Misericórdias transferiram
para estas instituições o cuidado com os expostos em troca de ajuda pecuniária. A Casa dos
Expostos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro é fundada no ano de 1738, em uma
das enfermarias do hospital da Misericórdia, a partir de uma doação feita pelo comerciante
português Romão de Mattos Duarte. A sua inauguração marca um momento de inflexão nas
ações assistenciais da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que passou a contar com
comerciantes dentre os seus membros e atrair suas doações. Assim, os recursos desse grupo
foram utilizados não só para a criação da Casa dos Expostos, mas para o aumento do hospital
da Santa Casa e para a criação do Recolhimento das Órfãs (1743), instituído ao lado da Igreja
da Misericórdia5.
4

Segundo Renato Pinto Venâncio, em algumas cidades portuguesas a Câmara contratava um funcionário
responsável por recolher os recém-nascidos deixados nas ruas e em soleiras das portas. O nome desse funcionário
era pai dos meninos ou pai dos enjeitados, cuja responsabilidade, no século XVII, será compartilhada com a mãe
dos meninos, contratada pela municipalidade para os mesmos fins. A residência destes funcionários tornou-se um
local de concentração para o abandono das crianças (VENÂNCIO,1999, p. 26-31).
5
O Recolhimento das Órfãs era voltado para as órfãs de pai ou de pai e mãe, filhas de legítimo matrimônio,
brancas, cristãs velhas, com idades entre nove e onze anos. Funcionando ao lado da Igreja da Misericórdia,
buscava-se proteger a honra das órfãs, educando-as na fé cristã para, posteriormente, serem inseridas na sociedade
local – através do casamento ou de colocação em famílias que as acolhessem (GANDELMAN, 2001).
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Como se sabe, a Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia foi criada em Portugal,
no ano de 1498, pela irmã de D. Manoel, Dona Leonor. A irmandade se organizava a partir de
14 obras de caridade, sendo sete espirituais e sete corporais. São elas: “ensinar os ignorantes,
dar bom conselho, punir os transgressores, consolar os infelizes, perdoar as injúrias recebidas,
suportar as deficiências do próximo, orar a Deus pelos vivos e mortos, resgatar cativos e visitar
prisioneiros, tratar os doentes, vestir os nus, alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos,
abrigar os viajantes e os pobres, sepultar os pobres” (WOOD, 1981, pp. 14).
Em terras brasílicas, as Misericórdias do Rio de Janeiro e da Bahia sobrepujaram as
demais Misericórdias coloniais em poderio pelo fato de estarem situadas em centros do poder
colonizador português. Os serviços prestados pela Misericórdia do Rio de Janeiro ou Casa da
Santa Misericórdia, no início do século XVII, se caracterizavam pela manutenção do hospital
para enfermos, do casamento de órfãs e da distribuição de esmolas e de “ordinárias” aos
sábados. Todas as suas atividades estavam circunscritas ao conjunto arquitetônico que abarcava
a igreja, hospital, Recolhimento e cemitério, configuração espacial que só foi modificada no
segundo quadrante do século XIX.
Suas ações buscavam proporcionar alívio aos doentes nas enfermarias e capelas “em um
tempo em que os perigos mais graves do corpo deveriam ser enfrentados com a cura das almas”
(GANDELMAN, 2001, p. 615). Com a fundação da Casa dos Expostos, em 1738, às práticas
levadas a cabo pela Misericórdia, soma-se a assistência à criança enjeitada. A partir desse
momento, a Santa Casa torna-se a principal instituição de assistência à infância abandonada no
período, uma vez que buscou centralizar ao redor de si os esforços de amparo a esse segmento.
A Lei dos Municípios de 18286 ratifica a prática de repasse dos cuidados com os expostos das
Câmaras para as Santas Casas, fornecendo subsídios para o desempenho da função.
O empenho da Misericórdia em relação aos expostos visava remediar o que o discurso
religioso e os textos legais classificavam, respectivamente, como abandono-proteção e
abandono-infanticídio. Segundo estes, nos primeiros casos, o abandono revelava a intenção de
salvar a criança colocando-a ao cuidado de terceiros, enquanto o segundo expunha-a à morte.
Para Renato Venâncio, o fenômeno do abandono - e a prática do acolhimento que o fenômeno

“Não podendo prover a todos os objectos de suas attribuições, preferirão aquelles, que forem mais urgentes; e
nas cidades, ou villas, aonde não houverem casas de misericordia, attentarão principalmente na criação dos
expostos, sua educação, e dos mais orphãos pobres, e desamparados”. (Lei de 1º de outubro de 1828 que dá nova
forma às Câmaras Municipais, marca suas atribuições e o processo para a sua eleição, e dos Juízes de Paz, art. 76).
“Cuidarão no estabelecimento, e conservação das casas de caridade, para que se criem expostos, se curem os
doentes necessitados, e se vaccinem todos os meninos do districto, e adultos que o não tiverem sido, tendo Medico,
ou Cirurgião de partido.” (Lei de 1º de outubro de 1828 que dá nova forma às Câmaras Municipais, marca suas
atribuições e o processo para a sua eleição, e dos Juízes de Paz, Art. 69).
6
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suscitava -estimulava uma dupla prática cristã: a possibilidade de a população exercer a
caridade e o amor ao próximo através da criação dos enjeitados, e a diminuição do infanticídio
(VENÂNCIO, 1999). Um terceiro fator que está no cerne das preocupações quanto ao abandono
dos recém-nascidos era morrerem sem receberem o batismo, sacramento necessário à salvação
de suas almas.
Entretanto, para além dos aspectos religiosos que permeavam a escolha pela criação de
um enjeitado estavam aqueles de natureza econômica. Dessa forma, uma ama de leite que criava
um exposto, além de receber ajuda pecuniária das Câmaras locais ou da Casa dos Expostos,
teria uma mão de obra que estava ligada a si através dos laços de afeto e fidelidade. O status
dos filhos de criação nas famílias que os acolhiam tinha roupagens dúbias. Por um lado, eram
aceitos como integrantes da família, por outro, se aproximavam da condição de serviçais.
Quanto ao abandono, sua dinâmica guarda algumas especificidades. Muitos foram os
estudos que se debruçaram sobre esse fenômeno e o papel que desempenhou na organização
social até, pelo menos, a primeira metade do século XIX. Abordaremos em seguida alguns
desses estudos e suas contribuições para o campo.

1.1

O fenômeno do abandono: debates historiográficos
Conhecer o que de fato levava mães, pais, avós e demais parentes a abandonarem as

crianças é objeto de difícil apreensão. Apesar disso, muitos foram os estudos que buscaram
levantar hipóteses para as suas causas. Inevitavelmente, a produção historiográfica do abandono
de crianças está atrelada a aspectos tais como o infanticídio, pobreza e assistência,
amamentação por amas e, em menor grau, a adoção ou inserção das crianças nas famílias de
criação (SÁ, 1995). Apresentaremos alguns desses estudos, demonstrando - a partir dos
trabalhos de Isabel dos Guimarães Sá e de Cláudia Fonseca - que o fenômeno do abandono é
apenas um dos elementos de um sistema de circulação de crianças, no qual instituições como a
Casa dos Expostos estão inseridas.
Dentre as hipóteses apontadas pela historiografia para o abandono, podemos citar
algumas: 1) a condenação social aos nascimentos ilegítimos e, portanto, a utilização do
abandono para assegurar a honra feminina; 2) a pobreza dos progenitores; 3) a morte dos pais;
4) abandono como estratégia de sobrevivência familiar em contextos de urbanização e
proletarização; 5) como forma de controle da extensão familiar; 6) como parte integrante de um
sistema de circulação de crianças de família em família durante certas etapas da vida.
Maria Luiza Marcílio compreende que o abandono de crianças era uma situação-limite
10

causada pela pobreza associada à ocasião de morte de pais ou parentes da criança. Renato Pinto
Venâncio coaduna-se com a autora no entendimento de que, no Brasil, o abandono foi prática
levada a cabo pelos pobres. Mas não por todos os pobres indiscriminadamente, e sim por
aqueles cujas condições de vida tornavam a manutenção da criança junto de si demasiadamente
custosa. Assim, o abandono aparecia como único recurso possível para essas famílias,
sobretudo com a morte de parentes próximos. Para os autores, a diminuição da prática só se
daria com a expansão da medicina, que incutiria uma nova consciência nos indivíduos
(MARCÍLIO, 1998).
Sem dúvida, a pobreza aliada à morte de parentes próximos à criança figurou dentre os
motivos para o abandono. Entretanto, é difícil inferir que, dentre as causas elencadas pelos
estudos pertinentes ao tema, tenha havido apenas uma resposta para a questão. Em escala
microanalítica, o fenômeno do abandono abarcou todas estas formas, inseridas em um sistema
global – o da circulação de crianças. O conceito pego de empréstimo da antropologia está
atrelado a práticas de responsabilização das crianças por aqueles que não necessariamente seus
progenitores. Dessa forma, o fato de muitas crianças serem amamentadas por amas de leitee
não por suas mães, serem colocadas em casas de terceiros ou agregados para receberem
educação ou na formade aprendizes ou de serviçais coloca em perspectiva o abandono de
crianças, percebido enquanto parte de um sistema de mobilidade de crianças no passado(SÁ,
1995).
Estudos antropológicos que se debruçam sobre as sociedades contemporâneas utilizam
o conceito de circulação de crianças há algum tempo. É o caso do trabalho de Cláudia Fonseca
sobre as favelas brasileiras na contemporaneidade. Para a autora, a circulação de crianças seria
“uma prática particular aos grupos populares que deriva, por um lado, da importância da família
extensa, de outro, da necessidade de acionar estratégias coletivas para a sobrevivência das
crianças” (FONSECA, 2017, p. 534). Assim, a precariedade da vida conjugal - cujos laços
podiam ser desfeitos pela migração de um dos integrantes, divórcio e, sobretudo, pela morte também explica a estratégia da circulação de crianças.
Guardadas as devidas proporções, as sociedades do passado também se utilizaram da
mobilidade de crianças como uma forma estratégica de preservação. Dentro desse sistema, os
locais de recepção de crianças enjeitadas possuíam papel ativo. Como explicitado por Renato
Franco:
(...) as instituições que acolhiam os enjeitados – como as rodas de expostos no
caso português – integravam um sistema mais amplo, responsável por
11

redistribuir as crianças entre as populações. A institucionalização de auxílios
regulares poderia aumentar a circulação de expostos, mas o abandono era
prática anterior e comum a todos os segmentos que, por algum motivo,
necessitavam se desvencilhar da criação dos filhos (FRANCO, 2014, p. 112).

De acordo com o autor, a Casa dos Expostos era parte ativa do sistema de redistribuição
de crianças, uma vez que acolhia os enjeitados para, posteriormente, colocá-los sob a
responsabilidade de famílias ou indivíduos encarregados de sua criação. O autor levanta outro
importante fator que deve ser levado em consideração quando se investiga o abandono de
crianças em sociedades pré-industriais: o fato de ser praticado por pessoas de todos os estratos
sociais e não apenas pelos grupos empobrecidos, como crê Renato Pinto Venâncio.
Até o advento da elaboração de leis que criminalizaram a prática, o ato de enjeitar
crianças permanecerá uma realidade entre os diferentes segmentos da população. Apenas na
segunda metade do século XIX que a prática começará a entrar em declínio, a partir da
progressiva disseminação da concepção e dos valores referentes à família burguesa, nuclear, a
qual competia a responsabilidade pela sua prole.
Dessa forma, podemos asseverar que o abandono era uma prática disseminada, levada
a cabo com a aquiescência dos poderes vigentes, uma vez que era feito às vistas do Estado e da
Igreja Católica. Afora o sistema informal de proteção à infância7, o aparecimento de locais de
recolhimento da infância enjeitada marca o processo de institucionalização do abandono, uma
vez que foi a saída encontrada no sentido de compatibilizar a prática com os ideais morais
católicos. Surgia, assim, no mundo católico, a Roda ou Casas dos Expostos, cujos objetivos
principais eram garantir o batismo das crianças abandonadas e preservar o anonimato do
expositor, evitando o infanticídio ou que os recém-nascidos fossem deixados em locais que
ameaçavam a sua vida.Por ser prática de todos, o segredo será elemento estruturante do
abandono, uma vez que silêncio da comunidade a seu respeito garantia a segurança daqueles
que, quando necessitassem, também recorressem a essa prática (FRANCO, 2014, p. 101).

1.2

A Casa dos Expostos do Rio de Janeiro
A Casa dos Expostos ou Casa da Roda do Rio de Janeiro foi criada em 1738 a partir de

uma doação feita pelo comerciante Romão de Mattos Duarte à Santa Casa da Misericórdia. Seu

7

Para Maria Luiza Marcílio o sistema de proteção à infância que predominou no Brasil dentre as demais foi a de
base informal. Nesta as famílias ou indivíduos criavam recém-nascidos deixados nas portas de suas casas ou nas
de instituições religiosas. Essa prática foi largamente difundida no Brasil e, segundo a autora, além de ser aceita
era valorizada (MARCÍLIO, 1998).
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nome guarda a especificidade desse estabelecimento que continha, afixada em seu muro ou
janela, uma espécie de portinhola giratória que fazia contato entre o exterior e interior do
estabelecimento. O mecanismo criado na Idade Média servia para manter o anonimato daquele
que enjeitava uma criança uma vez que, ao deixar o recém-nascido na roda, o expositor tocava
uma sineta, afastando-se do local sem deixar rastros de sua identidade. Em seguida, a rodeira,
responsável por retirar a criança do dispositivo, transportava o recém-nascido para o local
apropriado.
O primeiro regimento da Casa dos Expostos do Rio de Janeiro data de 1840, formalizado
mais de um século após a sua fundação. Em 1º de abril de 1840, foi posto em discussão em
sessão da Mesa e Junta da Santa Casa da Misericórdia pelo provedor José Clemente Pereira.
Redigido pelo próprio provedor, o regimento foi examinado por uma comissão composta por
três membros da irmandade que, após deliberação da Mesa, foi aprovado. O período de sua
elaboração remete a um momento de transformações na Santa Casa da Misericórdia, iniciado
com a ascensão de José Clemente Pereira à provedoria em 1838.É em sua provedoria que são
buscados novos lugares para abrigar não só a Casa dos Expostos, como também o Recolhimento
das Órfãs. Além disso, esse momento é marcado por um intenso processo de medicalização do
hospital da Misericórdia e da transferência dos sepultamentos da igreja da Misericórdia –
próxima ao hospital – para o bairro do Caju8.
De maneira a investigar o modelo de acolhimento da Casa dos Expostos do Rio de
Janeiro que vigorou até pelo menos o final do século XIX, será analisado o regimento de 1840,
que fornece importantes informações a esse respeito. Embora a prática cotidiana de assistência
aos expostos possa ter em algum nível fugido daquela ditada pelo regimento, a fonte permite
entrever as determinações projetadas pela irmandade para a Casa dos Expostos. Assim, seu
corpo administrativo, empregados da Casa e organização interna estão definidos no documento.
Com a aprovação do regimento, a administração do estabelecimento foi confiada a três
irmãos da Santa Casa: um designado para o cargo de escrivão, outro para o de tesoureiro e o
terceiro para o de procurador –, que estariam subordinados à Mesa da Irmandade da Santa Casa
e à superintendência do irmão Provedor. Estes eram nomeados anualmente pela mesa da
irmandade e a eles competia o governo administrativo e financeiro de todos os negócios
internos e externos da Casa dos Expostos, “deliberando de comum acordo sobre o melhor modo
de os dirigir e administrar, ouvindo o Provedor nos casos de dúvida e de alta importância”

8

Sobre as mudanças que ocorrem no período que José Clemente Pereira esteve à frente da irmandade da
Misericórdia (de 1838 a 1854) ver (PIMENTA & DELAMARQUE, 2015 e GANDELMAN, 2001).
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(CARVALHO, 1908:114). Além das tarefas comuns aos administradores, a eles cabia,
individualmente, atribuições próprias de cada cargo.
Subordinadas a estes estariam as pessoas empregadas no serviço interno da instituição:
a regente, uma ajudante da regente, porteira (responsável por retirar a criança da roda e entregála à regente juntamente com os objetos deixados com a criança), o médico ou cirurgião interno
e outro externo, o escriturário, amas de criação e amas de leite, duas serventes internas e um
servente externo (Regimento..., 1840).
A regente, “mulher honesta e prudente de avançada idade”, era nomeada pelos
administradores para desempenhar “o governo interno econômico e administrativo da Casa da
Roda, debaixo da inspeção imediata do Irmão Tesoureiro, e fiscalização dos Irmãos Escrivão e
Procurador”. Era a regente que mantinha maior proximidade com os empregados da casa,
garantindo que desempenhassem sua função de maneira adequada e dentro dos parâmetros de
moralidade e asseio da época. Além dessa tarefa, ao adentrar uma criança na roda, era a regente
que inseria seus dados no caderno de matrícula dos expostos, fornecendo um número de
matrícula ao recém-nascido e declarando o nome da criança, cor, sexo, eventual doença que
possuía, vestimenta e demais pertences que trazia junto de si (como medalhas, por exemplo)9.
Eram também anexadas ao livro as cartas deixadas pela mãe, de maneira a identificar a criança
em caso de seu resgate futuro (Regimento..., 1840).
Ressalte-se que a partir do ano de 1857 as irmãs de São Vicente de Paulo passam a
administrar o Hospital Geral, a Casa dos Expostos e o Recolhimento das Órfãs. Assim, a partir
desta data a “regente” passa a ser a madre superiora e as demais irmãs, suas auxiliares, são
encarregadas da direção das dependências do estabelecimento. Designadas pela superiora, estas
passaram a se ocupar da portaria, cozinha, dispensa e demais instâncias da Casa dos Expostos.
Já a guarda do arquivo do estabelecimento ficava a cargo do escriturário, que deveria
atualizar e conservar o livro dos termos de entrada dos expostos, bem como o livro de matrícula
dos expostos menores de sete a oito anos que forem dados a criar e o livro de matrículas dos
maiores de sete a oito anos que regressaram à Casa depois da criação. Cabia ao escriturário

9

Art. 30. Immediatamente que alguma criança entrar na Roda a fará assistir de todos os soccorros necessários:
sem demora lhe lançará ao pescoço o numero correspondente, e formará o competente assento da sua entrada no
Quaderno do respectivo mez para esse fim destinado; declarando nelle o numero que lhe competir, o seu sexo, côr,
e idade que mostrar ter, se entrou com saúde ou enferma, o dia ou noite, hora, mez e anno em que foi achada na
Roda, o enxoval em que veio envolta, qualquer signal que possa ter no seu corpo, para cujo fim o examinará com
escrupulosa attenção, e todo e qualquer escripto ou distinctivo que a tenha acompanhado, por onde se possa
reconhecer, se por ventura algum dia vier a ser procurada. E depois de praticadas todas as diligências sobreditas
designará a ama de leite, e a ama de criação que devem ficar encarregadas do seu tractamento; practicando por
forma que a distribuição se faça com perfeita igualdade. (Regimento..., 1840)
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apresentar ao irmão escrivão10, periodicamente, relatórios com informações sobre os expostos
existentes na instituição, a quantia despendida para a criação de cada criança, os expostos que
retornaram da criação externa e os mapas das entradas, saídas e óbitos dos expostos.
Em seu funcionamento interno, a Roda dos Expostos também possuía algumas amas de
criação e amas de leite para prestarem os primeiros cuidados à criança que adentrava a
instituição. As amas de criação eram escolhidas dentre as expostas (preferencialmente, as de
idade mais avançada) presentes no Recolhimento das Órfãs recebendo, em troca, alimento,
vestuário, calçado e uma pequena gratificação arbitrada pelos irmãos administradores. Esse
dado demonstra uma mobilidade entre os estabelecimentos da Santa Casa tanto com a saída das
meninas da Casa dos Expostos para o Recolhimento das Órfãs, quanto com a remessa das
expostas presentes no Recolhimento para a Casa dos Expostos para se empregarem enquanto
amas.
As meninas enviadas ao Recolhimento faziam parte do grupo daquelas que, ao
retornarem da criação externa, não encontravam colocação em casas de família. Assim, eram
enviadas ao Recolhimento das Órfãs onde permaneciam, muitas das vezes, até casarem. Dessa
forma, eram as expostas mais velhas provenientes do Recolhimento das Órfãs que
desempenhavam a atividade de amas de criação. Estas deveriam auxiliar as amas de leite na
criação dos expostos. Assim, depois de matriculada e batizada a criança exposta (de modo a
salvar sua alma) a regente designava uma ama de leite e uma de criação para se encarregarem
do seu tratamento enquanto não aparecessem pessoas dispostas a criarem a criança em seus
lares, em troca de gratificação.
As amas de leite contratadas pela Casa dos Expostos para amamentarem as crianças
colocadas na roda eram escolhidas pelo irmão tesoureiro, que deveria admitir unicamente as
que tivessem leite de boa qualidade e gozassem de perfeita saúde. Para tanto, estas seriam
examinadas pelo médico ou cirurgião da instituição, cuja aprovação era necessária para a ama
ser admitida (Regimento, 1840). Não sabemos ao certo se a normativa disposta no regimento
foi levada a cabo tal qual fora proposta. Entretanto, o cruzamento das fontes permite conjecturar
algumas informações a respeito da característica destas mulheres.
As mulheres que amamentavam as crianças enjeitadas na Casa dos Expostos eram
sobretudo, até o Treze de Maio de 1888, escravizadas. Como observado no gráfico abaixo, de
305 mulheres empregadas como amas de leite no período de 1856-1888, 94% eram

O irmão escrivão, considerado o primeiro funcionário da Casa, era o responsável pela conservação e manutenção
dos livros, títulos e demais documentos da instituição.
10
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escravizadas. Das 6% que classificamos enquanto “livres/libertas”, presentes no Livro de amas
internas da Casa da Roda, seis foram nomeadas enquanto livres, uma como preta forra, oito
como pretas livres, duas como pardas livres e duas como casadas (que imaginamos serem livres
por, ao contrário das mulheres escravizadas, não trazer no livro informações sobre seus
senhores).

Gráfico 1 - Quantitativo das amas de leite internas 1856-1888

0%
6%
Escravizadas
Livres/Libertas
94%

Total de amas contratadas:
305

Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Livro das Amas Internas da Casa da Roda, 1856-1888.

A adoção de amas de leite cativas foi prática corriqueira em todas as sociedades
escravistas das Américas (MACHADO, 2002). Na Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, a
prática não foi exceção, sendo da regente o encargo de fiscalizar o trabalho das amas e zelar
para que tratassem as crianças com amor e carinho de mães(Regimento, 1840).Com isso, na
ausência das mães biológicas cabia às amas de leite cumprir o papel materno, que se tornava
cada vez mais relevante no decorrer do século XIX. Por trás desta normativa, residia a
maternidade negada destas mulheres que, muitas das vezes, para serem empregadas como amas
de leite, tinham seus filhos apartados de si.
A partir da segunda metade do século XIX, a amamentação mercenária será alvo de
duras críticas não só por parte de médicos higienistas, como por parte de integrantes do
movimento abolicionista. Um exemplo da propagação dos valores higienistas em
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concomitância aos valores abolicionistas junto ao público feminino das classes abastadas é o
folhetim A Mãe de Família, criado e dirigido pelo médico higienista Carlos Costa. O objetivo
do jornal era reformular a conduta das mulheres das classes abastadas em relação aos filhos, de
maneira a tomarem para si a responsabilidade para com estes. Para isso, a argumentação
utilizada por muitos dos articulistas do periódico foi a de crítica às amas de leite cativas e de
valorização do aleitamento feito pelas mães biológicas.
Concomitantemente, o jornal tornava-se um libelo a favor da abolição ao defender que
as experiências vivenciadas no cativeiro acabavam por influenciar no desempenho de suas
atividades como amas de leite. Assim, um argumento levantado por Carlos Costa será a
impossibilidade das amas amamentarem “de bom coração”, crença difundida por alguns
médicos segundo a qual as amas de leite escravas não possuíam afeto por aqueles que nutriam.
Para o higienista, isso estaria relacionado a dois grandes fatores. O primeiro seria o fato
de essas mulheres terem que dividir a amamentação entre seu filho biológico e aqueles de seus
senhores. Podemos imaginar as tensões existentes no âmbito doméstico, tensões essas marcadas
pela constante supervisão dos senhores para obrigar que seus filhos fossem prestigiados na
amamentação e, em contrapartida, a preferência óbvia da ama por alimentar seu filho. Para o
redator de A Mãe de Família, relegar a amamentação de seu filho ao segundo plano geraria uma
insatisfação tal na ama que impediria o desenvolvimento de afeto para com o filho de seus
senhores, impactando, também, na qualidade de seu leite.
O outro fator que impossibilitava que a ama desenvolvesse afeto pela criança
amamentada – e influenciando o leite produzido - estaria em situações em que os senhores
livravam-se do filho da cativa para que desempenhasse trabalhos considerados incompatíveis
com a manutenção do filho junto a si. Podemos nos perguntar quais os destinos possíveis aos
filhos das amas de leite. Maria Vittoria Civiletti acredita que muitos proprietários utilizaram-se
largamente da Roda dos Expostos quando não queriam se responsabilizar pelos encargos da
criação da prole de seus escravos (CIVILETTI, 1991).
A despeito dos discursos médicos/higiênicos, a metade do século XIX e mesmo as
primeiras décadas do século XX assistiram à continuidade dos serviços prestados pelas amas a
muitas famílias urbanas, que mandavam publicar suas fotos nas revistas femininas como
expressão de gratidão (KOUTSOUKOS, 2009, 2010). Ao que crê Maria Helena Machado,
mesmo com a intensa propaganda médica, seus conselhos não pareciam significar muito em
termos de mudança nas práticas sociais informais (MACHADO, 2012). Na Casa dos Expostos,
no período abarcado por esta pesquisa, percebemos a permanência da presença das amas de
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leite internas nas ações assistenciais promovidas pela instituição. O ano de 1913 é a data limite
do Livro de amas internas da Casa dos Expostos, que abarca o ano de 1856 a 1913,o que não
impossibilita que tenham permanecido para além da data.
Provavelmente, os recém-nascidos da Casa dos Expostos mantiveram um regime
alimentar baseado na combinação da amamentação por amas de leite com a alimentação
artificial, embora não saibamos ao certo quando as amas deixam de ser adotadas pela
instituição. No tocante à alimentação no ano compromissal de 1911-1912, por exemplo, as
despesas com os gêneros alimentícios demonstram o consumo predominante de leite de vaca,
de sopas e mingaus dados para as crianças e funcionários. Assim, no ano, foram consumidos
4.380 litros de leite de vaca, 720 quilos de aveia, 729 quilos de fubá, 96 quilos de cevadinha,
240 quilos de canjica, 320 quilos de arroz e150 vidros de 10 onças cada de Malto Nuctral
(Prefeitura, 1922, p. 458-463) – o uso deste alimento será melhor explorado no capítulo 3 desta
dissertação.
O último dos gêneros, um preparado alimentar, passa a ser utilizado pela instituição
como forma de combater a mortalidade das crianças por problemas no aparelho digestivo,
principal causa de mortes entre os expostos no período. A inserção de um moderno produto
para a alimentação infantil na Roda abre caminho para que, progressivamente, as amas de leite
percam espaço para novas tecnologias alimentares. Tecnologias estas que passam a surgir no
Brasil já no final do século XIX, como é o caso da farinha láctea, introduzida em 1875 pelo
químico suíço Henrique Nestlé, e que dava solução ao problema de conservação do leite.
No caso específico das amas contratadas pela Casa dos Expostos, não foram
encontrados relatos daquelas que puderam manter seus filhos junto de si ao desenvolverem suas
atividades na instituição. Entretanto, nos parece pouco provável que seus senhores tenham
escolhido deixar seus filhos na roda. Nossa hipótese é que muitos proprietários das cativas
empregadas na Casa da Roda faziam parte da irmandade da Santa Casa da Misericórdia e, a
despeito do abandono ser prática comum entre os diferentes estratos sociais, a nível discursivo,
a mesa da irmandade se colocava contra a exposição de crianças. Assim, fazer parte da
irmandade parece supor que as práticas de seus integrantes estivessem afinadas com as ideias
em circulação em seus altos escalões.
Todavia, se nos parece improvável que os proprietários das amas de leite tenham
utilizado a roda como recurso para evitar a criação de seus filhos, a prática de colocar estas
mulheres a serviço da Casa dos Expostos parece ter sido largamente utilizada. Um destes
exemplos é o Visconde de Itaboraí que, entre os anos de 1862 e 1866, teve seis de suas
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escravizadas empregadas na Casa dos Expostos: Josefina Crioula, Mathildes Crioula, Calista
Crioula, Veríssima Crioula, Maria Crioula e Rosalina Crioula, cujos serviços eram orçados no
valor de 35$000. Veríssima foi a que mais tempo ficou na instituição, trinta meses, seguida por
Calista (25 meses), Maria (22 meses), Mathildes (10 meses), Rosalina (5 meses) e Josefina, que
permaneceu na casa por apenas três meses.
A presença de termos como “ilustríssimo” e “excelentíssimo” em referência aos
senhores proprietários de amas de leite (referenciados como senhores de 200 amas de leite em
um total de 305 empregadas na Casa dos Expostos entre 1856-1888) nos leva a crer que estes
figuravam entre a aristocracia brasileira, muitos dos quais eram irmãos da Misericórdia. Como
se sabe, a Santa Casa reuniu em seus quadros representantes das elites locais que buscavam o
prestígio social que o título de irmão da Misericórdia lhes conferia. Além disso, ser irmão da
Misericórdia favorecia o desenvolvimento de redes clientelares entre os homens, fazendo da
Santa Casa um espaço privilegiado para o exercício desta prática social (MELO, 2009, p.116).
Dessa forma, o emprego das amas garantia o aumento da renda de seus proprietários ao mesmo
tempo em que atestava a qualidade da nutriz, cuja procedência e saúde podiam ser afiançadas
por indivíduos de elevado status social.
Na análise do livro de amas internas da Casa dos Expostos (1856-1913), entrevemos
que o número de amas de leite contratadas pela instituição foi diminuto em relação ao número
de crianças acolhidas na segunda metade do século XIX. Os gráficos 2 e 3 são demonstrativos
de tal afirmação, da mesma forma que demonstram que as crianças ficavam pouco tempo
asiladas no estabelecimento. Tal como disposto em seu estatuto, a contratação de amas de leite
e amas-secas externas fazia da Casa da Roda um local de passagem para a maioria das crianças
que aguardavam apenas a colocação nas residências de criadeiras.
Assim, entre os anos de 1856-1888, a média de amas de leite contratadas pela Casa dos
Expostos por ano foi de apenas nove, número relativamente baixo para o número de crianças
que adentrava o estabelecimento, em uma média de 486 por ano. No ano de 1860, por exemplo,
entraram na roda 619 crianças (ver gráfico 3), ao passo que foram contratadas 15 amas de leite.
Mesmo que já houvesse amas de leite contratadas em anos anteriores, este número seria
insuficiente para suprir os expostos em fase de amamentação que adentravam a Casa dos
Expostos.
Dessa forma, dois fatores podem ser levantados para explicar a disparidade entre o
número de enjeitados e de amas contratadas: por um lado, a preponderância da atividade das
criadeiras externas dentre as demais ações institucionais voltadas aos enjeitados da Casa dos
19

Expostos e, por outro, as altas taxas de mortalidade entre as crianças. Nas palavras de Renato
Pinto Venâncio, “os elevadíssimos índices de mortalidade acabavam sendo um trágico
mecanismo que viabilizava o funcionamento das instituições de assistência” (VENÂNCIO,
1999, p. 99).

Gráfico 2 - Quantitativo de amas de leite internas/ano 1856-1888

23

15
15

12

15

14
11

10
5

3

13

12

7

6
8

12

11

10

3

7

7

6
7

5
3

7
4

5

9

10

10

9
5

Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Livro das Amas Internas da Casa da Roda, 1856-1888.

Gráfico 3 - Volume dos enjeitados da Casa dos Expostos 1856-1889
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Até o século XIX, a roda manteve os níveis mais altos de mortalidade infantil registrados
da sociedade brasileira; índices, inclusive, segundo o autor, superiores à mortalidade entre
filhos de escravizadas. Os dados analisados por Venâncio atestam que, além das crianças que
faleciam na Casa dos Expostos, havia aquelas colocadas na roda já mortas. Entre 1868 e 1872,
dos 3.283 bebês que morreram na cidade do Rio de Janeiro, 210 eram recém-nascidos que foram
depositados mortos na roda dos expostos. Esse número representa, segundo Renato Venâncio,
6% do total de recém-nascidos falecidos na Corte de Império, número que, embora pouco
expressivo, revela a possibilidade de a roda ser utilizada para o enterro dos
pequenos(VENÂNCIO, 1999, p. 99-114).
De igual modo, nos dados coletados por Beatriz Virgínia Belmiro no Livro de Matrícula
dos Expostos para os anos de 1870, 1875 e 1880, consta um total de 1641 crianças adentrando
a instituição. Desse número, 6% foram registradas enquanto “cadáveres” e 32% faleceram logo
nos primeiros dias de sua estadia na Casa dos Expostos(BELMIRO, 2018). Apesar do primeiro
número não ser tão relevante em termos quantitativos, os índices de mortalidade entre as
crianças institucionalizadas demonstram como a morte fazia parte do cotidiano da Casa dos
Expostos e, no limite, impactava no número de amas de leite internas e externas contratadas.
As causas das mortes dos expostos elencadas por médicos e pelos administradores da
Casa dos Expostos foram diversas e, para alguns, uma das soluções para o problema estava na
criação externa. Segundo o médico Francisco de Paulo Gonçalves, a manutenção dos expostos
em casas de criadeiras se mostrava mais seguro do que abrigá-los nas dependências da Casa
dos Expostos. Os olhares a respeito da ação das criadeiras foram diversos. Contudo, estas se
mostraram essenciais à manutenção da assistência promovida pela Casa da Roda, pelo menos
para os moldes vislumbrados pela administração para a instituição, naquele contexto.

1.3 A criação externa na economia da Casa dos Expostos
A atividade de acolher uma criança, para Marcílio, se insere em uma dupla perspectiva.
A perspectiva cristã de caridade - estimulada pela Igreja e cujo objetivo maior era garantir a
salvação da alma do benfeitor – e aquela de finalidade econômica – uma vez que, para tal, a
criadeira recebia ajuda pecuniária, além de poder usufruir da mão-de-obra da criança sob os
seus cuidados (MARCÍLIO, 1998). Cláudia Fonseca nos traz outra possibilidade de análise,
afirmando que a prática popular de cuidar de filhos alheios fazia parte de uma estratégia coletiva
das famílias extensas para garantir a sobrevivência das crianças (FONSECA, 2017, p. 534).
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Embora sob diferentes perspectivas, ambas as autoras nos fazem crer que a presença de
pessoas que tomavam para si o encargo da criação de crianças era algo bastante comum na
paisagem do Rio de Janeiro. Entretanto, é através da perspectiva da circulação de criançasque
compreendemosa ação institucional da Casa dos Expostos de contratar criadeiras externas para
assistirem às crianças abandonadas. A Casa da Roda torna-se, então, engrenagem do sistema de
trânsito de crianças entre os cuidados de sua família para os cuidados de outra(s) e, portanto,
da transferência da responsabilidade para com ela de um adulto a outro.
Na organização interna da instituição,as crianças que adentravam a Casa dos Expostos
ficavam ao encargo de criadeiras até completarem sete anos, no caso dos meninos, e oito, no
caso das meninas, uma vez que era nesse período que a casa deixava de remunerar os
responsáveis por sua criação. As criadeiras que deixavam de apresentar as crianças dentro de
três meses depois de expirar o dito tempo ficariam obrigadas a encarregarem-se gratuitamente
da sua educação, sustento, vestuário e curativo até que completassem doze anos de idade.
Os meninos que fossem entregues quando completassem sete anos de idade poderiam
ser admitidos no Arsenal de Guerra. Além desta opção, também poderiam, igualmente às
meninas, ser criados em casa de terceiros até os doze anos de idade, sem receberem
remuneração para isso. As pessoas responsabilizadas pelos enjeitados tinham a anuência da
Casa dos Expostos para submetê-los a serviços diversos, ao mesmo tempo em que poderiam
ensinar-lhes algum ofício. Dos treze anos ao dezoito, idade que a lei julgava os expostos
emancipados, os criadores deveriam pagar a estes pelos serviços prestados.
Por outro lado, os expostos que não encontrassem colocação em casas de pessoas
encarregadas gratuitamente de sua criação ficariam conservados na Casa dos Expostos ou, no
caso das meninas, também poderiam ser entregues ao Recolhimento das Órfãs 11, até saírem
casadas (Regimento..., 1840).
Embora o regimento de 1840 não faça distinção entre homens e mulheres quanto à
possibilidade de criar um exposto, eram as mulheres as principais encarregadas da tarefa. A
função de ama de leite dos expostos mostrava-se uma oportunidade de obter uma renda extra
para as mulheres recém paridas ou cujos filhos haviam morrido no parto ou ainda eram recém11

O Recolhimento das Órfãs foi fundado em 15 de setembro de 1740 com o objetivo de assistir as órfãs filhas de
legítimo matrimônio. Entretanto, em 1851, o provedor e Conselheiro de Estado José Clemente Pereira, recebendo
a herança deixada por Luiza Avondano Pereira à Santa Casa, manifesta o seu desejo de fundar uma “casa pia para
amparar as meninas desvalidas que não fossem orphãs, ou que por sua idade não pudessem entrar no
Recolhimento” (CARVALHO, 1908, p. 136). Assim, a partir do decreto nº 931 de 14 de março de 1852, é fundado
o Recolhimento das Órfãs e Desvalidas de Santa Thereza que congrega o novo Asilo das Desvalidas e o antigo
Recolhimento das Órfãs. Esta instituição, que ganha a proteção do imperador Pedro II, tem por finalidade, nas
palavras de Dom Pedro - conforme nos relata Miguel de Carvalho, provedor da Santa Casa no ano de 1908- formar
perfeitas mães de família. (CARVALHO, 1908, p. 138).
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nascidos. Assim, estas iam à Casa dos Expostos em busca de uma criança para amamentar
tornando-se, posteriormente, suas amas-secas. A presença majoritária de mulheres solteiras
entre as criadeiras revela um perfil relacionado à organização familiar dos grupos populares,
que pode ser sentido ainda nos dias atuais: as uniões consensuais e as altas taxas de bastardia.
Cláudia Fonseca defende que o modelo de família conjugal apenas se estabeleceu no início do
século XX devido às “táticas sedutoras de persuasão” que acabaram por impactar no arranjo
das famílias populares. Tais táticas sedutoras seriam “salários dignos, escolarização universal
de alta qualidade e uma melhoria geral das condições de vida da classe operária” (FONSECA,
2017, p. 521).
Fica claro que a Casa dos Expostos acolhia as crianças enjeitadas na roda para, logo em
seguida, as encaminhar para criadeiras externas que se ocupariam de amamentar, vestir e
preservar as crianças, recebendo, em troca, uma pequena remuneração. A ação das criadeiras
estava inserida dentro do contexto institucional das Rodas, sendo imprescindíveis ao seu
funcionamento. Um dos argumentos utilizados pelos administradores da Roda era que os
índices de mortalidade entre as crianças encaminhadas para a criação externa eram menores em
comparação com aquelas criadas internamente. Afirmava-se que a acumulação excessiva de
pessoas em um mesmo ambiente ameaçava a saúde das crianças na Casa da Roda, que não
possuía acomodações apropriadas para mantê-las.
A Roda dos Expostos do Rio de Janeiro foi instituída em uma das enfermarias do
hospital da Misericórdia e lá permaneceu até 1810, quando foi construído um edifício próprio
na Rua da Misericórdia. Seu endereço mudou ao longo dos anos e sua localização foi alvo de
discussão de médicos e irmãos da Santa Casa que tratavam dos riscos de uma acomodação
inapropriada para a saúde das crianças. Desde o início do século, o lixo, a sujeira, as águas
paradas, a exalação de odores putrefatos das ruas e cidades passaram a ser considerados
elementos propícios para a disseminação de doenças. A estas preocupações, novas vieram a se
juntar, como a preocupação com a circulação, com as condições de vida e trabalho.
Gisele Sanglard, em sua análise a respeito dos hospitais, investiga os impactos das
preocupações com a salubridade na formatação desses espaços. Segunda a autora, os hospitais
passaram a ser entendidos enquanto focos de transmissão de doenças, o que ocasionou “uma
cruzada contra a aglomeração que os caracterizava (ocupação dos leitos e enfermarias,
localização das salas etc.) em prol da aeração e da insolação – dois conceitos caros aos
higienistas” (SANGLARD, 2008, p. 62). A Casa dos Expostos não permaneceu alheia a esta
atmosfera, uma vez que a permanência das crianças em ambientes considerados enfermiços
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ameaçava sua saúde.
Assim, a instituição deixa a enfermaria do Hospital da Santa Casa, em 1810, para
abrigar-se em um edifício próprio na Rua da Misericórdia, em decorrência da doação de um
terreno por José Dias da Cruz. Na provedoria de José Clemente Pereira, foi iniciada a
construção de uma nova casa para os expostos no Largo da Lapa. A construção não foi levada
adiante pelo fato de o local ter sido considerado “impróprio e acanhado” para acomodar a
instituição (CARVALHO, 1908, p. 113-124). Assim, o Marquês de Paraná12, que seria eleito
provedor em 1857, propôs a venda do terreno e a procura de outra localidade para a instituição.
Em 10 de julho de 1860, a Casa dos Expostos foi transferida para a Rua dos Borbonos,
atual Evaristo da Veiga, onde permaneceu até fevereiro de 1906. Antes de se estabelecer de
maneira definitiva na Rua Marquês de Abrantes, em 1910, ocupou duas casas de aluguel no
bairro do Flamengo (Prefeitura..., 1922, p. 458-463). A sede construída na Rua Marquês de
Abrantes possuía acomodações afinadas aos parâmetros higiênicos da época e cumpria com as
novas normativas da irmandade para a assistência aos expostos naquele início de século.
Entretanto, até a primeira década do século XX, a atitude institucional para com as crianças
abandonadas permaneceu muito semelhante àquela de quando foi criada, em 1738, embora as
visões a respeito da criança e da criança abandonada fossem, progressivamente, impulsionar
novas ações de assistência na Casa dos Expostos.
Em tese defendida em 1855 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Francisco de
Paula Gonçalves dá grande atenção às acomodações da Casa da Roda como uma das possíveis
causas para as altas taxas de mortalidade entre os expostos. Segundo o médico, o prédio no qual
se encontrava a Roda não possuía janelas laterais, permitindo que os miasmas e a poeira trazidos
pelo vento fossem causas de moléstias entre as crianças. O médico também alertava para os
perigos da acumulação de crianças em um mesmo ambiente, uma vez que não havia o
isolamento das doentes.
Apesar das críticas feitas por Francisco de Paula Gonçalves às más condições das
acomodações da Casa dos Expostos, este defendia em sua tese que a criação dentro do
estabelecimento seria mais segura à vida dos expostos do que aquela privada, em casas
particulares. Para isso, o médico elencava as medidas que julgava necessárias para que a Casa
dos Expostos pudesse seguir com este intento. São elas: 1) a mudança do estabelecimento para

12

O Visconde de Paraná tornou-se provedor da Santa Casa do Rio de Janeiro em 1854, permanecendo até 1856.
O vereador Camilo José Pereira de Faro foi nomeado para completar o último ano de sua provedoria. Em 1857, o
agora Marquês de Paraná, retorna à provedoria, permanecendo até 1865, ano de seu falecimento. (CARVALHO,
1908, p. 16).
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um local espaçoso nos arrabaldes da cidade, onde as crianças poderiam gozar de ar puro; 2) a
adoção de amas de leite fortes e vigorosas que amamentassem, cada uma, apenas duas crianças;
3) o emprego de regentes de amas; 4) a existência de uma pequena casa na cidade para receber
as crianças entradas no dia, devendo a tarde ser encaminhadas para o estabelecimento geral; 5)
a imposição do médico dos expostos residir no estabelecimento; 6) o uso do aleitamento
artificial na impossibilidade de obter o número suficiente de amas.
Entretanto, a Roda dos Expostos no ano de 1855 estava longe da realidade imaginada
por Francisco de Paula Gonçalves para a instituição. Vemos pelo fluxo de entradas e saídas que
a criação externa era uma necessidade para a Casa dos Expostos, que não possuía um prédio
com condições higiênicas apropriadas para acolher as crianças. A tabela a seguir é
demonstrativa do movimento das crianças dentro e fora da instituição.

Tabela 1 - Mapa do movimento dos expostos da Santa Casa da Misericórdia durante o
ano de 1855
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Fonte: ROCHA, José Pacheco da. Mapa do movimento dos expostos da Santa Casa da Misericórdia durante o
ano de 1855. Arquivo Nacional, Série Saúde (IS35). Código de Fundo: BD; Seção de Guarda: Codes, Rio de
Janeiro, 1857.

Os dados informados pelo escrivão da Casa dos Expostos demonstram que, durante o
ano de 1855, entraram 556 crianças que, somadas com as 38 que existiam do ano anterior, e as
73 que voltaram da criação externa, totalizavam 667 crianças. Destas, saíram 424, a saber: 8
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reclamadas por seus pais, 2 remetidas para o Recolhimento das Órfãs, 1 para o Hospital, por ter
voltado tuberculosa, 1 para a Companhia das menores do Arsenal de Guerra, e 412 dadas a criar
fora do estabelecimento (ROCHA, 1857, sem paginação).
Ou seja, em um total de 667 crianças a cargo da instituição no ano de 1855, 30% faleceu
e mais de 63% das crianças entradas na Roda foram dadas a criar. Segundo o escrivão da Casa
dos Expostos, José Pacheco da Rocha, os motivos para isso estariam nos altos índices de
mortalidade entre as crianças que eram mantidas na Casa da Roda, em contraposição aos
números menores daquelas dadas a criar. Para ele, as primeiras não teriam a seu favor as
condições higiênicas de que gozavam as últimas. Um dos motivos para tal é apresentado no
artigo 92 do Regimento da Casa dos Expostos de 1840, que determinava que os administradores
fossem escrupulosos em não permitir a entrada de pessoas que não aquelas empregadas nos
serviços internos do estabelecimento, ou dos expostos que ainda não tivessem sido entregues a
criadeiras.
A determinação buscava evitar o que a experiência havia ensinado. Conforme o Regimento da
Casa dos Expostos afirmou à época: "a acumulação de pessoal excessivo” na mesma Casa e a
“conservação de crianças enfermas principalmente de moléstias contagiosas”, era “a principal

causa da insalubridade, e extraordinária mortalidade que por vezes [havia] se manifestado na
mesma Casa”. Diante desses fatores, a saída era clara. Isolar as crianças enfermas e evitar a
acumulação de pessoas na Casa dos Expostos13. A partir dessa percepção, a administração
buscou distribuir por amas externas o maior número possível de expostos, elevando o salário
dessas amas e buscando aquelas residentes não só no Município como fora dele.
A escolha por amas residentes em Niterói, freguesias e Maricá parece ter sido prática
comum entre os administradores da Casa dos Expostos desde, pelo menos, o ano de 1870. Os
dados analisados por Beatriz Virgínia Belmiro para os anos de 1870 e 1875 revelam que, das
134 crianças encaminhadas para a criação externa, 110 foram morar em Niterói, um equivalente
a 82%; e 67 crianças, ou seja, 50% foram entregues para amas residentes em Maricá
(BELMIRO, 2018: 3). A prática de remeter crianças para locais afastados do centro da cidade
parece ter permanecido na virada do século. No período abarcado pelo Livro de Criadeiras

13

Art. 92. Na Casa da Roda não poderá ser conservada pessoas alguma, além das empregadas no serviço da mesma
Casa, e dos Expostos recém nascidos (que não sofrerem moléstias contagiosas, artigo 38), em quanto não puderem
ser entregues á criadeiras: e os maiores, que a Ella regressarem, em quanto se lhes não pode dar destino. E muito
se recomenda aos Irmãos Administradores, e com especialidade ao Irmão Provedor, que sejam escrupulosos no
cumprimento desta determinação, por ter mostrado a experiência que a acumulação de pessoal excessivo na Casa
da Roda, e a conservação de crianças enfermas principalmente de moléstias contagiosas, tem sido a principal causa
da insalubridade, e extraordinária mortalidade que por vezes se tem manifestado na mesma Casa. (Regimento...,
1840)
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Externas14 - que vai de outubro de 1907 a abril de 1910 -, de 265 criadeiras a cargo da Roda
dos Expostos, 214 residiam em Maricá e 36 em São Gonçalo, demonstrando a preferência na
escolha de amas que levavam as crianças para serem criadas nos arrabaldes da cidade.
Assim, a ausência de acomodações higiênicas que possibilitassem o abrigo dos expostos
na própria instituição tornava a criação externa uma necessidade para a manutenção da
assistência levada a cabo pela Casa dos Expostos. A assistência prestada pela Roda, bem como
as formas consideradas adequadas à manutenção dos expostos, foi alvo de discussão de diversos
segmentos da população que divergiam entre a criação dentro do estabelecimento e aquela em
casas particulares. Desde a segunda metade do século XIX, o assunto aparece não só em teses
médicas como em jornais e até mesmo na produção literária. É o caso do livro A Luneta
Mágica, escrito por Joaquim Manoel de Macedo, e cuja primeira edição é do ano de 1869.
No livro, o personagem principal, míope, recebera de um armênio uma luneta mágica
para curar a sua cegueira. Advertido pelo mágico que não fixasse o instrumento sobre o mesmo
objeto por mais de três minutos, porque lhe daria a visão do mal, o protagonista sucumbe à
tentação e desobedece a suas ordens. Assim, começa a vislumbrar o mal existente em pessoas,
animais e instituições que antes eram objeto de sua admiração e fascínio. Foi o caso da Roda
dos Enjeitados avistada, em certa ocasião, ao passar pela Rua dos Borbonos. Desacreditado da
possibilidade de encontrar algo de mal naquele local de acolhimento de recém-nascidos,
Simplício fita a roda com a sua luneta. O que antes era considerado espaço do exercício da
caridade logo é transmutado em perversidade:
(...) a roda da piedade bem depressa pareceu-me antes protetora do vício e da
desmoralização, do que providência salvadora de inocentes criancinhas condenadas;
essa roda afigurou-se-me leito ruim de falsa caridade, porta do abandono, da perdição,
talvez algumas vezes do cativeiro dos míseros enjeitados; (...) Que faz a roda? Recebe
o enjeitado, e depois enjeita-o por sua vez. A verdadeira caridade não enjeita. A roda
que faz? Dá os enjeitados a criar, a quem os vem pedir e os leva a dez, a vinte, a
cinquenta e mais léguas de distância, e fica muito contente de si, porque paga a criação
do enjeitado por dois terços menos, do que de ordinário custa o aluguel de uma ama.
(MACEDO, 2011, p. 54).

A visão que Simplício tem da roda dos enjeitados nos permite entrever alguns dos
argumentos da época sobre a criação externa. O personagem percebe que, ao figurar dentre as
normativas da Casa dos Expostos, a prática de colocar a criança em casa de terceiros seria
semelhante ao abandono das crianças – o mesmo que aquele praticado pelos que a colocaram
na roda, em primeiro lugar. Da mesma forma, o ato da instituição “distribuir por amas externas
14

O livro de criadeiras externas (1907-1910) faz parte do acervo do Educandário Romão Duarte, da Santa Casa
da Misericórdia do Rio de Janeiro.
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o maior número possível de expostos” – como retratado pelo escrivão da Casa dos Expostos,
José Pacheco da Rocha – buscando não só aquelas moradoras da cidade do Rio de Janeiro,
como dos seus arrabaldes, aparece negativamente na fala do personagem. A prática de a Santa
Casa escolher criadeiras cuja residência estivesse “protegida das impurezas da cidade” fica
reduzida à distância de suas moradias e, talvez, à dificuldade da Santa Casa manter um controle
sob a criação dispensada à criança.
Por outro lado, as crianças deixadas sob os cuidados de outros correriam, também, o
risco da escravização. A prática não deve ter sido incomum no período escravista, uma vez que
podia ser utilizada pela criadeira como forma de lucrar com a venda dos enjeitados. Após a
venda da criança como escrava, a criadeira poderia comunicar à Santa Casa que esta havia
falecido ou, então, poderia colocar outra criança para ocupar o seu lugar, de maneira a manter
o pagamento correspondente à sua criação. O artigo 87 15 do Regimento da Casa dos
Expostos(Regimento..., 1840) - que fixa obrigatoriedade da pessoa apresentar a criança tomada
para ser criada nos prazos estipulados para a entrega dos jornais – deve ter coibido em algum
nível a prática, embora não a tenha eliminado. Assim, para Simplício, a saída plausível era
garantir a permanência da criança na instituição, desembolsando quantias maiores para o
aluguel de amas de leite internas para a amamentação e cuidado dos rebentos.

Este capítulo procurou discutir o abandono e a atuação da Santa Casa da Misericórdia
do Rio de Janeiro na assistência à infância e também refletiu acerca das características destas
crianças. Assim, construímos um painel de como a Casa dos Expostos estava estruturada e qual
era seu público, de maneira a tratarmos as mudanças que vão ocorrendo gradativamente na
instituição, cujo ápice será 1910 – com a abertura da nova e definitiva sede e a mudança de seu
regimento interno, como será discutido no capítulo 3 desta dissertação. Entre ambos, os novos
rumos da assistência à infância na cidade do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o
século XX.

“Art. 87. As pessoas a quem se dever a criação de algum Exposto deverão apresentar-se, dentro do prazo, que
pelos Jornaes se annunciar para o pagamento, ao Irmão Escrivão da Casa dos Expostos com a competente Guia
para elle averbar nesta a quantia que se dever: a qual irão depois receber na casa do Irmão Thesoureiro, devendo
apresentar no acto do pagamento as próprias crianças, ou na sua falta, sendo moradores fora da Cidade, attestado
do Inspector de Quarteirão com – visto – do Juiz de Paz do Districto, por onde conste que as mesmas crianças são
vivas: sem o que não terão direito para exigir o seu pagamento.”
15
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Capítulo 2 – AAssistência à Infância: novos rumos
Os estudos históricos sobre a infância devem à L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien
Régime não só a inauguração deste eixo temático, mas um inovador aporte metodológico para
as pesquisas que têm a infância como tema central. No livro publicado em 1960, Philippe Ariès
demonstra que as concepções a respeito da infância precisam estar atreladas à sua
temporalidade bem como aos aspectos econômicos e sociais que os qualificam. Renato Franco,
no prefácio de Amamentação e Políticas para a Infância no Brasil, relembra o mérito da obra
de Ariès no sentido de fornecer um alerta para a “necessidade de analisar as noções de família
e infância ao longo do tempo não para buscar um progresso de ideias ou ideologias, mas para
compreender como as relações de força forjaram novos sentidos e sentimentos ao longo dos
séculos” (Franco, 2016).
Nessa perspectiva, as mudanças nas ações de assistência à infância se concretizaram a
partir de definições próprias, cunhadas no tempo, e reflexos de novas preocupações que a
sociedade reservou a esse segmento. Além disso, em um mesmo contexto, as distintas
modalidades de assistência revelam disputas entre diferentes atores e, simultaneamente,
mutações da realidade social. Portanto, infância, família e assistência são conceitos imprecisos
que devem ser desvendados à luz dos significados dados em cada contexto pesquisado.
Seguindo esse percurso analítico, o conceito de pobre e pobreza – caros ao estudo sob
o qual nos debruçamos - também devem ser relativizados em sua definição. Durante muito
tempo, coube aos economistas e à estatística o estudo do fenômeno da pobreza de maneira a
criar soluções para que os poderes público e privado remediassem o problema. Para tanto, a
pobreza tornou-se algo a ser quantificado e, assim, transformado em um objeto cujas variáveis
pudessem ser medidas e comparadas. Para ser quantificado, necessariamente, o fenômeno
pobreza foi retirado da história enquanto processo. Assim, para transformá-lo numa superfície
objetiva, sobre a qual os diferentes poderes então pudessem intervir, desconsiderou-se o
conjunto das dinâmicas políticas e das relações sociais que o cercam e que produzem os
diferentes sentidos a seu vocabulário.
A importância destas categorias está relacionada à própria organização da assistência na sociedade brasileira e em tantas outras - que buscou se estruturar a partir de suas definições.
Seja a assistência aos loucos, doentes, mães, inválidos e, no nosso caso em particular, à infância,
as diferentes percepções do pobre e da pobreza permearam as especificidades das ações de
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auxílio. Como exposto por Maria Antónia Lopes, os modelos de assistência adaptados (ou não)
a cada contexto histórico são reflexos da inquietação da sociedade – muitas vezes representada
na figura dos governantes, “mais ou menos intérpretes do sentir geral” – diante dos pobres.
De igual importância, um movimento oposto também pode ser assistido. Ao
perspectivar o pobre enquanto causador dos males sociais, reservando-lhe culpa e rejeição e
assumindo formas repressivas contra ele, a assistência acaba por conferir-lhe uma carga de
marginalidade por vezes ausente até então. Assim, para a autora, “as formas de assistência são
simultaneamente reflexo de uma realidade, espelho de um sentir comum e instrumento
ideológico que infunde novas formas de sensibilidade e novas atitudes mentais. (LOPES, 1998,
p. 427).
Dessa forma, o percurso do capítulo objetiva perceber os sentidos atribuídos à infância
e à família surgidos na virada do século XIX para o século XX, e seus impactos na emergência
de novas formas de assistência materno-infantil. É neste contexto que se percebe a construção
da definição de feminilidade atrelada à maternidade, bem como a vinculação das mulheres às
funções domésticas e de cuidado com as crianças. Nesse sentido, as propostas surgidas neste
contexto que buscam minorar os altos índices de mortalidade infantil têm a mãe como
importante instrumento. Assim, a partir desse momento, a responsabilização das mães com o
cuidado de sua prole não só será tema de inquirição, mas de patrulhamento e intervenção da
medicina e das políticas de proteção e assistência materno-infantil e da família (MARTINS &
FREIRE, 2018).
A origem de especialidades médicas como a obstetrícia e a pediatria – e sua derivada, a
puericultura – e as práticas assistenciais da Primeira República serão informadas por estas
definições. Por outro lado, as mudanças nas ações voltadas ao amparo da infância devem ser
compreendidas à luz das disputas entre diferentes projetos concebidos por médicos filantropos.
Trataremos, portanto, dos projetos idealizados por Moncorvo Filho, Luiz Barbosa e Fernandes
Figueira (este último apresentado mais detidamente no terceiro capítulo), importantes nomes
da 1ª geração de pediatras cariocas. Em um contexto marcado pela transição ao capitalismo, à
constituição do homem livre e pelos males decorrentes da industrialização e urbanização, os
médicos buscaram imprimir nas instituições sob sua direção as diretrizes que defendiam não
apenas para a assistência à infância, mas para a organização da saúde pública.
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2.1

A mulher no discurso médico e o ideal da maternidade
A análise dos discursos médicos e científicos voltados ao corpo e à natureza feminina

tem sido objeto de variados estudos nas últimas décadas (FREIRE, 2008; SILVA, 2001,
ROHDEN, 2008). A partir desses trabalhos, podemos descortinar como a percepção social
sobre a mulher influenciou na produção do conhecimento médico retroalimentando as próprias
definições sobre o papel social feminino. Tais definições valorizavam um “tipo ideal” de
mulher e, consequentemente, enquadravam e padronizavam as diferenças e os desvios sociais.
Objetivamos analisar alguns desses discursos e pesquisas médicas clínicas e laboratoriais que
tomaram forma em finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, de maneira a
compreendermos, posteriormente, os projetos assistenciais propostos no período.
A precariedade das condições sanitárias brasileiras e as subsequentes altas taxas de
mortalidade infantil constituíram temas de acalorados debates entre a intelectualidade no início
do século XX, sendo tratadas como problemas a serem solucionados em nome do futuro
nacional. Fundada na rejeição às tradições culturais associadas ao passado colonial e na eleição
da ciência como principal ferramenta de autoridade, a maternidade será exaltada como a mais
relevante função feminina, de maneira a garantir o bom encaminhamento das crianças.
Eram as mães que deveriam instruir e resguardar seus filhos, que ocupariam lugar de
destaque no contexto de consolidação de um projeto reformador republicano. A maternidade
passa, então, a ter uma função patriótica e pública à medida que é a responsável por fornecer
cidadãos aptos para servirem à pátria. Os médicos higienistas foram os primeiros a proferirem
o discurso da maternidade científica, oferecendo instrumental técnico e moderno ao exercício
da maternidade. Dessa maneira, legitimavam-se como especialistas na promoção da saúde e
bem-estar infantil, além de contribuírem para a “redefinição dos papéis femininos e da
configuração de um novo papel social para a mulher: a mãe moderna”. (FREIRE, 2009, p. 160)
Maria Martha de Luna Freire mostra a materialização, no Brasil, na década de 1920, do
conceito de maternidade científica, ou seja, da tentativa de modernizar a prática da maternidade
por meio de sua associação com a ciência. A autora analisa as revistas Vida Doméstica e Revista
Feminina buscando quais os valores que eram acionados por seus articulistas – que contavam
com um número expressivo de médicos–e que sintetizavam o que é “ser mãe” e “ser mulher”.
Os médicos estavam sintonizados com os demais articulistas das revistas na afirmação
da existência do instinto maternal, entretanto, consideravam-no insuficiente ao exercício da
maternidade: era preciso que as mulheres se instruíssem para o exercício da maternidade nos
parâmetros modernos. O raio de ação dessa educação estendia-se além do espaço privado,
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ocupando também a esfera pública, pois a mãe bem-instruída poderia bem educar seu filho, que
se tornaria um bom cidadão e, desta maneira, contribuiria para o progresso do país.
Complexificando o processo de construção do ideário da maternidade científica, Martha
Freire o apresenta como resultado da atuação de diferentes grupos sociais com demandas
próprias, entre eles, as próprias mulheres. A valorização da função maternal e a percepção social
de era preciso a mãe instruir-se para exercer a maternidade abriram caminho para que as
mulheres demandassem a participação em novos espaços para além do doméstico.
Reivindicavam uma educação de melhor qualidade e o acesso à vida acadêmica em cursos como
enfermagem e nutrição, cursos estes que forneciam instrução relevante para o exercício da
maternidade. Os médicos, por outro lado, buscavam se legitimar enquanto puericultores,
tomando para si os cuidados relativos ao bem-estar da criança.
A autora, dessa forma, ao tratar dos discursos médicos higienistas sobre a maternidade
científica, nos permite pensar que, ainda que se configurem como mecanismos de poder no
sentido de normatizar o papel social feminino, suas ações e ideais devem ser percebidos dentro
do contexto histórico do início do século XX, marcado por seu caráter heterogêneo de atores
sociais com demandas específicas. (FREIRE, 2008, p. 168)
Entretanto, os discursos da maternidade científica estavam direcionados a todas as
mulheres? Todas poderiam se utilizar da maternidade enquanto instrumento de luta? Maria
Helena Machado demonstra que não. Os discursos médicos tradutores dos anseios de
modernidade das camadas letradas da sociedade voltavam-se às mulheres de famílias abastadas,
que poderiam permanecer ilesas dos males advindos do espaço externo ao lar. Diferentemente,
as mulheres pobres, negras, que necessariamente precisavam transitar pela rua em busca de
trabalho, eram alvo de crescentes formas de controle social legitimados por saberes racializados
e excludentes. (MACHADO, 2012, p. 200)
O condizente com a natureza feminina era ser governada pelo amor à família e pelo
instinto materno; e aquelas mulheres pobres, trabalhadoras, muitas vezes mães solteiras, que se
dividiam entre a casa e a rua, desviavam desse ideal. Os comportamentos desviantes serão
enquadrados enquanto graves ameaças à ordem de gênero constituída e tomarão os espaços de
periódicos, teses e congressos médicos. Um dos temas largamente debatidos são as práticas
contraceptivas levadas a cabo pelas mulheres, e que, em última instância, no caso do aborto,
extrapolaram para o âmbito do direito, já que se discutia a possibilidade de serem qualificadas
enquanto ações criminosas.
As teorias neomalthuasinas que preconizavam a limitação do número de filhos pelo
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casal para o combate à miséria chegaram ao Brasil no início do século XX. Segundo seus
defensores, em vez de limitar o contato sexual entre o casal, conforme sugerido por Malthus16,
prescreviam a utilização de métodos contraceptivos como o preservativo, o coito interrompido
e até mesmo o aborto. Tais ideias geraram um debate acalorado entre os médicos brasileiros
que percebiam a prática do sexo sem a finalidade reprodutiva como atitude imprópria à mulher,
aproximando-a das prostitutas.
As repercussões das teorias eugênicas no Brasil do início do século XX também
influenciaram os olhares médicos. Disciplinar a reprodução das espécies permeou algumas das
discussões sobre contracepção e outras mais. No caso da maternidade, os médicos higienistas
ressaltavam a importância do papel da mulher no melhoramento da raça, incentivando-as a
adotarem medidas higiênicas segundo os moldes científicos. Sobre a eugenia, Marinete dos
Santos Silva salienta que:
Enquanto forma inovadora de intervenção da medicina higienista, ela buscava
redimensionar a problemática das raças e de suas relações com a realidade
social. [...] Imbuídos dessa ideologia, alguns médicos passaram a pensar na
contracepção como forma de diminuir a pobreza – por coincidência, os mais
pobres eram os negros e mestiços – e de ‘melhorar’a raça. A princípio, de
maneira um tanto tímida e pregando a utilização dos anticoncepcionais apenas
temporariamente – recusava-se a esterilização permanente da mulher através
da ovariotomia e da histerectomia – essa medida era recomendada aos casais
que passavam por dificuldades econômicas até que pudessem se reequilibrar.
(SILVA, 2012, p. 1244).

No tocante aos métodos contraceptivos, embora os médicos se aliassem na oposição ao
“aborto criminoso”, os posicionamentos acerca do uso de outros métodos divergiam. Não
obstante,a reprodução desenfreada dos pobres e a consequente degeneração da raça eram
percebidas como ameaças ao país. Entretanto, o mesmo discurso não servia para os indivíduos
das camadas abastadas. Nesses casos, a reprodução era algo esperado, e a maternidade fixada
no seio familiar era dever patriótico, sagrado e da própria essência feminina.
Era por meio da reprodução humana que as bases das relações de gênero – e de classe,
em certo aspecto, se considerarmos as medidas adotadas em meio à eugenia – se assentavam,
da mesma forma que era por meio dela que o controle sobre as mulheres era exercido. Não à
toa, a percepção de que mulheres casadas se utilizavam de métodos contraceptivos geraria
grande desconforto entre os médicos. Tais medidas de autonomia feminina diante de seus

Thomas Robert Malthus proclamava a submissão da “carne ao espírito”. Conforme preconizado na teoria
malthusian, os casamentos deveriam ser tardios, ocorrendo após os trinta anos, os casais deveriam limitar as
relações sexuais e relações extraconjugais deveriam ser extintas.
16
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corpos ameaçavam não somente o domínio dos maridos sobre elas, mas também dos médicos
sobre a reprodução.
Fabíola Rohden analisa as repercussões da prática da esterilização promovida pelo
médico italiano Abel Parente em mulheres na cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1893. A
ligação entre os pressupostos morais e concepções científicas está fortemente entrelaçada nos
discursos sobre a esterilização. Os médicos contrários à prática afirmavam que a prostituição
seria o caminho a ser tomado por todas aquelas que não tivessem o peso da gravidez para
controlar seus impulsos sexuais. Outro importante elemento da percepção médica sobre a
esterilização relacionava-se à crença de que a medida causaria o mau funcionamento do corpo,
tendo em vista o entendimento de que o corpo feminino seria regulado pelos processos ligados
à fertilidade, tal qual a gravidez.
Ana Paula Vosne Martins demonstra que “foram os médicos que, apoiados nas
pesquisas biológicas sobre a ovulação e a reprodução, construíram uma definição da mulher
sustentada no seu ciclo de vida reprodutiva”(MARTINS, 2004, p. 156). A definição do que era
“ser mulher” passava necessariamente por esta função. Assim, é na natureza específica do sexo
feminino que as características comportamentais estarão estipuladas.

[...] a diferenciação sexual torna-se, no discurso, um processo exclusivamente
feminino. Se durante a infância as diferenças entre meninos e meninas estão
restritas aos órgãos sexuais, a puberdade é narrada como um momento em que
o corpo feminino começa a sofrer transformações que o distinguem
radicalmente. Nenhuma palavra foi mencionada, mesmo com finalidade
comparativa, para as transformações nos corpos masculinos, já que estes não
sofriam as mesmas determinações dos órgãos sexuais, afinal eram seres
cerebrais. Somente os pervertidos e os desviantes que não se adequavam à
normatização dos papéis masculinos caíam nas redes dos saberes médicos,
como os homossexuais e os masturbadores. (MARTINS, 2004, p. 157).

Nos discursos, a puberdade seria uma fase marcada por transformações físicas e
emocionais na mulher. Ao mesmo tempo em que representava a beleza e a juventude, era o
momento em que as mudanças no corpo e no espírito feminino poderiam levá-la a
desequilíbrios mentais ou até a desvios comportamentais. A associação intrínseca entre sistema
nervoso, em especial o cérebro, com os órgãos sexuais encerraram a subjetividade feminina em
seu corpo biológico. (MARTINS, 2004, p. 160)
A partir desse dado, podemos pensar na historicidade da criação da diferença entre os
sexos e gênero. Diante de uma visão na qual a mulher é marcada por seu aparelho reprodutivo,
podendo incorrer em desvios, esta deve ser protegida de sua natureza pelos médicos até
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passarem à vigilância de seus maridos por meio do casamento. Os homens, cujas ações e
emoções não eram marcadas pelas flutuações de seu sistema reprodutivo, poderiam, ao
contrário, ter total controle de si, libertos das amarras do seu corpo.
O debate dos médicos sobre a prática do aborto foi contundente para demonstrar a
percepção criada em torno da mulher e do corpo feminino. Diferentemente das demais medidas
contraceptivas, o aborto congregou em uníssono as vozes dos médicos que cobravam medidas
enérgicas dos poderes públicos para coibir tais ações. Em seu estudo, Marinete dos Santos Silva
examina as discussões sobre a prática travadas na Academia Nacional de Medicina, na virada
do século XIX aos anos 1930.
A autora aponta que a presença recorrente do tema nas teses da Academia Nacional de
Medicina nesse período se deu por três importantes fatores. O primeiro está relacionado com o
alinhamento da produção científica da Academia com as discussões travadas nas capitais
europeias, sobretudo na francesa. O segundo ponto, que atesta a mobilização médica pela
afirmação profissional, está na mudança do foco de análise do chamado aborto terapêutico –
que enfoca as técnicas utilizadas pelos médicos para interrupção de gravidez em casos de risco
– para o “aborto criminoso”– aquele praticado por parteiras, por curiosas ou pelas próprias
gestantes. Tanto as parteiras como as mulheres que abortam são consideradas criminosas e,
segundo a autora, o fato de a pena maior recair sobre as primeiras, consideradas responsáveis
pela morte de gestantes, demonstra uma tentativa dos médicos de desacreditarem tais mulheres
diante da sociedade, com vistas a tomarem para si o controle exclusivo sobre a interrupção da
gravidez e dos partos. (SILVA, 2012, p. 1243)
O último ponto de extrema relevância na produção científica dos médicos sobre o tema
revela a percepção desse grupo de o aborto não ser empregado apenas por mulheres solteiras
ou prostitutas, mas ser largamente utilizado como método contraceptivo por mulheres casadas.
Na retórica médica, portanto, sem o risco da gravidez, a mulher casada poderia facilmente
desonrar seu marido, incorrendo em faltas, como o adultério. Dessa forma, o sexo sem fins
procriativos não condizia com o papel social esperado pelas mulheres, mas as aproximava das
prostitutas.
Para Margareth Rago, os parâmetros de moralidade problematizados no período têm
relação direta com o aumento da visibilidade das mulheres nos espaços de convívio. Salões,
cinemas e teatros, que cresciam numericamente pelas cidades, recebiam nossas avós e bisavós,
que não mais necessariamente comungavam nas missas e restringiam-se ao espaço das grandes
propriedades de terra. Era preciso, portanto, demarcar simbolicamente espaços e condutas,
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restringindo aqueles das meretrizes dos que poderiam ser “ocupados” pela “jovem de família”.
(RAGO, 1993, p. 33)
A figura da prostituta, dessa forma, reforça-se enquanto agente do comportamento
desviante, da “mulher suja, doente e degenerada” em contraposição à “jovem pura”, da “mãe
de família”. Delineava-se, com isso, a subjetividade feminina a partir da demarcação de sua
sexualidade entre estes dois polos. Num certo sentido, a elaboração da identidade da prostituta
teve como objetivo “demarcar o ideal de feminilidade a ser atingido e obedecido por todas as
que buscavam serem respeitadas socialmente” (RAGO, 1993, p. 41). Luzia Margareth Rago
demonstra quais as características construídas enquanto próprias das prostitutas.
Segundo uma visão corrente entre os médicos do período, a prostituta “tem
um andar, um sorriso, um olhar, uma atitude que lhe são próprios; é
preguiçosa, mentirosa, depravada, extremamente simpática ao álcool,
despreocupada do futuro, e muitas vezes destituída de senso moral.” Tem um
“apetite sexual exaltado [...], inato e incontido, que leva a precocidades, por
vezes fantásticas, na prática de perversões ou mesmo do
coito.”“Limitadíssimos são os seus recursos intelectuais, raríssimas mulheres
poderiam sustentar uma conversação em que seja necessário o manejo do
raciocínio ou pequena contribuição lógica...”. (RAGO, 1993, p. 41).

A subjetividade das qualidades da meretriz cerceava as formas de ser feminino, sempre
sob a ameaça de incorrer em desvios. Como ressaltado, podemos dizer que os métodos
contraceptivos empregados pelas mulheres se configuram enquanto práticas subversivas da
ordem de gênero constituída. Tal movimento permite uma dose de autonomia sobre seus corpos
e ações na medida em que vai de encontro aos poderes normatizadores e repressores de sua
sexualidade e condutas.
Dos homens, por outro lado, se espera uma conduta viril cujo intenso apetite sexual não
pode e não deve ser limitado. Por isso a limitação das relações sexuais entre o casal, proclamada
por Malthus, será considerada utópica na concepção dos médicos, que acreditavam que a
prática, em última instância, levaria os maridos a buscarem prazer fora do lar, com prostitutas,
sob o risco de contrair sífilis e contaminar sua esposa e os filhos por nascer (SILVA, 2012).
Assim, conforme visto a partir dos casos expostos, as formulações da medicina que
estavam produzindo corpos femininos e masculinos foram fortemente influenciadas por
valores, crenças e perspectivas em função da lógica binária de gênero. As construções
socioculturais da masculinidade e da feminilidade enquadravam os comportamentos “normais”
em contraposição aos “desviantes”.
Dessa forma, sobre os corpos femininos passava a recair a tarefa biológica da
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reprodução e as virtudes do amor aos filhos e à família, da submissão e da doçura. Encerrada
em seus corpos marcados pelos períodos reprodutivos, necessitavam do amparo dos médicos e
dos maridos como uma forma de protegerem-se dos possíveis desvios. Estes serão os valores
que irão informar as ações assistenciais das instituições criadas na virada do século XIX para o
século XX, que terão na maternidade e em seu adequado encaminhamento a forma de
salvaguardar o bem-estar infantil.
Uma das consequências desse debate é forjar a mãe de família. Desse processo já se
tinha encarregado o médico higienista Carlos Antônio de Paula Costa a partir de 1879, quando
funda o jornal A Mãe de família. O periódico, publicado quinzenalmente, era voltado às
mulheres das famílias abastadas e conclamava-as ao exercício da maternidade conforme as
orientações de seus articulistas. Os assuntos tratados eram dos mais variados: iam desde
maternidade, amamentação, dentição, passando pela importância das creches, da instrução da
mulher, até mesmo uma seção que mostrava o instinto materno entre os animais. Seu objetivo
era orientar as “mães de família”no cuidado com seus filhos, promovendo seu desenvolvimento
físico e moral (CARULA, 2011).
Nas páginas do jornal, dois temas já sobressaem: o aleitamento e a instrução da mãe de
família, dois elementos fundamentais na vida de uma mulher que se preocupa com seu país.
Médicos, como Carlos Costa, conclamavam as mães a amamentarem seus filhos, deixando de
lado a prática não pouco frequente de adoção de amas de leite. Karoline Carula acredita que a
“defesa do aleitamento materno era uma maneira de forjar uma mudança na ordem familiar,
que a partir de então estaria fundamentada em uma sociedade burguesa liberal” (CARULA,
2011, p. 212). A nova família deveria abandonar o uso das amas de leite, e aqueles que tinham
seus filhos amamentados pelo seio materno estariam alinhados às propostas de modernização
do país, por meio de um ambiente familiar higiênico.
Sendo a principal agente no seio familiar, era da mãe a responsabilidade de assegurar
seu bom encaminhamento através da proteção e o cuidado com seus filhos. Só assim, segundo
o médico, estaria garantindo o futuro nacional. Futuro este pautado em lares moralmente e
fisicamente higiênicos, além de submetidos às ‘sugestões’ dos médicos e higienistas. Para ele,
era da “mãe de família” que deveria partir os “primeiros e mais importantes elementos da
educação do homem e, portanto, da solidez da sociedade”. A mulher deveria ser sempre a
primeira mestra de seus filhos e, para desempenhar bem suas tarefas, desde nova haveria de ser
instruída para cumprir com seus deveres de mãe. Entretanto, de todos os conhecimentos que as
mães e as futuras mães deveriam adquirir, “quer nas letras, nas artes e nas ciências, sua
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aplicação deveria convergir para o mesmo fim, isto é a “educação da família” (Costa, 1879: p.
4).
O periódico pretendia que a mãe das classes abastadas servissem de exemplo para as
classes menos favorecidas. Para este público foram sendo criadas, a partir de 1899, instituições
de assistência à infância que tinham uma pauta bem grande de atuação: instruir as mães,
cuidarem da prole e, em muitos casos, distribuir leite pasteurizado às mães. Assim, dentre o
público que concorria às instituições como o IPAI, a Policlínica de Botafogo e a Policlínica das
Crianças, surgidas nos anos iniciais da República, estavam as mulheres (com seus filhos) dos
grupos populares. E estas, ao contrário do ideal de família burguesa que imperava para a
camadas média e alta, estavam inseridas em outros arranjos familiares 17.
Os médicos propagaram ideias que giravam em torno do binômio mãe e filho (sendo o
aleitamento materno uma das suas principais bandeiras de luta)com o objetivo de reconfigurar
os lares populares. Através da defesa do “maternalismo”, os discursos médicos irão propor um
arranjo familiar para as classes populares de vinculação da mãe com o seu filho e cuja
consequência, em última instância, será a condenação do abandono infantil e do aleitamento
através das amas de leite.
Assim sendo, ao atingirem as mulheres das classes mais abastadas, os discursos médicos
de valorização da “maternidade científica” visavam, também, as mulheres dos setores
populares. Neste sentido, médicos como Carlos Costa18 e Moncorvo Filho estimulavam às
primeiras que servissem de exemplo às demais mulheres, encaminhando-as no correto exercício
da maternidade.

2.2

A assistência à infância na Primeira República
Os primeiros sociólogos e escritores políticos, seguidos por empregadores
paternalistas, tentaram educar, normalizar a população que trabalha nas
cidades ou nas novas plantas industriais, fazer as famílias respeitarem as
regras do casamento, melhorar sua moralidade através de seu comportamento
diário e propor instituições de ajuda necessárias para que o número e a
qualidade da classe trabalhadora aumentassem. Era também importante para
eles a diminuição das taxas de mortalidade infantil e o incentivo ao ensino

17

Cláudia Fonseca propõe uma reflexão que pretende discutir a forma como a historiografia enquadrou os valores,
práticas e costumes, sobretudo relacionados a casamento e sexualidade, das camadas populares. A autora diz que
há um problema historiográfico de abordagem que toma o modelo da família nuclear “como o corolário inevitável
da modernidade e da industrialização” (Fonseca, 2017, p. 545). Entretanto, ao contrário da nuclearização inevitável
da família que acompanha a urbanização, a autora defende a possibilidade de haverem outras configurações
possíveis naquele contexto. Dessa forma, como brevemente abordado no primeiro capítulo, as uniões consensuais,
os casamentos “precoces”, as altas taxas de bastardia e as crianças em circulação foram algumas das tendências
relacionadas à organização familiar dos grupos populares
18
Para mais informações a respeito de Carlos Costa e o periódico Mãi de Família ver (CARULA,2011; 2012).
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primário, em primeiro lugar no caso dos rapazes e logo a seguir para as
meninas. Esta política foi completada por um livre acesso a assistência médica
e hospitalar local, necessariamente19(ABREU & BOURDELAIS, 2007, p. 22)
(tradução livre).

Isabel dos Guimarães Sá revela que o processo no qual a esfera pública aumentou sua
atuação nas ações que concernem à criança remonta à Idade Moderna, quando algumas
resoluções saem, gradualmente, do poder da esfera familiar. A autora aponta alguns dos sinais
que marcam esse processo e que têm relação com a crescente intromissão das autoridades
eclesiásticas e da Coroa em diferentes aspectos da realidade social. Dentre estes, estava a
obrigatoriedade de registrar os nascimentos, a perseguição ao infanticídio e a crescente
segregação da ilegitimidade. A fundação de colégios também figura dentre os fatores que
contribuíram para a progressiva retirada da criança do poder familiar e, posteriormente, na
segunda metade do século XIX, a criminalização do abandono e a proibição das rodas dos
expostos (SÁ, 2011).
Em Portugal, a extinção das rodas foi instituída a partir do decreto de 21 de novembro
de 1867, proposto pelo ministro Martens Ferrão. A normativa visava reduzir o nível do
abandono em um contexto de vultosos gastos das municipalidades com os expostos e elevada
mortalidade infantil. Apesar de a medida ter sido revogada através do decreto de 20 de março
de 1868, sua iniciativa fez com que algumas juntas de distrito colocaram em prática essa atitude
que se projetava para o país. Em lugar das rodas, eram estabelecidos hospícios para o
acolhimento não apenas de enjeitados, mas de crianças cujos pais eram conhecidos e
indigentes20, que seriam selecionados caso a caso a partir da legitimidade do abandono.
Ao que parece, a “admissão justificada” coincidia com o artigo 345 do Código Penal de
1852, que criminalizava o abandono de menores em locais não estruturados para o seu
recebimento. Assim, em cidades que não possuíam roda ou que a mesma tivesse sido fechada,
o abandono passava a ser crime. Medidas complementares à criação dos hospícios foram
propostas pelo plano de 1867 de maneira a impedir o abandono:

19

The first sociologists and political writers, followed by paternalist employers, tried to educate, normalize the
population working in the cities or in the new industrial plants, make families respect the rules of the marriage,
improve their morality through their daily behavior, and propose the necessary aid institutions so that the number
and quality of the working class would increase. It was also important for them to decrease the rates of infant and
child mortality and to encourage primary school instruction, firstly in the case of the boys and soon afterwards in
the case of young girls. This policy was completed by a free access to local medical care and hospitals, in
necessary” (ABREU & BOURDELAIS, 2007, p. 22)
20
No próximo capítulo veremos as novas categorias de crianças que surgem no interior da Casa dos Expostos.
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(...) os novos hospícios seriam dotados com enfermarias de maternidade,
ficando as parturientes aí assistidas obrigadas a criar os seus filhos, salvo nos
casos de absoluta impossibilidade. Instalar-se-iam creches, onde os filhos de
gente trabalhadora se pudessem recolher durante o dia. Conceder-se-iam
subsídios às mães pobres durante a gravidez e a lactação e, em certos casos,
até aos 4 anos de idade do seu filho. Quanto às crianças efectivamente
abandonadas e admitidas no hospício, seriam enviadas a criar por amas
externas. (LOPES, 1998, p. 431)

Conforme exposto, apesar da revogação da reforma, as Juntas Gerais de Distrito foram
introduzindo novas medidas no serviço público de assistência à infância, que conjugavam o
combate ao abandono com ações que buscavam dissuadir da prática (como é o caso do subsídio
temporários aos pais indigentes).
Em terras brasileiras, o processo de controle da esfera pública sobre a infância foi
intensificado na Primeira República que assistiu, semelhante à Portugal, o combate à roda –
tendo os médicos como um dos segmentos a criticarem este sistema - e a criminalização do
abandono. Acreditamos que o surgimento das especialidades médicas voltadas à infância e a
criação de instituições assistenciais impactaram esse processo.
A premência em organizar a assistência no Brasil da Primeira República esteve
fortemente relacionada à preocupação com o pobre e à pobreza urbana – que levou o nome de
questão social. As transformações no mundo do trabalho e as reformas na cidade do Rio de
Janeiro foram alguns dos elementos que impactaram sobremaneira o processo de pauperização
da população da capital federal. A assistência, assim, se organiza no sentido de evitar que os
trabalhadores caíssem na miserabilidade.
Não à toa, em 1891, o papa Leão XIII escreve uma carta aos católicos conclamando-os
ao cuidado com os operários – através do pagamento de quantias que os permitissem sustentar
suas famílias –, mulheres e crianças. A publicação da encíclica Rerum Novarum, em
decorrência das preocupações do Vaticano com o crescimento dos movimentos socialistas na
Europa, bem como com os valores familiares, se torna um importante elemento explicativo das
ações de filantropos no estabelecimento de instituições voltadas ao amparo infantil e de
parturientes (SANGLARD, 2015).
Dessa forma, um aspecto norteador da criação de instituições para o atendimento aos
indigentes da cidade será a filantropia, faceta da sociedade da belle époque brasileira. A
filantropia era uma atitude que se pretendia transformadora e buscava a eficiência em suas
intervenções. Para tanto, as atitudes filantrópicas - diferentemente da caridade que buscava
suavizar a miséria - irão se voltar à prevenção da miséria. Segundo Gisele Sanglard aponta,
baseada no trabalho de Catherine Duprat, o desenvolvimento do termo estaria atrelado ao papel
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dos iluministas no final do Antigo Regime, que o definiram enquanto uma virtude social,
diferentemente de caridade, virtude cristã.
Embora o conceito não tenha permanecido estanque em sua caracterização, os filósofos
das luzes buscaram retirar da filantropia sua qualidade ‘caritativa’ para reforçar seu lado de
utilidade social. Contudo, embora a França iluminista tentasse laicizar a prática filantrópica,
esta não se distinguia em muito da prática caritativa tradicional, como nos informa Gisele
Sanglard. Na percepção da autora, caridade e filantropia não devem ser entendidas de forma
antagônica, uma vez que “encontram-se ambas indissociáveis à questão da pobreza, do socorro
aos pobres e, posteriormente, do controle social sobre eles” (SANGLARD, 2008, p. 16).
Este é um importante dado para compreendermos o estabelecimento das três principais
instituições voltadas ao amparo infantil na cidade do Rio de Janeiro da virada do século XIX –
o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), a Policlínica de Botafogo e a Policlínica
das Crianças. Será a ação filantrópica em prol da criação de tais instituições que irá viabilizar
os projetos médicos para a assistência, estabelecendo-se de maneira mais racional, pautada no
conhecimento científico médico, epidemiológico e estatístico. É o caso das diretrizes para a
saúde da criança que Moncorvo Filho, Luiz Barbosa e Fernandes Figueira irão imprimir nas
instituições sob sua direção.
A primeira geração de pediatras cariocas frequentou o curso livre de pediatria que
Arthur Moncorvo de Figueiredo (1846-1901) ministrou no âmbito da Policlínica Geral do Rio
de Janeiro (PGRJ). A instrução fornecida por Moncorvo de Figueiredo atesta uma hipótese
levantada por Gisele Sanglard e Luiz Otávio, que revela que o ensino de pediatria ocorreu ao
largo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Esse contexto é marcado pela
institucionalização acadêmica das especialidades médicas da pediatria e da puericultura,bem
como pela legitimidade social desses campos de conhecimento.Nesse sentido, médicos como
Moncorvo de Figueiredo, envolvidos nesse processo, criaram espaços independentes, não só
para o ensino das chamadas moléstias infantis, mas para a clínica médica (FERREIRA &
SANGLARD, 2010).
Considerado o “pai da pediatria” brasileira, Moncorvo de Figueiredo apresentou no ano
de 1882 um texto ao ministro Rodolfo Dantas em defesa da criação de uma cadeira de clínica
de moléstias infantis nas faculdades brasileiras de medicina. A justificativa para tal se
assentava, sobretudo, em duas concepções que permeavam o pensamento médico da segunda
metade do século XIX: a primeira, relacionava-se ao entendimento de que as especificidades
do clima originava uma série de doenças que afetava, sobretudo, as crianças. O segundo ponto
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se referia aos altos índices de mortalidade infantil que alcançavam taxas alarmantes entre as
classes pobres do Rio de Janeiro.
Para além da intervenção positiva em prol da saúde infantil que a cadeira possibilitava,
sua efetivação, segundo Moncorvo de Figueiredo, envolvia um obstáculo do ponto de vista
institucional. Como se sabe, desde a criação da Faculdade de Medicina, em 1832, suas aulas
práticas ocorriam nas enfermarias do Hospital da Misericórdia - local que abrigaria as futuras
aulas práticas da cadeira. Contudo, Moncorvo de Figueiredo considerava que o espaço abarcava
um pequeno fluxo de pacientes infantis21 e de patologias, o que impossibilitava o seu estudo
por parte de professores e alunos.
A saída encontrada seria a adoção da Casa dos Expostos como espaço de estudos e
ensino das moléstias de crianças, se não fosse pela resistência por parte da irmãs de caridade de
São Vicente de Paulo em instituir um curso de clínica nas dependências das enfermarias da
Santa Casa – resistência esta que, ao seu ver, provavalmente se estenderia para a Casa dos
Expostos. Nas palavras do médico, conforme exposto pelos autores, perdia-se com isso o “rico
manancial da patologia dos recém-nascidos, no qual importantes pesquisas poder-se-iam fazer
sobre o caráter especial impresso pelas novas condições climáticas à marcha e terminação de
um grande número de moléstias peculiares a esse período de vida” (FERREIRA &
SANGLARD, 2010, p. 442).
Dessa forma, diante do veto ao acesso de médicos e estudantes às dependências da Casa
dos Expostos, bem como dos demais inconvenientes daí resultantes, tornava-se necessária a
criação de outro modelo institucional para a instalação da cadeira de moléstias de crianças da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ). O objetivo era não submeter o ensino de
moléstias de crianças à tutela da Santa Casa. Para tanto, Moncorvo de Figueiredo defendia a
instalação de policlínicas, estabelecimentos de saúde que atendiam os pacientes sem a
necessidade de internação: estes iam à consulta, recebiam os medicamentos determinados e
podiam se recuperar em seus domicílios. Suas ações propunham “prestar assistência médica
gratuita, favorecendo a classe pobre da corte, de Niterói e seus subúrbios” (FERREIRA, 2017)
e os serviços ofertados eram consultas e exames das mais variadas especialidades.
Neste sentido, a Policlínica Geral do Rio de Janeiro, em 1881, criada por um conjunto
de médicos, dentre os quais Moncorvo de Figueiredo, inaugura no Brasil a tradição médicofilantrópica baseada nos dispensários e policlínicas em uma configuração inédita ao se
21

Conforme exposto por (FERREIRA & SANGLARD, 2010) Moncorvo de Figueiredo ressaltava que o fluxo
pouco expressivo de crianças às enfermarias do Hospital Geral tinha relação com o fato de boa parte da população
da cidade do Rio de Janeiro tratar de suas enfermidades dentro de seus lares.
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apresentar enquanto instituição dedicada à pesquisa e à formação acadêmica. Um aspecto que
contribuiu para o caráter acadêmico da Policlínica foi a reforma do ensino médico instituída em
1879 pelo ministro do Império Leôncio de Carvalho, que abriu brecha para a realização de
cursos livres para além dos muros da FMRJ.
Contudo, ao contrário do que se poderia esperar, Moncorvo de Figueiredo não foi
escolhido para ocupar a cátedra de clínica e policlínica médica e cirúrgica de crianças da FMRJ,
criada em 1883, mas o baiano Candido Barata Ribeiro (1843-1910). Entretanto, apesar de nunca
ter chegado ao cargo, falecendo em 1901, foi através da Policlínica Geral do Rio de Janeiro que
Moncorvo de Figueiredo imprimiu sua marca no campo da pediatria. Assim, na primeira década
do século XX:
(...) o ensino e a prática da pediatria se desenvolviam à margem da FMRJ e
do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Efetivamente, a pediatria
institucionalizava-se em clínicas, dispensários, enfermarias, lactários e
creches de entidades privadas que adotavam o modelo médico-filantrópico
pioneiramente implantados na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Essas
instituições eram o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), a
Policlínica de Botafogo e a Policlínica das Crianças vinculada à Santa Casa
da Misericórdia (FERREIRA & SANGLARD, 2010, p. 445).

Entrevemos, assim, o surgimento de outras soluções para o amparo à infância e a perda
relativa, do ponto de vista institucional, da Santa Casa da Misericórdia – e a Casa dos Expostos
– diante dos novos aparatos assistenciais.
Com a morte do pai em 1901, Moncorvo Filho assume a direção do Serviço de Pediatria
da Policlínica do Rio de Janeiro.Contudo, é na fundação do Instituto de Proteção e Assistência
à Infância (IPAI) que o médico imprime seu projeto para a assistência à infância. A criação do
IPAI, em 14 de julho de 1899, representa a concretização da ideia de Moncorvo Filho de
implantação de instituições protagonizadas por médicos e operadas sob os auspícios da ciência
e da higiene.
O higienismo encontra no contexto da segunda metade do século XIX um campo fértil
para se expandir e se integrar aos projetos não só de médicos, como de engenheiros, arquitetos,
autoridades públicas, professores e chefes de família. Na análise de Denize Bernuzzi de
Sant’Anna, a higiene, considerada uma ciência da economia doméstica, tonava-se cada mais
mais privilegiada para a conquista da ordem pública e do progresso social, “tendo como pilar o
domínio da limpeza corporal e como princípio fundamental os trabalhos sobre salubridade
urbana” (SANT’ANNA, 2007, p. 202).A partir das pesquisas de Pasteur, os debates suscitados
na França, etambém entre alguns médicos brasileiros durante as duas últimas décadas do século
XIX, expressavam a ambição de construir um campo científico para a higiene “que deveria ter
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suas especialidades, seus profissionais e, principalmente, apoio governamental e ampla difusão
nas escolas primárias” (SANTANNA, 2007, 211).
Nesse sentido, alguns médicos higienistas formularam críticas contundentes no que se
refere às condições sanitárias das instituições caritativas tradicionais – especialmente a Roda
dos Expostos. Moncorvo Filho, ao propagandear o modelo de instituição criado, utilizava
“como contraexemplo de sua proposta as instituições asilares tradicionais – caracterizados por
ele como retrógradas, pré-científicas e focadas prioritariamente na salvação espiritual”
(FREIRE, 2015, p. 116). O médico, portanto, buscava tornar o Instituto de Proteção e
Assistência à Infância (IPAI) uma referência para a rede de instituições que deveriam ser
fundadas no Brasil, diferenciando-se das instituições caritativas tradicionais que tinham a Santa
Casa como figura principal.
Assim, além de divulgar os índices colhidos nas instâncias em funcionamento no IPAI,
Moncorvo Filho propagandeava o direcionamento científico dado às suas atividades. A partir
da fala do médico filantropo e das normativas dispostas nos estatutos do IPAI, é possível
perceber os encargos bastante audaciosos que objetivava para a instituição:

preencher a lacuna deixada pelo Estado, no âmbito da assistência à infância
doente, abandonada e miserável; salvar a primeira infância, garantindo
sobretudo a lactação dos pobres; levar às mães noções de higiene para
melhorar a criação de seus filhos; combater doenças que atingiam a infância;
realizar levantamentos detalhados sobre as condições em que viviam as
crianças desfavorecidas; promover a regulamentação do trabalho feminino na
indústria, com objetivo de favorecer indiretamente a infância; incentivar a
criação de asilos de maternidade para abrigar mulheres nos últimos meses de
gravidez; incentivar a criação de creches para crianças com menos de dois
anos; estimular a criação de jardins de infância; lutar pela criação de hospícios
e escolas para “imbecis e idiotas”; inspecionar escolas públicas e privadas;
criar um dispensário central de moléstia de crianças; fundar um hospital da
criança; efetuar vacinação das crianças matriculadas no Ipai; regulamentar o
trabalho das crianças na indústria; incentivar e favorecer a criação de
sociedades protetoras da infância; exercer tutela sobre as crianças maltratadas
ou em perigo moral (FREIRE & LEONY, 2011, p. 213).

A despeito das incumbências projetadas para o IPAI, os serviços fornecidos pela
instituição se materializavam a partir de variadas instâncias: o Dispensário, que abarcava os
serviços de clínica médica, cirurgia, fornecimento de medicamentos, vacinação e outros; a Gota
de Leite, que congregava em sua ação a distribuição de leite com consulta e conselhos médicos;
o Serviço de Helioterapia, que buscava tratar variadas doenças através da radiação solar; o
Gabinete de Exame e Atestação das Amas de Leite Mercenárias, que examinava e certificava
as amas consideradas saudáveis, dentre outras.
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A certificação de amas de leite levada a cabo pelo IPAI objetivava regulamentar o
serviço, embora sua oficialização tenha ocorrido apenas na década de 1920 através da Inspetoria
de Higiene Infantil (IHI). Ao promover exames nas candidatas à nutriz, Moncorvo Filho adere
uma das causas de seu pai, Arthur Moncorvo de Figueiredo, que no ano de 1876 formulou o
Regulamento das Amas de Leite. Embora pensado pelo autor para tornar-se lei, o projeto de
atestação das amas de leite não chegou a ser institucionalizado, embora tenha rendido elogios
ao médico. Um desses, sob a assinatura ‘S.L.’, contém destaque sobre a importância de “tão
delicado assunto” que “deveria receber atenção da classe médica” e a “madura reflexão do
higienista e filantropo, e do legislador previdente” (S.L., 1876) 22.
O projeto serviria para estabelecer regras e parâmetros para uma prática social que até
aquele momento era realizada diretamente entre a família e a ama (ou entre a família e os
senhores das amas escravizadas). O regulamento tornava os médicos mediadores desse
processo, instituindo quais as qualidades necessárias à mulher para tornar-se ama de leite.
Assim, segundo S.L., o documento intervinha numa prática na qual “a escolha de uma ama de
leite é, muitas vezes, um negócio decidido em família, por meras aparências, e por informações
destituídas de garantia, sem a intervenção do facultativo assistente” (S.L., 1876, p. 497).
Entretanto, o projeto não foi aprovado. Dessa forma, a criação do Gabinete de exame e
atestação das amas de leite mercenárias, em 14 de julho de 1901, é um primeiro movimento
de Moncorvo Filho no sentido de levar a cabo os desígnios de seu pai para o trabalho das amas
de leite – embora este tenha ficado circunscrito ao campo da fiscalização e não da
regulamentação.
O médico filantropo vangloriava-se do consultório ser perfeitamente aparelhado e
destinado a proceder gratuitamente para o público e para as amas com o “exame mais completo
que é possível desejar, incontestável para a tranquilidade de pais de família” (MONCORVO
FILHO, 1903, p. 278). Os serviços do gabinete iniciavam com o registro completo da ama contendo nome, idade, filiação, cor, estado, naturalidade, residência, se havia sido vacinada e
revacinada. Em seguida, era ‘escrupulosamente’ colhido os antecedentes hereditários e os
antecedentes pessoais (com relação à menstruação, se sofreu abortos, quantos filhos possuía, se
algum faleceu e se o último vivia) ao que se passava à investigação ‘rigorosa’ do hábito externo
e os dados antropométricos da ama.
Feito isso, eram realizados exames no aparelho geniturinário; exame ginecológico;
exame das urinas (densidade, cheiro, cor, reação, aspecto, albumina e glicose); do aparelho

22

Hemeroteca da Biblioteca Nacional, Gazeta Médica da Bahia, Ed. A0001, 1876.
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digestivo, do aparelho respiratório, circulatório e nervoso da ama. A inscrição do filho da nutriz
era também feita sob os seguintes dados: nome, idade, sexo, cor, peso, altura, em quais
condições nasceu, se havia sido vacinado, hábito externo, aparelhos digestivo, respiratório,
circulatório, nervoso, geniturinário e outras observações que o médico achasse relevante. O
estado de saúde do filho da candidata à nutriz era considerado um importante instrumento de
averiguação do real estado do leite da mulher, segundo um dos postulados de Moncorvo Filho
(GIL, 2018). Apenas depois desses exames, se a nutriz apresentasse todos os requisitos
exigidos, ela recebia um certificado.
Contudo, os serviços de fiscalização de amas de leite não ficaram circunscritos ao IPAI.
É o caso daquele desempenhado sob a direção do professor Fernando Magalhães na
Maternidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1915 e 1918. Por outro lado, a regulamentação
da prática teve um curto prazo de existência através Instituto Municipal de Amas de leite, criado
em 1884, cujo objetivo era examinar e fiscalizar as amas de leite da Corte. O regulamento
interno do instituto também fixava que nenhuma mulher livre ou cativa poderia desempenhar o
serviço sem o competente certificado de aptidão (GIL, 2018). Segundo Caroline Amorim Gil,
ao contrário do que Elisabeth Carneiro defende em sua tese, o instituto chegou a entrar em
funcionamento, embora por poucos meses, e deixando para trás os salários atrasados de seus
funcionários e a fiscalização do leite mercenário.
As teses de conclusão de curso da FMRJ das primeiras décadas do século XX, analisadas
por Caroline Amorim Gil, revelam diferentes entendimentos a respeito do melhor alimento a
ser ministrado à primeira infância. Neste sentido, a autora demonstra que o leite biológico, leite
industrializado (farinhas lácteas, misturas, papas) e as amas de leite figuraram dentre as
possibilidades de alimentação para a criança de zero a um ano, embora não houvesse consenso
entre os médicos sobre a forma mais salutar de alimentação.
É o caso da tese escrita por José Furtado Rodrigues, que, embora defendesse o
aleitamento materno, fornecia instruções para a escolha de uma boa nutriz e defendia os
serviços de fiscalização das amas. Por outro lado, Pedro Carneiro publicava, em 1912, um
trabalho dedicado ao leite que circulava na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de garantir
um processo seguro de coleta e distribuição. Conforme observado pela autora, o cerne do
problema aqui não era sobre a utilização ou escolha de uma boa ama, ou os problemas
digestivos que uma alimentação deficitária ocasionava no organismo da criança, mas as
complicações advindas de um leite condenado em termos higiênicos (GIL, 2018, p. 98).
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Assim, paulatinamente, a alimentação vai se tornando um problema de saúde pública e
objeto de intervenção no sentido de remediar os elevados índices de mortalidade da primeira
infância. A luta contra a mortalidade infantil congregava os esforços dos médicos e estava em
sintonia com os valores da intelectualidade urbana republicana que não mais tolerava seus
índices alarmantes. Apesar do ponto de convergência e da formação em comum, os projetos de
Moncorvo Filho e Fernandes Figueira para minorar o problema possuíam aspectos que os
separavam. Um destes era o serviço de atestação das amas de leite que Moncorvo Filho
promovia no IPAI, ponto de divergência com Fernandes Figueira que considerava que o único
alimento possível para a criança de até um ano era o leite materno. O médico também criticava
as instituições pautadas no exemplo das Gotas de Leite por acreditar que estas incentivavam o
aleitamento artificial, o que considerava prejudicial à criança. Não à toa, o foco do médico será
em prol do aleitamento materno como instrumento contra a mortalidade infantil – como
trataremos no terceiro capítulo.
Moncorvo Filho, por outro lado, advogava em favor da fiscalização das amas e a
distribuição de leite. Contudo, o médico acreditava que o sucesso das ações de assistência à
infância de seu instituto relacionava-se com a educação higiênica das mães. Assim, uma das
principais atividades desenvolvidos no âmbito do IPAI foram as conferências oferecidas às
mulheres que frequentavam a instituição. O foco destas exposições era o incentivo à
amamentação materna, elemento considerado pelo médico – tal qual por Fernandes Figueira primordial no combate a mortalidade infantil. Além disso, buscava publicizar o conteúdo de
suas palestras em revistas cujo público central eram as mulheres das camadas mais elevadas da
sociedade do Rio de Janeiro. Com isso, através da ‘educação higiênica das mães’ e dos
incentivos à amamentação, divulgava pelos diferentes estratos sociais suas ideias sobre o modo
correto de assegurar a saúde infantil.
No tocante aos seus projetos para a saúde pública, em comunicação no 4º Congresso
Internacional de Assistência Pública e Privada, realizado no ano de 1906 em Milão, o médico
levantou a necessidade de separar os âmbitos de atuação no campo da assistência. Em sua
proposta, atribuía às municipalidades a função de organizar a assistência e, à União, a
formulação da legislação e orientação geral dos serviços tanto públicos quanto privados. Para
ele, a assistência pública deveria ser organizada por meio da criação de um órgão central, o
Conselho Superior de Assistência Pública, e do Serviço de Assistência Pública, ramo autônomo
da administração pública voltado para o socorro domiciliar e em estabelecimentos como
hospitais, hospícios, dispensários e policlínicas (FREIRE & LEONY, 2011).
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Como exposto por Maria Martha de Luna Freire e Vinicius Leony, Moncorvo Filho
esperava que o Estado encampasse o modelo institucional do IPAI, assumindo o papel de
coordenador e ordenador do sistema. Um dos objetivos desse órgão, portanto, era auxiliar os
poderes públicos nas ações de assistência à infância de maneira a garantir uma rede colaborativa
permanente com o Estado, em benefício das crianças. Assim, embora seu objetivo jamais tenha
sido alcançado, em um contexto de indefinição dos limites de atuação dos poderes públicos e
privados na assistênciaà infância, Moncorvo Filho colocava sua expertise em prol do
fornecimento de seu parecer sobre o assunto.
Contudo, as ações médicas e filantrópicas voltadas para a saúde infantil não ficaram
circunscritas aquelas que Moncorvo Filho inscreveu no IPAI. As preocupações com a infância
e com os elevados índices de mortalidade infantil motivaram outros filantropos a formularem
projetos assistenciais - que seguiam caminhos bem distintos – voltados ao segmento. Nesse
sentido, Fernandes Figueira e Luiz Barbosa organizaram relevantes sistemas de assistência à
saúde infantil no Rio de Janeiro, além de tornarem-se importantes nomes do ensino e da clínica
pediátrica nas primeiras décadas do século XX. Focaremos nossa análise em Luiz Barbosa, uma
vez que Fernandes Figueira será abordado no terceiro capítulo.
Igualmente a Fernandes Figueira e Moncorvo Filho, Luiz Barbosa (1870-1949) fez parte
do curso livre de pediatria ministrado por Arthur Moncorvo de Figueiredo na Policlínica Geral
do Rio de Janeiro. Entretanto, um aspecto que o diferencia dos outros dois pediatras é seu
caráter de gestor público,tendo em vista que foi diretor da Saúde Pública do Distrito Federal no
início do século XX, e professor da cátedra de pediatria da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro em 1928. Quando professor da FMRJ, se envolveu nas discussões a respeito da
fundação do Hospital de Clínicas da faculdade, o que demonstra sua vinculação nos projetos
para a saúde pública concretizados na capital federal (FERREIRA & SANGLARD, 2010).
Sua atuação profissional teve início como chefe do serviço pediátrico da Policlínica de
Botafogo (PB), instituição filantrópica privada que criou com o objetivo de prestar assistência
médica gratuita à população pobre da cidade do Rio. Iniciando suas atividades no ano de 1900,
embora suas ações não fossem voltadas exclusivamente aos moradores de Botafogo, a
instituição priorizava os pobres que habitavam o bairro em seus serviços gratuitos. Dessa forma,
o atendimento fornecido pela policlínica só seria possível mediante matrícula do solicitante no
Registro de Pobreza, cuja condição deveria ser atestada por “protetores” da elite. Os
trabalhadores empregados em fábricas e manufaturas que estivessem inseridos em associações

48

de auxílio mútuo ou beneficentes também poderiam solicitar sua inclusão no registro de
maneira a tornarem-se beneficiários dos serviços de assistência médica (FERREIRA, 2017).
Luiz Barbosa defendia a adoção das policlínicas na organização da assistência pública
municipal. A ideia divulgada em seu discurso de posse como membro da Academia Nacional
de Medicina propunha que as policlínicas deveriam ser fundadas e dirigidas por médicos, e
implantadas em todos os distritos da cidade. No tocante à Policlínica de Botafogo, os serviços
desenvolvidos pela instituição abarcavam desde a assistência médica e a formação de
profissionais da saúde, atéa promoção de ações típicas da saúde pública: os serviços de prontosocorro, vacinação, educação sanitária e inspeção de saúde escolar. (FERREIRA, 2017).
Já nos serviços de assistência materno-infantil realizados pela PB, as ações da
instituição ganham novo fôlego com a ascensão de Luiz Barbosa à cátedra de clínica de
pediatria médica e higiene infantil da FMRJ, em 1928. Assim, com a inauguração da sede
definitiva da Policlínica de Botafogo, em 1922, na Praia da Saudade, e do pavilhão de ensino,
em 1933, o serviço de pediatria da Policlínica foi transformado em clínica oficial de pediatria
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Ao alcançar o posto de maior autoridade acadêmica em relação à pediatria, o médico
consegue colocar em prática seu projeto assistencial para o segmento, cujo objetivo era
“unificar sob o seu comando a clínica médica infantil e os serviços de atendimento domiciliar
e escolar” (FERREIRA, 2017, p. 75). O serviço médico-social proposto tinha nas visitas
domiciliares o principal eixo de ação para a saúde infantil e guardava a especificidade de contar
com a presença das “vigilantes sociais”, função ocupada por mulheres das classes abastadas
que, dentre suas tarefas, deveriam levar aos lares dos grupos populares instrução às mães.
Dessa forma, na concepção de Luiz Barbosa, as finalidades do serviço eram: 1) levar
palavras de conforto e auxílios materiais aos lares pobres; 2) fiscalizar a correta adoção dos
preceitos higiênicos e zelar pelo tratamento da criança até o seu completo restabelecimento; 3)
investigar as enfermidades acometidas pelos assistidos em sua fase inicial de maneira a serem
combatidas ou diminuídas em gravidade; 4) colher, em colaboração com os médicos,
informações úteis ao tratamento de cada caso, garantindo maior eficiência na assistência; 5)
instruir as mães sobre as práticas relativas à puericultura e higiene infantil e, por intermédio das
vigilantes sociais, corrigir as falhas que contribuíam para a mortalidade infantil; 6) selecionar
“a pobreza autêntica do bairro” de maneira a lhe dar preferência no socorro e “não deixar haver
desperdício de benefícios por quem não [merecesse] ou [procurasse] iludir a credulidade
pública” (BARBOSA apud FERREIRA, 2017, p. 76).
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Assim, nas palavras de Luiz Otávio Ferreira, o Serviço Médico-Social, através de visitas
regulares às moradias populares, objetivava:

fazer a profilaxia, o diagnóstico e o correto tratamento de doenças da infância.
Além disso, a visita daria ensejo à promoção da educação sanitária das mães
e parturientes, assim como a verificar se suas condutas domésticas e maternais
obedeciam às regras da higiene infantil. Finalmente, ao estreitar o contato com
as famílias, a visita domiciliar deveria servir como uma estratégia eficiente de
controle das elites benfeitoras, procedendo à seleção correta dos pobres
realmente merecedores da assistência médico-filantrópica. (FERREIRA,
2017, p. 76).

As ações assistenciais da Policlínica nos permitem entrever o entendimento próprio da
cultura da elite de que o acesso aos serviços de saúde eram benesses que deveriam ser
concedidas apenas aos pobres merecedores. Esta categoria relacionava-se aos trabalhadores
que, por motivos de doenças ou de vulnerabilidade qualquer, ficavam impedidos de executarem
suas tarefas laborais. Assim, as elites tornavam-se protagonistas desse processo que, despido
das motivações piedosas da caridade, buscava privilegiar o segmento produtivo da sociedade
em prol do progresso moral e social.
Estas discussões reverberam em dois sentidos distintos: de um lado, na Faculdade de
Medicina, onde, apesar de nenhum dos médicos aqui tratados ser professor até 1928, as teses
dos formandos já nos deixa perceber o debate – uma vez quemuitos alunos aproveitaram suas
experiências nessas instituições para prepararem suas teses de conclusão de curso e
explicitaram o papel de Fernandes Figueira na orientação dos trabalhos (GIL, 2018); de outro,na
construção das primeiras políticas públicas voltadas para a infância a partir de 1920, com o
surgimento da Inspetoria de Higiene Infantil (IHI).
As primeiras políticas voltadas à infância foram delineadas em 1908, durante o 1º
Congresso Nacional de Assistência Pública e Privada, ocorrido no Rio de Janeiro. As discussões
lá ocorridas nos permitem perceber algumas das concepções que giravam em torno do assunto
na época. Organizado pela Prefeitura do Distrito Federal, no âmbito das comemorações do
centenário da abertura dos portos, o congresso torna-se espaço no qual os médicos traçam as
diretrizes para o que consideram relevante na assistência à infância.
Políticos e intelectuais integrantes da elite republicana da época participaram do
congresso, que foi dividido em quatro sessões:Assistência médica; Assistência pública em
geral; Assistência à infância e Assistência externa (RANGEL, 2013). A própria composição da
comissão organizadora do congresso é reflexo do ambiente político-social característico do
momento: formada, entre outros, pelos médicos Benjamin Antônio da Rocha Faria, Antônio
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Fernandes Figueira e Alfredo da Graça Couto, pelos juristas Ataulfo Nápoles de Paiva e João
Carneiro de Souza Bandeira, pelo jornalista e escritor José de Medeiros e Albuquere e pelo
poeta Olavo Bilac.
Em relação a assistência à infância, duas foram as vertentes de discussão abordadas: de
um lado, a delinquência infantil – a cargo dos juristas -, de outro, a mortalidade infantil – alçada
dos médicos – “duas faces da mesma moeda”, o problema da infância(SANGLARD, 2016, p.
145). Como abordaremos no terceiro capítulo, Fernandes Figueira ficou encarregado da
relatoria da sessão “Assistência pública: assistência à infância e particularmente o que se refere
às medidas a adotar contra a mortalidade infantil. Educação das crianças deficientes”. Nele, o
médico imprimiu seus projetos para o amparo à infância, além de definir os espaços de atuação
dos poderes públicos e da assistência privada. Uma particularidade de Fernandes Figueira é
que, ao alcançar o cargo de diretor da Inspetoria de Higiene Infantil (IHI), em 1923, o médico
pôde implementar algumas das ideias defendidas no Congresso.
Surgida na década de 1920, a IHI torna-se a primeira agência federal de saúde pública
sediada na Capital Federal. A higiene infantil se torna atribuição sanitária do poder público com
a reforma da saúde pública capitaneada pelo médico e sanitarista Carlos Chagas, na década de
20. A partir da reforma, é estabelecida uma política de saúde de abrangência nacional e o Estado
republicano expande suas atribuições no tocante às questões de ordem sanitária. Dessa forma,
as ações sanitárias passam para a responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde Pública
(DNSP), do qual o IHI é uma das repartições.
Em dezembro de 1923, o regulamento do DNSP era aprovado pelo presidente Arthur
Bernardes. No que tange às ações da IHI, em seu capítulo IX, o documento se referia às amas
de leite. Nele ficava disposto que o Estado não reconhecia a indústria de amas de leite;
entretanto, “tolerando-a”, estabelecia as exigências para o emprego da nutriz. Assim, dentre as
prerrogativas, estabelecia: a) não ser possível empregar-se como nutriz a mulher cujo filho
tivesse menos de quatro meses de idade; b) a mulher cujo filho tivesse falecido e que desejasse
exercer o serviço de nutriz mercenária, deveria apresentar o registro de óbito da criança na IHI;
c) a nutriz deveria responder um questionário relativo às condições fisiológicas e econômicas
da sua prole.
Era incumbência da IHI fornecer conselhos ou indicações relativas às amas de leite em
seus dispensários. Além disso, o regulamento estabelecia que: (art. 363). É proibida no distrito
federal a indústria da criação assalariada em domicílio; (art. 364). As pessoas que tivessem a
seu cargo lactantes de outras famílias deveriam comunicar à IHI, sob pena de incorrerem em
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multa; (art. 365). Após receber o informe disposto no capítulo anterior, a IHI faria visitas
semanais para velar pela saúde e desenvolvimento dos lactantes; (art. 366). As pessoas que
recolherem gratuitamente lactantes de mães empregadas em serviços domésticos ficariam sob
a proteção da IHI, desde que cumprissem com as disposições relativas às creches e às condições
higiênicas; (art. 367). Ficariam igualmente sob a proteção do DNSP as instituições que
disponham de cantinas maternais, de abrigo da mulher-mãe, e as que organizem preventórios
contra a tuberculose (DECRETO 16.300, 1923).
Assim, embora a adoção de amas de leite para a alimentação da primeira infância tenha
sido combatida por Fernandes Figueira, a presença da normativa na instituição sob sua chefia
revela a sua manutenção no aleitamento infantil. Ao mesmo tempo que o Estado não reconhecia
a indústria de amas de leite, este criava normas a fim de orientar a prática.
A atuação da Inspetoria girava em torno da manutenção de serviços públicos de higiene
infantil, importante inovação institucional tendo em vista que, anteriormente, a única norma
existente no tocante à higiene presente na legislação de amparo à infância era a vacinação
antivariólica. Além dessa atribuição, o órgão deveria fiscalizar as “organizações filantrópicas
de assistência à infância, das escolas particulares e da chamada “criação a salário” prestada por
amas de leite e amas de criação” (FERREIRA & RIBEIRO, 2016, p. 103) e fiscalizar e regular
o trabalho de mães operárias.
Conforme abordado por Luiz Otávio Ferreira e Lidiane Monteiro, a atuação das
entidades filantrópicas de assistência à infância foi crucial para a inclusão da higiene infantil
na reforma sanitária dos anos 20. Entretanto, a Inspetoria de Higiene Infantil foi fortemente
impactada por Antônio Fernandes Figueira e o círculo que cultivou na Policlínica das Crianças
da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Como veremos no terceiro capítulo, a
Policlínica das Crianças foi inaugurada em 1909, sob a chefia do médico, que imprimiu seu
método e prática na instituição.
Neste sentido, no combate à mortalidade infantil, a IHI buscava orientar as mães à
amamentarem e cuidarem dos seus filhos através do uso correto dos ditames da higiene. O
entendimento de higiene infantil por trás da política de saúde pública do órgão concretizava-se
nas seguintes atividades: “1) criação de consultórios de higiene infantil; 2) propaganda
sistemática dos “conselhos de higiene infantil”; 3) manutenção de “escolas de futuras mães” e
4) incentivo à criação de creches mantidas pela filantropia” (FERREIRA & RIBEIRO, 2016,
p. 105). Assim, por meio dos consultórios de higiene infantil – e, de modo geral, do IHI –
Fernandes Figueira objetivava não apenas prestar assistência médica gratuita às crianças
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enfermas, mas apurar a condição das mesmas em termos alimentares e corrigir os hábitos
inadequados através da educação higiênica das mães.
Conforme Gisele Sanglard e Luiz Otávio Ferreira apontam:
(...) a área de atuação da IHI abrangia espaços cobertos pela Policlínica das
Crianças, como a Cidade Nova, além da Saúde, Copacabana e Gávea – uma
freguesia também singularizada pela presença de inúmeras fábricas. Os
limites estão bem definidos: um exemplo é a rua Frei Caneca, que só era
atendida entre a Caixa d’Água (localizada no final da rua, próximo à rua
Estácio de Sá) e o Catumbi.
A opção por confluir às áreas de atuação da Policlínica das Crianças e da
Inspetoria não é fortuita. Segundo o próprio Fernandes Figueira no relatório
publicado no livro da Assistência, a IHI começou a funcionar com pouco
apoio governamental, concentrando-se basicamente no pagamento de pessoal
e outras despesas (Assistência, 1922: 73). Mas, como a ênfase do trabalho da
IHI estava nas visitas domiciliares, não é de estranhar a superposição de
alguns dos espaços visitados (Sanglard e Ferreira, 2014: 86).

No relatório das atividades publicadas no livro organizado por Ataulfo de Paiva, o grupo
atendido pela IHI era majoritariamente de operários e empregados do comércio (63%). Os
outros 37% era formado pelas mais diferentes profissões entre as quais sobressaem os
chauffeurs, cocheiros, carroceiros, ambulantes, entre outras que indicam e qualificam a pobreza
atendida pela Inspetoria.

Este capítulo procurou mostrar como a assistência à infância foi sendo constituída no
Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Três médicos, três projetos diferentes
de combate à mortalidade infantil; a Faculdade de Medicina e os cursos de pediatria; bem como
as primeiras políticas públicas para a infância. A assistência à infância, antes totalmente
dependente da filantropia, passa a ter diretrizes do governo Federal, através da IHI. No próximo
capítulo, nos deteremos na atuação do médico Fernandes Figueira e como esta impactou a Casa
dos Expostos.
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Capítulo 3 – A Casa dos Expostos no alvorecer da República: as
mudançasadministrativasem curso
No capítulo anterior, vimos como se organizou, na cidade do Rio de Janeiro, a
assistência à infância na virada do século XIX para o século XX e como os diferentes projetos
se concretizaram através da fundação de instituições voltadas ao segmento. Este capítulo tem,
então, o objetivo de demonstrar que a Santa Casa não passa ao largo dessas transformações.
Pelo contrário, desde a segunda metade do século XIX, a irmandade vive um processo de
ampliação e remodelação de seus estabelecimentos. Veremos que, sobretudo nas últimas
décadas do século XIX, a irmandade busca criar novas instituições de maneira a racionalizar
suas ações assistenciais através da promoção da especialização desses espaços.
É em meio a este processo que Fernandes Figueira assume a direção da Policlínica das
Crianças, instituição criada pela Misericórdia em 1909 para atender as crianças pobres da zona
norte da cidade. Defenderemos que a atuação do médico à frente da instituição será um dos
elementos que irão impactar o funcionamento da Casa dos Expostos. O ponto de interseção
entre o médico e a Casa da Roda será o Dr. Santos Moreira, que logo nos anos iniciais da
Policlínica das Crianças ocupou o cargo de assistente de Fernandes Figueira na clínica médica
e que, em 1911, será médico dos expostos de 0 a 2 anos.
Dessa maneira, buscaremos inserir a Casa dos Expostos dentro desse processo de
modificação das instituições de assistência da irmandade, atentando para as imbricações que
irão informar esse processo.

3.1

As transformações da Santa Casa do Rio de Janeiro
Desde a primeira metade do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro percebeu um

significativo crescimento em termos populacionais. Pessoas de vários pontos do Império, assim
como imigrantes europeus, afluíam à cidade, atraídos pela possibilidade de atuarem em
diferentes ramos de atividades. Boa parte desse contingente estava apenas de passagem pela
cidade – muitos deles tripulantes de navios mercantes ou a caminho de outras províncias – o
que fazia com que não estivessem inseridos em grupos sociais que permitissem o amparo a suas
enfermidades. Dessa forma, os hospitais de caridade tornavam-se o local principal de socorro,
impactando, sobremaneira, no aumento de pessoas em busca destes espaços (PIMENTA &
DELAMARQUE, 2015, p. 49 e 50).
O crescimento da demanda pelos serviços assistenciais também foi sentido no Hospital
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Geral da Santa Casa da Misericórdia, quadro que se agravou na segunda metade do século XIX.
Nesse contexto, a esta população itinerante vai se somar um contingente cada vez maior de
imigrantes e de recém-libertos saídos das regiões do interior para as zonas urbanas.
Caracterizada pela ausência de redes de solidariedade, o hospital da Misericórdia será utilizado
por essa população como espaço não apenas para tratar suas enfermidades, mas local de amparo
em situações na qual a impossibilidade de trabalhar gerava uma situação de penúria social.
Diante desse quadro, a Santa Casa da Misericórdia busca ampliar não só a sua
capacidade de atendimento, mas os serviços prestados através da edificação de novos
estabelecimentos ou da conformação de algumas de suas enfermarias em hospícios. O início da
expansão da Misericórdia se dá através da elevação de algumas de suas antigas enfermarias em
hospícios. Estas enfermarias foram formadas a partir da promulgação da Lei nº 583, de 05 de
setembro de 1850, que autorizava o governo imperial a contratar com “alguma irmandade,
corporação civil ou religiosa, ou empresários” a fundação e administração de cemitérios, sob o
encargo de estabelecer três enfermarias “providas de boticas regulares para tratamento e socorro
da pobreza enferma, tanto em tempos ordinários, como em casos de epidemia” (SOARES,
1908, p. 33). Ganhando a licitação, a Santa Casa ficou com a responsabilidade de administrar
por cinquenta anos os cemitérios e enfermarias públicas.
Dessa forma, em decorrência do contrato firmado, a Santa Casa é obrigada a estabelecer
as enfermarias em locais predeterminados pelo governo. A primeira organizada foi a
Enfermaria de São João Batista, inaugurada em 1º de janeiro de 1852, cujo objetivo era atender
a população pobre de Botafogo e Copacabana. Assim como as demais, a enfermaria funcionou
de maneira intermitente, abrindo em decorrência de surtos epidêmicos. Entretanto, em 14 de
julho de 1881, foi instalada em caráter permanente, sob a denominação de Hospício de São
João Batista.
A segunda delas foi instalada, em 1853, no Morro da Gamboa. A princípio chamada
Enfermaria da Gamboa, sua aquisição foi efetuada a partir do parecer da Junta Central de
Higiene Pública, que foi consultada pela provedoria sobre as condições de salubridade do local
escolhido. O parecer foi feito pelo diretor Francisco de Paula Cândido, que, considerando a
“elevação da localidade”, “seu quase isolamento de quaisquer grandes centros populacionais”
e “sua exposição aos ventos” provenientes da baía de Guanabara tornavam o local propício para
a fundação da enfermaria (SOARES, 1908, p. 36).
A partir de 1857, passa a denominar-se Hospício de Nossa Senhora da Saúde,
provavelmente pela enfermaria deixar de ter o funcionamento irregular para assumir status de
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permanente. Sendo a primeira enfermaria a constituir-se enquanto tal, o Hospício de Nossa
Senhora da Saúde marca esse novo momento de expansão da Misericórdia carioca, uma vez
que é alvo de um amplo processo de reformas no ano de 1871. Assim, além de inaugurar novas
enfermarias e quartos particulares, o serviço interno do estabelecimento foi sistematizado:
dividido em administrativo, sanitário, econômico e religioso, a cargo, respectivamente, de um
mordomo, de um médico diretor, da Irmã Superiora (da Ordem de São Vicente de Paulo) e do
capelão.
A terceira enfermaria criada em decorrência do Decreto nº 843 de outubro de 1851foi a
de São Cristóvão, destinada à pobreza enferma da freguesia de São Francisco Xavier do
Engenho Velho. Funcionando em caráter intermitente a partir de 1855, é elevada a Hospício de
Nossa Senhora do Socorro na década de 1880.
Entre a década de 1870 e o ano de 1914, novas instituições são formadas pela
Misericórdia do Rio – Asilo de Santa Maria (1877, para moças e mulheres idosas); Hospício de
São João Batista (1881); Hospício Nossa Senhora das Dores (1884); Hospício de Nossa Senhora
do Socorro (1884); Instituto Pasteur (1888, para a fabricação do soro anti-rábico); Asilo São
Cornélio (1890); Asilo da Misericórdia (1890); Policlínica das Crianças (1909); Hospital São
Zacharias (1914) – coroando o processo de especialização dos espaços da Santa Casa. Podemos
entrever a tentativa da irmandade em fornecer uma assistência mais racional, pautada nos
preceitos higiênicos e médicos que agitavam a sociedade na época.
Não à toa, em análise das atas das sessões da Mesa da irmandade, percebemos
aproximação da Santa Casa com Oswaldo Cruz, então à frente da Diretoria Geral de Saúde
Pública23, em meio a uma tentativa de aumentar os leitos do Hospício Nossa Senhora das Dores.
A intensa comunicação travada pela irmandade com o médico/agente público revela tanto uma
necessidade de se adequar aos parâmetros higiênicos impostos pela Diretoria quanto fortalecer
a sua petição junto às autoridades na busca de subvenções.
Considerado o primeiro hospital de tisiologia do Brasil, o Hospício Nossa Senhora das
Dores foi fruto das aspirações da Santa Casa de isolar os tuberculosos. Entretanto, duas décadas
após a sua inauguração, a irmandade reclamava que seus leitos eram insuficientes para abrigara
grande quantidade de tísicos que afluía tanto ao Hospício quanto ao Hospital Geral. A “solução”
para o problema foi dada pelo provedor da Santa Casa que, no ano de 1905,providenciou uma
visita de Oswaldo Cruz às instalações do Hospício para dar seu parecer sobre a viabilidade de
23

Oswaldo Cruz é empossado como diretor-geral da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) em 23 de março de
1903. Por causa do prestígio que alcançou em decorrência do sucesso da companha que promoveu contra a febre
amarela, foi mantido no cargo durante o governo de Afonso Pena (1906-1909).
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construir um edifício destinado a 100 tuberculosos em seu terreno.
Após Oswaldo Cruz dar parecer positivo no sentido da construção do sanatório, a
Provedoria apresentou ao governo o projeto do edifício, bem como a proposta de despender
150:000$000 para as obras e arcar com metade da sua manutenção. A proposta, ouvida pelo
Presidente da República e pelo Ministro do Interior, não foi aceita, sob a alegação de que o
orçamento do Ministério do Interior não comportava mais aquele encargo. Em 1908, o tema
volta a ser discutido em sessão da Mesa e Junta da Misericórdia. Na ocasião, o provedor relata
que recebeu do governo a doação de 350:000$000 para a construção do Hospital dos
Tuberculosos, podendo colocar em prática o intento.
Assim, o processo de ampliação da Misericórdia é marcado pelo argumento recorrente
do aumento do público atendido pelos seus estabelecimentos e a necessidade de auxílio do
Estado. As petições encaminhadas às autoridades estaduais e municipais, além daquelas para
os agentes públicos (como Oswaldo Cruz) são indicativas da relação cada vez maior da
irmandade com o Estado, nesse contexto. Na primeira década do século XX, a mesma linha
argumentativa era utilizada pelo provedor Miguel de Carvalho, em busca de subvenções
mensais e ajuda pecuniária para elevar a quantidade de leitos no Asilo de Santa Maria, no Asilo
da Misericórdia e no de São Cornélio. O quadro apresentado pelo provedor Miguel de Carvalho,
em 1908, é revelador disso:
Esta instituição tem-se esforçado para acudir as necessidades que cada dia
mais clamorosamente se vão acentuando em uma cidade a cujo rápido
desenvolvimento corresponde o considerável aumento das classes pobres que
para aqui convergem em busca de trabalho (...). Acresce que, em desacordo
com os fins dos Hospitais e pernicioso menosprezo das leis de higiene existem
nos da Santa Casa cerca de duzentos decrépitos, inválidos e incuráveis, que
não há para onde enviar, não é possível lançar a rua, e, entretanto, permanecem
nos leitos que deviam ser ocupados pelos que sofrem de moléstias agudas e
não podem ser recebidos por falta de espaço nas enfermarias. (...) Ainda mais,
nesses mesmos estabelecimentos existem aproximadamente 150 menores dos
dois sexos, tristes legados dos que neles morrem sem deixar uma pessoa que
cuide da sorte desses infelizes, ocupando cômodos naturalmente destinados
ao serviço hospitalar. (CARVALHO, 1908, p. 135-137).

Para além da estratégia argumentativa, o trecho do ofício remetido pelo provedor da
Santa Casa ao prefeito Francisco Marcelino de Sousa Aguiar revela um contexto de aumento
da pobreza em decorrência do afluxo de pessoas na cidade em busca de trabalho e da
incapacidade dos hospitais da Misericórdia acolherem todos aqueles que buscavam auxílio.
Afora a imigração maciça para a cidade do Rio de Janeiro, a nova conjuntura econômica e
social – caracterizada pelas constantes epidemias de febre amarela e varíola, as campanhas
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contra as habitações populares, o fim da escravidão e os infortúnios decorrentes da
industrialização e da vida urbana - altera, progressivamente, o perfil da pobreza assistida pela
Misericórdia.
Seus corredores passam a contar com a presença cada vez maior de incuráveis, categoria
que está atrelada àqueles que não conseguem sobreviver através do emprego de sua força de
trabalho, como os inválidos, aleijados, leprosos e alienados. Na fala do provedor, fica claro que
a presença desse segmento social se torna um problema para a Misericórdia, pois suas
dependências se mostram insuficientes para assistir todos aqueles que buscavam auxílio.
Contudo, ecoa também em sua afirmação um olhar sobre os assistidos que prioriza o enfermo
ao invés do incurável, tensão que sempre caracterizou o hospital de caridade e marcou o
processo de medicalização: incuráveis vs os doentes, conforme Gisele Sanglard apontou
(SANGLARD, 2008).
Segundo Sanglard & Ferreira, o convívio entre caridade e medicina no ambiente
hospitalar é tema corriqueiro na historiografia voltada ao estudo dos hospitais da Santa Casa.
O ponto convergente desses estudos afirma que a medicalização dos hospitais de caridade seria
o desfecho de sua transformação em local de ensino. Como se sabe, desde o ano de 1808 as
aulas práticas da Faculdade de Medicina ocorriam no Hospital Geral da Misericórdia, o que
impactaria não apenas a forma de tratar os doentes como a própria organização social dos
hospitais. Dessa forma,
(..) a medicalização implicaria na redefinição de papéis e hierarquias internas
com a exclusão de determinados tipos sociais e a inclusão de outros. A adoção
de novos critérios de admissão baseados no diagnóstico médico tem como
efeito a distinção entre o doente – o que necessita de assistência médica – e o
pobre – o desvalido que recorre ao hospital como lugar de
abrigo.(SANGLARD& FERREIRA, 2018, p. 155)

Assim, processo gradativo de medicalização dos hospitais da Santa Casa buscaria
organizar sua administração com normas e hierarquias definidas. Além disso, ao passo que
acarretaria transformações na forma arquitetônica, a medicalização dos hospitais priorizaria um
perfil de paciente a ser atendido em detrimento de outros. Com base em diagnósticos médicos
que estabeleciam o caráter curável ou não da doença, fazia-se uma triagem na qual os incuráveis
que tradicionalmente frequentavam os hospitais eram excluídos de seus corredores. Com isso,
os hospitais buscavam atrair grupos sociais que demandavam por assistência médica, grupos
esses que não se enquadravam facilmente na categoria de pobre (SANGLARD & FERREIRA,
2018).
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Entretanto, a medicalização dos hospitais deve ser percebida enquanto resultado de um
longo processo. E, no que tange às instituições de caridade, tiveram uma dinâmica própria, que,
no caso da Santa Casa do Rio de Janeiro, sofreu influência pela convivência com a Faculdade
de Medicina (SANGLARD, 2008). A irmandade busca criar instituições de maneira a acomodar
parcelas dos pobres que a ela acorrem, procurando resolver a separação das crianças e dos
inválidos, muitos deles idosos, dos seus hospitais. Aos que permaneceram em seus hospitais,
buscou ampliar suas acomodações na tentativa de abarcar todos, embora priorizando os
enfermos. Na virada do século XIX para o século XX vê-se uma ampliação das instituições de
assistência mantidas pela irmandade.
Assim, um segundo aspecto alvo de queixas do provedor revela a presença indesejável
de crianças que entram no hospital da Santa Casa acompanhando parentes enfermos, sobretudo,
suas mães adoentadas. Tendo em vista o crescente afluxo de mulheres à Santa Casa, as crianças
que as acompanhavam acabavam, também, por ocupar as enfermarias do hospital – já
superlotadas - aguardando o tratamento das mães ou por estas haverem falecido e não haver
quem delas reclamasse. Em sessão da Mesa e Junta da irmandade em 30 de maio de 1907, o
irmão mordomo da Santa Casa conferenciava a insuficiência das enfermarias para mulheres.
Segundo ele, duas delas que possuíam capacidade para 65 leitos abrigavam 75, estabelecendose camas pelo chão (RODRIGUES, 1907:57).
Em um momento em que boa parte da população enferma ainda se tratava dentro do
ambiente doméstico, o caso de mulheres internadas nas dependências da Santa Casa revela a
ausência de uma estrutura familiar ou laços de solidariedade horizontal que permitissem que
fossem amparadas em sua enfermidade, amparo que se estendia aos seus filhos. Dessa forma,
para retirar as crianças dos hospitais, o provedor Visconde do Cruzeiro funda, em 1889, o Asilo
da Misericórdia, localizado na Rua São Clemente. Segundo o provedor Miguel de Carvalho, o
objetivo do asilo era “remediar a sorte das míseras crianças para ali removidas”, “aliviando os
hospitais desse encargo impróprio”. Contudo, nas palavras de Miguel de Carvalho, decorridos
19 anos, a situação se renovava diante do aumento “de desventurados órfãos que necessitam de
amparo e proteção” (CARVALHO, 1908: 139).
Dessa forma, outras soluções foram buscadas pela Misericórdia. Em livro sobre a
assistência pública e privada no Rio de Janeiro, organizado por Ataulfo de Paiva, fica claro que
uma possibilidade encontrada para retirar as crianças mais velhas das enfermarias dos hospitais
era remetê-las aos Salesianos de Santa Rosa, mediante contribuição anual da Santa Casa.
(PAIVA, 1922). Esta medida demonstra um novo olhar sobre os assistidos que tem a instrução
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como importante elemento para a formação de mão de obra produtiva – aspecto que também
poderá sentido na Casa dos Expostos e que abordaremos a frente.
Para os recém-nascidos, a solução encontrada era remetê-los à Casa dos Expostos. Não
à toa, o estudo de Gisele Sanglard explicita uma categoria que começa a frequentar os
corredores da instituição, já a partir da década de 1870, e que diz respeito às crianças remetidas
à Casa dos Expostos para serem aleitadas enquanto suas mães se encontravam internadas no
Hospital Geral (SANGLARD, 2016). A medida parece ter sido tomada para garantir a
alimentação dos recém-nascidos bem como garantir que, depois de curada, mãe e filho
permanecessem unidos. Voltaremos a isto mais para a frente.
As preocupações com a alimentação da criança são fruto de uma intensa campanha
promovida pelos médicos contra a mortalidade infantil. No processo de ampliação da
Misericórdia, um desses médicos será Fernandes Figueira, que assume a direção da Policlínica
das Crianças da Santa Casa da Misericórdia, em 1909. O médico terá importante impacto em
algumas das medidas adotadas pela Casa dos Expostos através do já mencionado Dr. Santos
Moreira, médico dos expostos de 0 a 2 anos de idade. A chegada de Santos Moreira à Casa dos
Expostos é a possibilidade de colocar em prática algumas das medidas aprendidas na Policlínica
das Crianças quando era assistente de Fernandes Figueira na clínica médica. Assim, antes de
nos voltarmos mais detidamente às modificações que ocorrem na Casa dos Expostos, tratemos
de algumas das ideias de Fernandes Figueira para compreendermos as possíveis influências na
assistência à infância levada a cabo pela instituição.

3.2

Fernandes Figueira e seus projetos para a assistência à infância
Médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1887, Fernandes

Figueira, ainda quando estudante, frequentou o curso livre de pediatria que Moncorvo de
Figueiredo ministrou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. No mesmo sentido que os demais
importantes nomes da 1ª geração de pediatras, Fernandes Figueira imprimiu seu projeto para a
assistência à infância na instituição que dirigiu, a Policlínica das Crianças da Santa Casa do Rio
de Janeiro.
Criada às expensas do irmão da Misericórdia e diretor do Jornal do Commercio, José
Carlos Rodrigues, a Policlínica das Crianças foi inaugurada em 08 de maio de 1909. A
cerimônia contou com a presença do presidente Afonso Pena e de autoridades civis, militares,
eclesiásticas, além de médicos, comissões de órfãs e asiladas dos diversos estabelecimentos da
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Santa Casa acompanhadas das respectivas Irmãs Superioras24, e demais convidados. A
inauguração da Policlínica foi acompanhada pelo discurso do provedor Joaquim Ribeiro de
Carvalho, que salientou o importante “serviço prestado pelo caridoso irmão” José Carlos
Rodrigues “à infância desvalida do bairro de São Cristóvão” e “pelo filantrópico donativo” do
suíço Alberto Barth, para o patrimônio do mesmo estabelecimento (Caderno de Atas..., 1909:
170-171).
O cenário criado pela administração da Santa Casa tinha o objetivo de propagandear as
ações assistenciais da irmandade através de argumentos contundentes. A presença das órfãs e
asiladas – a demonstração concreta dos préstimos da irmandade - em um contexto de
inauguração de mais um estabelecimento voltado para as crianças desvalidas, era a propaganda
necessária para atrair a benemerência dos ilustres senhores e senhoras que compunham a
cerimônia. A presença do presidente Afonso Pena25 também conferia magnitude ao evento, não
apenas demonstrando o status da Misericórdia em meio ao cenário republicano, mas
estimulando novas doações.
No mesmo sentido, a demonstração de gratidão da Irmandade para com os filantropos
responsáveis pela construção da Policlínica – em meio à célebre plateia – estava em sintonia
com a necessidade da visibilidade característica da filantropia, elevando o prestígio social de
seus praticantes. Ao propagandear os beneméritos, colaborava ainda para a ampliação do
número de benfeitores e do volume de donativos. Assim, a Santa Casa recebia, mês a mês,
inúmeros legados, cujos requisitos para a transferência do bem à Misericórdia eram discutidos
em Mesa e analisadas, individualmente, as possibilidades de concretizar as vontades do
testador.
No tocante ao público atendido pela Policlínica das Crianças, em 26 de junho de 1909
o Provedor comunicava na reunião da irmandade a entrada crescente de crianças, fator que
atestava a sua importância na assistência à infância na Capital Federal. De sete crianças
atendidas nos doze primeiros dias de funcionamento, esse número saltou para 580 matrículas

24

Em 17 de novembro de 1907 foi aprovado em sessão da irmandade o desligamento da Irmã Superiora da direção
dos Asilos a cargo da Santa Casa. Com isso, nomeou-se uma Irmã Superiora para cada um dos Asilos da
Misericórdia – o de São Clemente, São Cornélio, Santa Maria e o do Hospício de Nossa Senhora das Dores
(Caderno de Atas..., 1907:77). Em tempos de complexificação dos aparatos assistenciais a cargo da irmandade e
de maior afluxo de pessoas à estes, parece que a medida buscava fornecer uma direção que desse conta das
especificidades de cada estabelecimento.
25
A presença de Afonso Pena na cerimônia de inauguração da Policlínica das Crianças era tão ansiada pela Santa
Casa da Misericórdia que a solenidade, que deveria ocorrer em 25 de março de 1909, dia da Anunciação de Nossa
Senhora, foi transferida para 08 de maio de 1909. Na primeira data estabelecida pela irmandade o presidente não
poderia comparecer “por estar em viagem a um dos Estados do Brasil” (Caderno de Atas..., 1909: 155).
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em pouco mais de um mês de inaugurada a Policlínica (Caderno de atas..., 1909: 170).
O isolamento das crianças enfermas era uma das pautas defendidas por Fernandes
Figueira ainda em 1902, quando escreveu no Brazil Médico. Em sua comunicação, defendeu
reformas nas santas casas – local frequentado pelos ‘doentes sem recursos’ – que deveriam
separar crianças e adultos, além de contar com isolamentos mais bem definidos a fim de não
misturar os enfermos com doenças contagiosas dos demais. O projeto para a fundação da
Policlínica das Crianças seria apresentado um ano depois, em 1903, pelo então mordomo do
Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia, José Carlos Rodrigues. Apesar da aparente
relação entre a avaliação de Fernandes Figueira e o projeto de José Carlos Rodrigues, Gisele
Sanglard não encontrou vestígios que permitam inferir que as personagens se conhecessem
(SANGLARD, 2015:137).
Entretanto, o que é possível afirmar é que ao galgar o posto de diretor da Policlínica das
Crianças – até seu falecimento em 1928 – Fernandes Figueira conseguiu concretizar algumas
de suas ideias a respeito da saúde da primeira infância. Com base em dois textos escritos na
forma de carta, “Bases científicas da alimentação da criança: suas consequências sociais (carta
aberta ao Sr. M. R. G. P.)”, publicado em 1905, e o Livro das Mães, cuja primeira edição data
de 1910, podemos entrever algumas destas ideias.
As principais causas nas quais atuou o médico foram o combate à mortalidade infantil
e a defesa do aleitamento materno, questões indissociáveis em seu projeto assistencial. O
público-alvo eleito para a intervenção de Fernandes Figueira era, sobretudo, as crianças de 0 a
1 ano de idade e as mães operárias. Para ele, as ações filantrópicas deveriam se voltar para
resolver o problema da alimentação dos filhos das operárias. Assim, deveriam ser fundadas
creches que permitissem que elas não descuidassem da amamentação de seu filho:
Se nos primeiros meses se mostra absolutamente condenável o aleitamento
artificial, adotemos o meio termo do aleitamento misto, que minora aqueles
desastrosos efeitos. A proletária amamente o seu filho pela manhã, entregueo nas creches, vá lá ao meio do dia, volte a buscar à noite o menino. Assim a
proteção se estenderá à mulher que cumpre o dever, e não se a instigará a
considerar a maternidade uma sensaboria aos prazeres da existência
(FIGUEIRA, 1905:142).

Embora anunciasse os perigos da alimentação artificial para a criança, no caso das
operárias o médico defendia o aleitamento misto, que congregava o leite materno com o de
vaca. Por acreditar que a alimentação baseada em leites que não o da mãe era nociva ao recémnascido, tornou-se crítico ao funcionamento das Gotas de Leite. Defendia que ao instituírem a
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distribuição gratuita de leite esterilizado, tais estabelecimentos filantrópicos diminuíram a
estatística das crianças amamentadas. Tal fator ocorria na medida em que a filantropia oferecia
como excelente o produto, que desencarregava a operária do dever mais urgente e nobre que
era a amamentação do filho (FIGUEIRA, 1905: 141).
Em um momento em que os limites de atuação dos poderes públicos e privados na
assistência à infância ainda não estavam bem delimitados, o médico defendia que além da
abertura de creches, caberia à filantropia a fundação de consultórios de lactantes e associações
para a primeira infância – sendo as diretrizes e a manutenção dos hospitais a cargo do poder
público. Os consultórios de lactantes deveriam instruir as mães em como criar os filhos,
incentivando a amamentação, e acompanhando os rebentos em seu desenvolvimento. Estes
deveriam estar localizados em prédios anexos a todos os hospitais e policlínicas, não com a
finalidade de curar as doenças, mas ensinando as mães a “evita-las, examinando constantemente
as criancinhas, pesando-as, adestrando a mulher na arte de ser verdadeira mãe”(FIGUEIRA,
1905: 142).
Na Policlínica das Crianças, o médico revelava que o serviço do consultório das
lactantes estava ligado à distribuição de leite e de farinhas. Mas no que concerne à
amamentação, 50% a 70% das mulheres aleitavam seus filhos. De maneira a incentivar a
amamentação, propunha que os consultórios de lactentes restringissem suas ações àquelas
mulheres que aleitavam seus filhos, fazendo com que os demais se encaixassem à normativa
para, posteriormente, receberem a orientação certa de acordo com a especificidade de cada caso
(FIGUEIRA, 1919: 207).
A alimentação artificial era considerada o último recurso para a alimentação infantil,
sendo o leite materno o alimento insubstituível nos primeiros meses de vida. Entretanto,
secundariamente, a amamentação mercenária26 poderia ser aconselhada pelo médico nos raros
casos em que a mãe não podia amamentar e desde que o filho da ama também recebesse o
alimento.
Em decorrência das comemorações do centenário de abertura dos portos foi promovido
na Capital Federal, em 1908, o 1º Congresso de Assistência Pública e Privada. Além de figurar
entre os participantes da comissão organizadora, Fernandes Figueira também foi relator da já
mencionada terceira tese do congresso, intitulada “Assistência à Infância, particularmente o que

O aleitamento ‘mercenário’ referia-se aquele feito por mulheres mediante pagamento. O termo faz referência aos
soldados mercenários que desempenhavam atividades ‘sem amor à pátria’, em troca apenas de dinheiro, e foi
utilizado pelo discurso médico de maneira a fazer um contraponto com a amamentação materna e artificial.
26
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se refere às medidas a adoptar contra a mortalidade infantil. Educação das crianças deficientes”.
Esse documento é outra importante fonte para entrevermos algumas das ideias do médico para
a assistência à infância.
Dessa forma, no relatório, ressaltou os elevados índices de mortalidade entre as crianças
de 0 a 1 ano da Capital Federal. Os números eram alarmantes e permaneciam elevados mesmo
com as melhorias nas condições de salubridade no Rio de Janeiro, houvesse ou não epidemias.
O alento para a situação vinha da atuação benéfica e incessante dos médicos, cujo raio de ação
se estendia do “mais inóspito arraial sertanejo” ao “bulício das cidades venturosas”
(FIGUEIRA, 1908: 403). Tal devotamento da classe médica, segundo Fernandes Figueira,
muitas das vezes, era canalizado por instituições piedosas.
Ao discorrer sobre as instituições de assistência à infância, o médico exemplifica suas
ações a partir do exemplo das instituições que realizavam sistematicamente a função à época
na capital Federal: a Santa Casa da Misericórdia (a Policlínica das Crianças ainda estava em
construção), a Policlínica do Rio de Janeiro e o Instituto de Proteção e Assistência à Infância
(IPAI). Em sua decisão de abordar no relatório apenas as instituições da cidade do Rio de
Janeiro, explicava que o motivo para tal era o fato de que tais estabelecimentos facilmente
“servirão de modelo para instalações de assistência em outros centros brasileiros” (FIGUEIRA,
1908: 403). Era, sem dúvida, os exemplos cuja atuação conhecia bem e sobre as quais tinha
considerações a fazer, uma vez que, a despeito de combaterem à mortalidade infantil, Fernandes
Figueira é crítico de algumas ações postas em prática por estas instituições. Por outro lado, a
ideia estava de acordo com a finalidade do Congresso que, nas palavras do prefeito Souza
Aguiar, tinha o objetivo de traçar princípios e normas que facilitassem a uniformização e o
aproveitamento dos vários elementos dispersos de que já dispunha a assistência na Capital e em
todo o Brasil.
Para atenuar o problema da mortalidade, Fernandes Figueira defendia importantes
medidas que deveriam encaminhar a assistência e proteção da infância. São elas: a substituição
das rodas pelos registros livres; a obrigação dos estabelecimentos de assistência à infância
instituírem a amamentação materna até a idade de seis meses; a organização por intermédio dos
poderes públicos de um corpo de inspetores-médicos que deveriam fiscalizar a alimentação
infantil a cargo das mães e das criadeiras; a fundação de consultórios de lactantes; a fundação
de sociedades compostas por beneméritas senhoras com o objetivo de estimular a amamentação
através de consultas domiciliares às mulheres que acabaram de ter filho.
A medida que buscava substituir as rodas pelos registros livres era fundamentada, nas
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palavras do autor, nos altos índices de mortalidade infantil presentes na Casa dos Expostos e
no argumento de que a instituição se tornava obsoleta. Diferentemente do ocorrido no passado
no qual o “poder público emprestava prestígio” à pessoa que abandonava uma criança na roda,
o mesmo não ocorria na época, que passava a enxergar o ato como vexatório. Assim, afirmava,
ao transformar-se em motivo de vergonha, ao invés de abandonar a criança, a pessoa escolhia
pelo crime do infanticídio ou do aborto provocado (FIGUEIRA, 1908: 413).
Por outro lado, também criticava a ação das criadeiras no Rio de Janeiro que
“[exploravam], sem contraste e sem regra, a indústria da criação de lactantes” (FIGUEIRA,
1908: 414). A principal objeção feita pelo médico à ação das criadeiras residia na não
fiscalização da prática e, portanto, da alimentação fornecida à criança. Assim, propunha a
formação de equipes de inspetores-médicos que se encarregariam de pesar os lactantes,
examinar as amas e verificar as condições do regime alimentar fornecido. Apesar da crítica que
atingia diretamente a Casa dos Expostos - onde as criadeiras tinham papel essencial -, Fernandes
Figueira contemporizava:
A Casa dos Expostos, por exemplo, prestes a passar por uma transformação,
a mais digna de aplauso, estamos convencidos será a primeira a abrir o
caminho, instituindo como imprescritível a amamentação mercenária
exclusiva (já que ali a impossibilidade da materna) ao menos até seis meses
de vida. (FIGUEIRA, 1908: 414)

O médico parabenizava as novas diretrizes em curso pensadas pela Casa dos Expostos
para assistir a infância, e enfocava naquela que buscava instituir que as crianças menores de
seis meses fossem amamentadas apenas com o leite das amas de leite. Não sem motivo, no
artigo 24 dos estatutos27 reformulados da Casa dos Expostos (1909) era estipulado que,para as
crianças menores de um ano que entravam na instituição, a irmã superiora deveria designar uma
ama de leite para amamentá-las.
Portanto, se olharmos de maneira mais atenta para as medidas defendidas por Fernandes
Figueira para a assistência à infância - em concomitância à crítica feita à adoção das criadeiras
– percebemos que a tentativa do médico era manter o vínculo entre mães e filhos. Através do
estímulo à amamentação, buscava-se atar o recém-nascido à sua mãe criando, em última
instância, uma nova concepção de família. Dessa forma, a desaprovação feita ao sistema de

27

Art. 24. Depois de praticadas as diligências sobreditas, designará uma ama de leite para os expostos de menos
de 1 ano de idade, ou de mais, se o médico entender que ele ainda necessita de amamentação (Estatutos..., 1909).
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rodas está relacionada a um entendimento da instituição enquanto gatilho do abandono28. Não
à toa, propunha a saída para a questão através da substituição das rodas pelos registros livres,
cuja dinâmica de funcionamento foi fornecido pelo relator:

Nesses escritórios apresenta-se qualquer indivíduo com uma criança, entrega-a
sem esclarecimento (a que não pôde ser absolutamente constrangido) e recebe
uma ficha. De posse desta a mesma pessoa ou outra faz, si quiser, em diversa
dependência do estabelecimento (e preferível que em rua diferente) as
declarações que lhe apraz e pertinentes ao internado. O filho da miséria ou o
crime compra assim o seu direito á vida, é adoptado como filho da nação (...)
(FIGUEIRA, 1908:413)

Em atitude semelhante ao caso português, os registros livres viriam pôr fim ao
anonimato dos pais das crianças. Entretanto, a medida só seria normatizada no ano de 1923,
através do Decreto nº 16.300, de 31 de dezembro. Por meio do decreto, foi criada a Inspetoria
de Higiene Infantil (IHI), o primeiro órgão responsável pela saúde materno-infantil no Brasil,
vinculado ao Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP). A inspetoria ficou sob a
direção de Fernandes Figueira e sem dúvida representou a consolidação de algumas das suas
ideias para a assistência à infância que, a partir daquele momento, passavam a ser adotadas
nacionalmente29. Sendo assim, no artigo nº 338 do Decreto de 31 de dezembro e no parágrafo
único subsequente, era extinto o funcionamento das Rodas que seriam substituídas, no prazo de
um ano, por recolhimentos de órfãos.
Os estudos acerca da Roda dos Expostos do Rio de Janeiro carecem de uma análise que
se desenrole para além dos anos iniciais da República. Tal lacuna impossibilita a compreensão
das dinâmicas internas para além das imposições de normativas pelos órgãos de saúde. Nossa
pesquisa, entretanto, é um primeiro movimento nesse sentido, embora se restrinja ao ano de
1912, dois anos depois da mudança para a sede definitiva, na rua Marquês de Abrantes, e
quando as medidas preconizadas pelo novo regulamento começam a se fazer sentir. A próxima
28

Neste sentido, o fato da Santa Casa remeter à Casa dos Expostos as crianças cujas mães se encontram em
tratamento em suas enfermarias parece não estar descolado deste contexto. Pelo contrário, a instituição busca se
adequar – ou propagandear que está afinada aos temas relativos à assistência à infância - às discussões que buscam,
gradativamente, responsabilizar os pais pela sua prole.
29
O programa da Inspetoria de Higiene Infantil (IHI) ficou sob a responsabilidade de Fernandes Figueira que, em
1924, foi alçado a diretor do Abrigo Hospital Arthur Bernardes, voltado para o atendimento da puericultura intra
e extrauterina. (SANGLARD, 2016:67). Esse é um importante dado que nos permite pensar que, no início do
século XX, muitas das políticas “públicas” estavam sendo pensadas e conduzidas dentro de instituições
filantrópicas, inclusive das tradicionais santas casas da misericórdia. Assim, a direção da Policlínica das Crianças
da Santa Casa da Misericórdia, durante 14 anos, por Fernandes Figueira não apenas significou a concretização de
algumas de suas ideias assistenciais como o inseriu dentro desse processo mais amplo de elaboração de políticas
para a saúde que seriam adotadas nacionalmente.
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seção do capítulo trata de algumas das mudanças que já podem ser sentidas, na primeira década
do século XX, na Casa dos Expostos.
Seja como for, essas são as ideias defendidas por Fernandes Figueira quando assume a
direção da Policlínica das Crianças, em 1909. Além do cargo em questão, já nos primeiros anos
de funcionamento da Policlínica, também ocupava a chefia dos serviços da clínica médica, uma
das instâncias do estabelecimento. Em sua formação inicial, Fernandes Figueira contava com o
auxílio de sete assistentes na clínica médica. Dentre esses estava A. A. Santos Moreira.
Como prática tradicional no Rio de Janeiro desde os tempos de Moncorvo de
Figueiredo, Fernandes Figueira ministrava na Policlínica das Crianças um curso livre de
pediatria que ocorria à margem da Faculdade de Medicina. Conforme tese defendida por Luiz
Otávio Ferreira e Gisele Sanglard, “embora a FMRJ fosse oficialmente responsável pelo ensino
da pediatria na capital federal, na prática, as atividades pedagógicas de clínica pediátrica eram
realizadas em entidades que estavam fora de seu alcance formal” (FERREIRA & SANGLARD,
2010, p. 449).
No mesmo sentido, a Policlínica das Crianças se notabilizou na história da pediatria por
ter sido o local de criação da Sociedade Brasileira de Pediatria, cujas reuniões eram lideradas
por Fernandes Figueira. Assim, podemos considerar que a relação de Santos Moreira com a
escola formada por Fernandes Figueira no âmbito da Policlínica das Crianças – e, mais
especificamente, na clínica médica -, forneceu um cabedal teórico e prático ao médico dos
expostos inspirado nas noções de Fernandes Figueira para a saúde da infância. Tratemos agora
das transformações que ocorrem na Casa dos Expostos atentando para, também, algumas destas
influências.

3.3

As novas categorias de crianças inscritas pela Casa dos Expostos
Como visto no capítulo anterior, a passagem do século XIX para o século XX é palco

de uma luta ferrenha travada por médicos e demais agentes públicos pelo fortalecimento do
vínculo entre mãe e filho como uma das saídas contra a mortalidade infantil. A maternidade
será exaltada como a mais relevante função feminina e a amamentação, como essencial para
combater os altos índices de mortalidade entre as crianças. O caso das crianças encaminhadas
à Casa dos Expostos, desde a década de 1870, por suas mães se encontrarem internadas nos
hospitais da Santa Casa, é indício dessa preocupação.
A medida garantia salvaguardar a criança que, aparentemente, não possuía outro parente
para cuidar dela a não ser a mãe adoentada. Por outro lado, possibilitava que recebessem a
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alimentação dentro da Casa da Roda, que conjugava a alimentação artificial com aquela
fornecida pelas amas de leite, forma de alimentação considerada por muitos médicos –
inclusive, Fernandes Figueira -como a melhor na ausência da amamentação materna.
O objetivo de amamentar os recém-nascidos chegados com suas mães no Hospital
Geral dentro da Casa dos Expostos pode ser confirmada no título que leva uma das sessões do
Livro de Matrícula dos Expostos do ano de 1905. A seção que não sem motivo é intitulada
Crianças remetidas do Hospital da Santa Casa para serem amamentadas em depósito (Livro
de Matrícula, 1905: sem pág.), não apenas confirma a circulação de crianças entre os
estabelecimentos da Santa Casa como atesta a finalidade da remessa. São três as crianças
encaminhadas no mês de agosto de 1905 à Casa dos Expostos: Madalena, de seis meses de
idade, filha de Ana Luiza Pelegrino; Oscar, com um mês e seis dias, filho de Joaquim Pinto
Ribeiro e de Maria Francelina de Araujo; e Vicente, de dezessete dias, cujo registro não inclui
o nome de nenhum parente seu.
Nos dois primeiros casos, a nomeação dos pais no registro nos permite pensar na
possibilidade de a mãe encontrar-se enferma no hospital da Santa Casa e não haver quem
pudesse amamentar a criança. Entretanto, a terceira criança registrada, cujos pais não são
nomeados na inscrição, é um indicativo da possível morte da mãe que poderia ter adentrado à
Santa Casa para parir o seu filho, e falecido logo em seguida. A ideia é corroborada pela idade
de Vicente, que chega à Casa dos Expostos com apenas dezessete dias. Nos casos de
falecimento da mãe, a Casa dos Expostos institucionaliza a criança inserindo-a em seus livros
de matrícula. Surge, então, novas categorias no estabelecimento, que distinguem os expostos –
os entrados pela roda – das demais crianças abrigadas no estabelecimento.
O primeiro artigo do capítulo intitulado “Dos Socorros à Infância Desamparada”,
presente no Compromisso da Irmandade registrado em 190730, faz referência às três categorias
de crianças presentes na Roda dos Expostos no período e a obrigação da Irmandade para com
estes segmentos.

DOS SOCORROS A INFANCIA DESAMPARADA:
Art. 147. Ainda que a Casa da Misericórdia não tenha podido se encarregar
dos meninos desamparados, em asilo especial, todavia, nunca se deu por
Em decorrência da Lei nº 173, de 10 de Setembro de 1893, que regulou a organização das associações civis, a
Misericórdia do Rio de Janeiro teve de inscrever seu compromisso no registro civil da circunscrição competente.
Assim, em 02 de Julho de 1907, o “Compromisso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro” é apresentado - reformado em sessões da Mesa e Junta - para ser registrado. Neste
documento, a instituição explicita as ações assistenciais para com a infância em “Dos Soccorros a Infancia
Desamparada” (Compromisso..., 1907).
30
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desobrigada de acudir aos de pouca idade, cujas mães morrem em seus
hospitais, ou adoecem de maneira a não poderem cuidar deles, ou que
desnaturadamente os abandonam. (Compromisso..., 1907, sem paginação)

Abrigando os de maior idade em asilos provisórios, as crianças a cargo da Roda dos
Expostos serão classificadas a partir de três categorias presentes nos relatórios anuais da
irmandade: desamparadas, depositadas e expostas. Dentre as primeiras, figuram as crianças
cujas mães faleceram nos hospitais da Santa Casa e aquelas menores de 2 anos remetidas pela
repartição de polícia. As depositadas (ou provisórias por terem sido encaminhadas à Casa dos
Expostos em regime temporário) são as crianças cujas mães se acham em tratamento nos
hospitais da Santa Casa e que não têm abrigo externo. E as expostas, as crianças que entraram
na instituição através da roda.
Na análise quantitativa e qualitativa que fizemos dos cadernos de lançamento das
entradas na roda – que a partir de novembro de 1907 passam a se chamar Caderno do
movimento da Casa dos Expostos31 - percebemos a presença destas três categorias. Nele fica
claro que, no ano de 1888 - conforme Gisele Sanglard apontou para a década de 1870 -, já havia
na Casa dos Expostos a categoria “depositados”, diferentemente da categoria “desamparados”
(Gráfico 4).
A ausência de crianças categorizadas como desamparadas nos anos analisados
anteriormente a 1909 não é indicativo da não existência desse segmento na Roda dos Expostos.
O que a investigação dos livros de matrícula32 desde o ano de 1888 revelou é que, com a morte
das mães das crianças enviadas à Casa da Roda para serem amamentadas, estas passam a ser
inscritas enquanto “expostas” nos livros de matrícula, a mando do provedor da Santa Casa. É o
caso da menina Maria, depositada em 17 de novembro de 1889, que fora matriculada com a
numeração das crianças expostas em 29 de janeiro de 1890, provavelmente com o falecimento
de sua mãe.
Assim, a presença da categoria “desamparada” – crianças órfãs, de cujas mães tem-se
conhecimento - a partir de 1909 é indício da necessidade da Casa dos Expostos em distinguir
31

A modificação do título do livro de registro das crianças encaminhadas à Casa dos Expostos é sintomática da
heterogeneidade das crianças que a instituição passa a assistir. A mudança do título “caderno do lançamento das
entradas na roda” - que subentende que a instituição acolhe apenas crianças deixadas na roda - para “caderno do
movimento da Casa dos Expostos” é revelador desse processo que ocorre na Casa da Roda. Além disso, aponta
para o aumento da circulação de crianças não apenas entre os diferentes estabelecimentos da Santa Casa, mas entre
a Casa dos Expostos e a criação externa.
32
O que chamamos de livros de matrícula são os cadernos do lançamento das entradas na roda e o caderno do
movimento da Casa dos Expostos. Cada um destes livros corresponde a um ano e é dividido por mês. Assim, nele
constam todas as crianças remetidas à Casa dos Expostos mês a mês daquele dado ano: desde as entradas pela roda
até aquelas remetidas pela repartição de polícia ou demais estabelecimentos da Santa Casa. Estas fontes fazem
parte do acervo do Educandário Romão Duarte, da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.
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as crianças assistidas. Em um contexto de construção de uma nova visão de infância, de
estruturação da concepção de família burguesa e constituição das cátedras de pediatria e
puericultura, a prática do abandono de crianças passa a perder terreno dentre as classes mais
abastadas da cidade do Rio de Janeiro. Criava-se a ideia de família nuclear, na qual a mulher
teria um importante papel na salvaguarda de sua prole através do cumprimento dos preceitos
médicos e higiênicos.
Esses elementos somados parecem fornecer uma resposta plausível para as diferentes
categorias nomeadas pela Casa dos Expostos no período. Uma vez que o vínculo entre mãe e
filho passa a ser propagandeado junto à ideia de família burguesa, a prática do abandono tornase, cada vez mais, alvo de críticas. Dessa forma, ao distinguir as crianças assistidas entre aquelas
que possuem ou possuíam mães (depositadas e desamparadas) e as que não possuem (expostas),
a Casa dos Expostos busca se afinar aos debates travados por médicos que, como Fernandes
Figueira, defendiam o fim do anonimato no abandono.

Gráfico 4 - Categorias presentes na Casa dos Expostos por ano compromissal
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Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Caderno do lançamento das entradas na roda (1888, 1900, 1905,
1919, 1910, 1912); Caderno do movimento da Casa dos Expostos (1909, 1910, 1912).

Gradualmente, a Roda dos Expostos passa a assumir encargos diferentes daqueles para
a qual foi concebida ao absorver crianças que não apenas aquelas entradas pela roda – ideia que
já havia sido apontada por Gisele Sanglard, que considera que a Casa dos Expostos passa a
exercer uma função médico-assistencial (2016). Uma das consequências dessa nova atividade
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desempenhada pela Roda será uma maior movimentação de crianças entre as instituições de
assistência da Misericórdia carioca - como é o caso das crianças remetidas do Hospital Geral
ou do Hospício de Nossa Senhora da Saúde para a Casa dos Expostos. Da mesma forma,
aumenta o número de crianças em “criação interna”. Tal constatação é corroborada com a
análise do caderno de entradas das crianças na Casa dos Expostos. Em nossa amostragem, que
abarca os anos de 1900, 1905, 1909, 1910 e 1912, percebemos que, de um somatório de 79
“depositadas” nestes cinco anos, nenhuma foi colocada em criação externa. Desse total, 16
foram entregues às suas mães, 6 foram inscritas na seção das crianças expostas, 40 faleceram e
17 não continham outras informações além de sua entrada como “depositada” na Casa dos
Expostos (Gráfico 5).
Gráfico 5 - Situação da criança "depositada" na Casa dos Expostos/Ano

Situação da criança "depositada"/ano
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
13

7

6
3

3

5
3

3

3
1

1900
Entregue à mãe

5

1905

4
2

1909

Matriculada com a numeração de "exposto"

4
1

0

0

1910
Falecida

0
1912
Sem Informação

Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Caderno do lançamento das entradas na roda (1900, 1905, 1909,
1910, 1912); Caderno do movimento da Casa dos Expostos (1909, 1910, 1912).

O mesmo ocorre com as crianças de mães falecidas: de 6 crianças “desamparadas” no
ano de 1909, apenas duas foram dadas a criar. No ano de 1910, cujo número de inscritos nesse
grupo cresce substancialmente (56), duas também são colocadas em casas de criadeiras. E em
1910, todas as crianças desamparadas são asiladas dentro da Casa dos Expostos (Caderno de
Movimento..., 1909,1910,1912).
O processo de transformações na Roda dos Expostos no tocante ao amparo à criança é
coroado no ano de 1910, quando da transferência para a nova sede na Rua Marquês de Abrantes,
no bairro do Flamengo. A mudança para a sede definitiva esteve relacionada ao novo contexto
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no qual os “serviços de assistência à criança deixam de ser concebidos como manifestação da
caridade e são convertidos em espaços de aplicação prática do utilitarismo e da
higiene”(SANGLARD & FERREIRA, 2018, p. 163).
O prédio construído aos moldes modernos é a possibilidade de concretização do novo
projeto que a administração da Casa dos Expostos vislumbrava para a assistência à infância:
encerrar a criação externa e começar a instruir as crianças dentro de seu estabelecimento. A
nova sensibilidade em relação à assistência aos expostos torna visível a mudança de postura em
relação à criação externa, que agora aparece caracterizada sob a perspectiva da educação que
promove às crianças. Isto fica claro no relatório assinado pelo provedor Miguel Joaquim
Ribeiro de Carvalho, em 1908, que revela que a educação e criação das crianças desenvolvidas
pelas criadeiras era “tolerável” enquanto a feita pela Casa dos Expostos não “deixava a desejar”.
Afim de reunir sob nossas vistas e zelosamente cuidar de todos esses
desprotegidos é que foi sugerida, pela dedicada administração a cujo serviço
se acha o inexcedível zelo do prezado Irmão Escrivão dos Expostos, e aceita
pela Mesa e Junta, a idéa de ser de vastas proporções o edifício onde se tem
de ficar definitivamente, na rua Marquez de Abrantes (CARVALHO, 1908:
24).

A nova diretriz vem a reboque do processo intensificado a partir da segunda metade do
século XIX com a abolição do tráfico de escravos, que resulta em uma preocupação maior das
elites imperiais com o suprimento de mão de obra. Essa inquietação gerou um olhar mais atento
aos enjeitados e à busca de maneiras de direcioná-los ao mundo do trabalho através do
aprendizado de ofícios, afastando-os, na vida adulta, da vadiagem.

3.4

As novas diretrizes para a assistência na Casa dos Expostos: a instrução
A transferência da Casa dos Expostos para a nova sede na Rua Marquês de Abrantes

representou a possibilidade de colocar em prática as novas diretrizes da administração para o
seu funcionamento interno. Desenhada pelo escrivão da Casa dos Expostos, Américo
Firmiano de Moraes, com a colaboração da irmã superiora Irmã Guilhempery, a planta da
nova sede mostrava um edifício com “arquitetura severa” e “sóbria de adornos”. Possuía luz
elétrica, canalização de esgoto e “serviço sanitário perfeito”, de maneira a fornecer as
condições ideais à conservação das crianças dentro do estabelecimento (PAIVA, 1922, pp.
459).
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As novas determinações que buscavam garantir a instrução33 das crianças e jovens
dentro da Casa da Roda estavam inseridas em um processo mais amplo, pautado na construção
de uma nova ética do trabalho. Conforme apontado por Sidney Chalhoub, a transição do
trabalho escravo para o trabalho livre traz às classes possuidoras a necessidade de garantir que
os libertos se tornem trabalhadores, ou seja, dispostos a venderem sua força de trabalho. O
problema posto acarreta uma questão de ordem prática traduzida na elaboração de medidas
que visavam compelir o indivíduo ao trabalho. Em contrapartida, era preciso também
construir uma nova ética do trabalho através da positivação do mesmo e da superação de seu
caráter degradante típico de uma sociedade escravista (CHALHOUB, 2012).
Nesse sentido, a constituição do homem livre perceberá o trabalho como elemento
essencial à moralidade individual que, complementada pela vigilância social, incidirá
diretamente sobre os indivíduos estigmatizando-os por meio de categorias como vagabundo e
vadio. A assistência à infância desvalida não passará ao largo desse contexto, uma vez que
tornar as futuras mãos-de-obra aptas ao trabalho estava em conformidade com o projeto
modernizador que via nas crianças forças úteis para a nação. Esta é uma mudança significativa
para a Casa dos Expostos que, já no início do século XX, direciona seus esforços no sentido de
fornecer as bases estruturais para a educação infantil dentro do estabelecimento.
Mesmo antes de ser sistematizada na Casa da Roda, a educação de uma parcela das
crianças sob a responsabilidade da Santa Casa já era uma realidade. Em análise das atas da
Mesa e Junta da Misericórdia, percebemos que, pelo menos desde o ano de 1900, a confraria
contratara com o Colégio Salesiano a internação tanto de alguns dos meninos asilados no
Hospital Geral quanto de expostos da Roda. O objetivo da internação era não apenas fornecer
a guarda provisória dos filhos das hospitalizadas ao Salesiano, mas instruir os maiores de 10
anos, sobretudo, no aprendizado de ofícios. Além das “aulas de instrução”, os meninos eram
colocados nas demais oficinas do colégio para aprenderem ofícios “conforme escolha e vocação
33

Embora esse estudo se atenha às discussões presentes na virada do século XIX para o XX, é necessário destacar
que na América portuguesa, o alvará pombalino de 31 de janeiro já ressaltava a importância da educação na
formação das crianças. No alvará, buscava-se dar um destino profissional aos expostos que passam a ser
entendidos como uma mão-de-obra perdida em decorrência das altas taxas de mortalidade. A partir da segunda
metade do século XVIII, a teoria que concebe o trabalho humano como fundamental para a riqueza das nações
ganha espaço, sobretudo com a obra de Adam Smith. É ancorado nesse preceito que o reformismo ilustrado
atenta para a inutilidade advinda das crianças ociosas ou cuja morte havia sido precoce. As preocupações com o
seu destino passam a se relacionar com a potencialidade da criança enquanto produtora de riquezas para a Nação
e não como “um ato de compaixão, ou de maior esclarecimento das elites políticas e letradas” (FRANCO, 2016,
p. 11)Assim, podemos dizer que a reflexão acerca da criança exposta que ocorre na segunda metade do século
XIX é, em certa medida, devedora dos processos que tem lugar na segunda metade do século XVIII. Para Renato
Franco, isso é possível na medida em que “os novos valores incutidos lentamente no imaginário favoreceram a
individualização da criança, a valorização da família nuclear, a noção de amor filial e incondicional” (FRANCO,
2014:217).
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de cada um” (Caderno de atas..., 1909: 147).
No mesmo sentido, a própria Santa Casa mantinha outros asilos para a infância, como
o São Cornélio, que desde 1890 fornecia educação profissional de meninos e meninas. Além
desse, em 1906 foi aprovado o projeto apresentado pela administração do Recolhimento das
Órfãs para a adoção de um programa de ensino para as asiladas. A disposição buscou normalizar
as atividades desenvolvidas pelas assistidas através de rigoroso cronograma que distribuía as
horas de repouso, estudo, recreio, alimentação e exercícios espirituais. Além disso, para
“estimular a formação de boas alunas”, adotou distintivos e prêmio anuais para aquelas que se
destacavam nos estudos (Caderno de Atas..., 1906: 31).
Assim, a Casa dos Expostos precisa operar mudanças em sua forma de assistência para
se adaptar aos novos tempos. E o seu novo prédio, um vasto terreno com amplas acomodações,
foi passo importante no sentido de acolher as crianças e fornecer a elas instrução. Assim, no
final de abril de 1910 foi feita a mudança de todo o pessoal para a nova sede. No mês de junho
começam a recolher os menores em criação externa que já se encontravam desmamados, mas
não apenas esses. Além de parte das crianças antes em cuidado das criadeiras, também foram
recolhidas as crianças que se achavam nos Salesianos de Santa Rosa (expostos e filhos das
hospitalizadas) e no asilo provisório de meninos no Hospital Geral. Com isso, o asilo foi
desativado e a transferência para a nova casa permitiu que “os cômodos vagos passassem a
constituir mais uma enfermaria para homens” (Prefeitura da cidade, 1922: sem pág.), medida
há muito defendida por Fernandes Figueira.
A aspiração de fornecer instrução à infância asilada na Casa dos Expostos será instituída
enquanto normativa em 1909, quando o regimento da instituição sofre modificações. No
documento, era estabelecido o ensino na instituição, reflexo das diferentes expectativas sociais
para homens e mulheres. Nesse sentido, até os doze anos os meninos seriam instruídos em
leitura, caligrafia, doutrina cristã, aritmética, gramática portuguesa, noções de Geografia e
História do Brasil. Depois disso, deveriam ser admitidos em qualquer estabelecimento
industrial ou de educação, sendo preferíveis os da Santa Casa, ou confiados a pessoas que os
quisessem receber, obrigando-se a dar-lhes, sem retribuição, educação, instrução, vestuários e
curativos. Com a criação das oficinas de sapataria e de alfaiataria, na Casa dos Expostos, em 8
de março de 1911, aos 13 anos os meninos passariam a aprender os ofícios dentro do
estabelecimento.
Em comparação com os meninos, a instrução voltada às meninas parecia excessiva. A
instrução abarcava as matérias ensinadas aos meninos e mais o ensino de desenho e escrituração
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mercantil. Fora isso, eram instruídas nos trabalhos próprios de mulheres das camadas populares:
aprendiam a lavar, engomar, cozinhar, além de outros trabalhos domésticos. Também poderiam
aprender os trabalhos de agulha, bordados, flores, tapeçaria de lã, piano e canto, conforme a
idade, aptidão e inclinação de cada uma.
O regime de trabalho das meninas também era rigidamente controlado. Levantavam às
5 horas da manhã e deitavam às 20 horas da noite34, dedicando quatro horas ao estudo e várias
outras aos trabalhos manuais. O tempo para as refeições e recreios também era delimitado,
girando em torno de quatro horas diárias. Entrevemos, assim, uma maior preocupação da casa
com a disciplinarização das meninas que, ao contrário dos meninos, possui um rigoroso
cronograma de atividades grafado nos Estatutos.
O período que ficavam sob o amparo da instituição também diferia entre os sexos. As
meninas permaneceriam sob a proteção da Casa dos Expostos até completarem 20 anos de
idade, período no qual caberia à irmã superiora colocá-las em “casas de família” ou qualquer
outro estabelecimento “de confiança” (ESTATUTOS..., 1909: sem pág.). Algumas delas
também poderiam ser admitidas no serviço interno da Casa dos Expostos como auxiliares da
Irmã Superiora ou professoras. O longo tempo em que ficavam aos cuidados da instituição
revela a tentativa de assegurar a honra e a virtude das jovens até contraírem matrimônio ou
saírem para os cuidados de uma família.
Os meninos, por outro lado, se desligariam da instituição bem antes, aos 12 anos, quando
seriam encaminhados para outros locais de instrução, trabalho ou de cuidado (casas
particulares). Na prática, com a inauguração das oficinas em 1911, os laços com a instituição
se mantiveram até o fim do aprendizado. O que fica claro, entretanto, é que a instrução tanto
masculina quanto feminina voltava-se ao trabalho, de maneira a criar corpos produtivos e
incutir uma moralidade que os afastasse da vadiagem.
Assim, diante das novas atribuições da casa, novas instâncias são criadas – sala de aula
das menores, sala de aula das maiores, sala de trabalhos de agulha e de flores artificiais, sala de
aula dos meninos, oficinas de calçado e alfaiate, além da portaria, farmácia, creche, cozinha,
dispensa e lavanderia. O quadro institucional da Roda dos Expostos também passa a contar com
novos atores. Embora a administração da Casa dos Expostos permanecesse sob a
responsabilidade do irmão escrivão, tesoureiro e procurador e o serviço interno se

“Art. 44. As Expostas levantar-se-ão às 5 horas da manhã e deitar-se-hão às 8 da noite, de 1 de Outubro até 31
de Março, e às 6 horas da manhã e 8 da noite, de 1 de Abril até 30 de Setembro”. CARVALHO, Miguel Joaquim
Ribeiro de (Org.). Estatutos da Casa dos Expostos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Typ. do
Jornal do Commercio, de Rodrigues & C., Rio de Janeiro, 1909.
34
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mantivessesendo conduzido pelas irmãs da Comunidade de São Vicente de Paulo - através da
supervisão do Irmã Superiora –, já é possível perceber a presença de professoras no estatuto de
1909. Estas seriam escolhidas pelo provedor e poderiam ser retiradas do grupo das expostas
maiores de 20 anos ou das irmãs de caridade.
Nos anos subsequentes, percebemos a ampliação dos funcionários contratados pela
instituição, fato que foi possibilitado com a mudança para a Rua Marquês de Abrantes, que
permitia o desenvolvimento de atividades diversificadas. O livro Assistência Pública e Privada
no Rio de Janeiro informa os trabalhadores internosdo ano de 1912 e 1913: dois médicos, sendo
um exclusivamente para cuidar dos menores de 2 anos, um dentista, um capelão, professores
de ginástica e música35, 12 amas de leite36, 20 expostos trabalhando como auxiliares, recebendo
remuneração mensal e a Superiora, escolhida dentre as irmãs de São Vicente de Paulo para a
administração da Casa dos Expostos (PREFEITURA, 1922). Trabalhadores desenvolvendo
atividades diversificadas na Roda: sinal da nova assistência à infância levada a cabo pela
instituição.
3.5

A criação interna e externa segundo o novo estatuto da Casa dos Expostos
Na seção anterior, vimos que um dos objetivos da Casa dos Expostos era encerrar a

criação externa através da manutenção das crianças dentro do estabelecimento. Embora
figurasse entre os desejos de seus administradores, a prática de remunerar criadeiras para cuidar
da infância permaneceu dentre as normativas da Casa. No novo regimento, a criação externa
torna-se facultativa, e não mais uma peça indispensável ao funcionamento da instituição.
Assim, o regimento buscava valorizar a criação interna e a instrução promovida dentro do
estabelecimento. Contudo, a despeito da norma vigente a partir de 1909, a aplicação de suas
diretrizes em relação à criação externa parece ter ocorrido de maneira lenta. Vejamos, então, as
novas diretrizes para a criação interna e externa e alguns pontos a serem frisados sobre o
processo que buscou a efetivação da norma.
Segundo o novo estatuto da Casa dos Expostos, aprovado em 26 de junho de 1909, as
crianças que entravam na Roda deveriam ser encaminhadas para a creche, onde permaneceriam
até completarem oito anos de idade (Regimento..., 1909). Não sabemos ao certo como
funcionava esta nova instância da Roda, mas ao que parece, ela não apresentava as
35

A banda de música da Casa dos Expostos foi inaugurada em 02 de julho de 1912 e todo o seu instrumental foi
doado pela benemerência de Américo F. de Moraes (PREFEITURA, 1922).
36Os dados presentes nesta seção do livro Assistência Pública e Privada no Rio de Janeiro, organizado por Ataulfo
de Paiva, foram fornecidos por Santos Moreira.
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características preconizadas por Fernandes Figueira. A fonte encontrada que trata da questão é
o livro organizado por Ataulfo de Paiva em comemoração do centenário da independência. As
informações sobre a Casa dos Expostos que constam no livro foram fornecidas por Santos
Moreira, médico encarregado desta dependência.
Na referência à creche, o livro menciona a imprópria denominação dada à seção da Casa
dos Expostos. O “setor onde eram recebidas as crianças” não podia ser chamada daquela forma
na medida em que não “possuía a organização característica que tomam na Europa as
instituições desse gênero”. Assim, “o nome correto a ser dado” era “sala dos lactantes”, e
“destinava-se exclusivamente às crianças de até dois anos de idade” (Prefeitura..., 1922) – o
que pode ser percebido como um indício da influência do pensamento de Fernandes Figueira
na instituição (SANGLARD, 2016).
A informação dada por Santos Moreira a respeito do período no qual as crianças
permaneciam na creche – até completarem dois anos – difere daquele estipulado no estatuto da
Casa dos Expostos – até os oito anos. Acreditamos que, com a mudança para a nova sede na
Rua Marquês de Abrantes, houve a possibilidade de isolar os recém-nascidos das demais
crianças de maneira a fornecer uma assistência mais especializada a este segmento. Como
Gisele Sanglard (2016) chamou atenção, a preocupação de Fernandes Figueira era
prioritariamente com a criança de zero a um ano de idade, período em que estava mais suscetível
aos problemas gastrointestinais, principal causa mortis do segmento.
A fundação de uma instância voltada ao amparo médico e assistencial das crianças de
até dois anos de idade, fase na qual a mortalidade alcança índices mais alarmantes, é reveladora
das transformações na Casa dos Expostos no que concerne à assistência à infância. Como
podemos perceber, tal processo foi impactado pelo saber médico através da introdução de
algumas medidas que visavam imprimir um caráter mais racional aos serviços desempenhados.
Além disso, a atuação de Santos Moreira na creche ou “sala dos lactantes” gravou na seção
alguns dos projetos para a pediatria defendidos por seu chefe na clínica médica da Policlínica
das Crianças.
Assim, embora a “creche” informada pela Casa dos Expostos estivesse em desacordo
com as características que Fernandes Figueira atribui a esse tipo de estabelecimento, as práticas
levadas a cabo na instância em alguma medida se assemelham àquelas que o médico empregou
na Policlínica das Crianças. Nesse sentido, as ações desenvolvidas no âmbito da creche da Casa
dos Expostos assumiram um caráter marcadamente científico, possivelmente com a admissão
de Santos Moreira como médico encarregado, em 1911. O relatório que apresentou para o livro
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Assistência Pública e Privada no Rio de Janeiro é revelador disso. Nele, o médico trata da
mortalidade infantil na creche através do levantamento de dados que coletou entre 1911 e 1913.
Através do estudo das principais doenças que levavam à morte das crianças, chegou à conclusão
que esta era devida, sobretudo, a três fatores: às infecções do tubo digestivo (37,73%), à
debilidade congênita (22,2%) e à heredo-sífilis (11,36%) (Prefeitura, 1922).
Na visão de Santos Moreira, os fatores que impactavam nos altos índices de mortalidade
estariam atrelados à tenra idade das crianças; ao atraso no desenvolvimento de grande parte das
admitidas pela Casa dos Expostos; à falta do aleitamento materno, “que só se pode substituir
em parte pelo aleitamento mercenário e com desvantagem pelo aleitamento artificial; às
condições climáticas da cidade do Rio de Janeiro; e à aglomeração hospitalar, “que cria
condições especiais de insalubridade, difíceis de vencer” (Prefeitura, 1922).
Para combater as moléstias do aparelho digestivo, a creche adotou um sistema de
alimentação que incluía um preparado alimentar chamado Malto-Nuctral. O uso dessa nova
tecnologia alimentar na Casa dos Expostos foi considerado uma experiência bem-sucedida do
ponto de vista da higiene infantil, uma vez que não teve impacto no sistema gastrointestinal das
crianças – um dos maiores problemas da mortalidade infantil. A inserção do Malto-Nuctral na
alimentação infantil fora primeiro testada e introduzida pelo médico Fernandes Figueira na
Policlínica das Crianças, e depois amplamente aplicada por Santos Moreira na Casa dos
Expostos (SANGLARD, 2016).
Juntamente ao preparado alimentar, as crianças e jovens consumiam leite de vaca,
mingaus de diferentes tipos e sopas. O aleitamento fornecido pelas amas de leite passava a ser
prioritariamente voltado às crianças de até um ano de idade. Dessa forma, depois de ser
admitida na Casa da Roda e de serem praticadas todas as diligências relativas à sua entrada na
instituição – inscrição no livro de entrada, guarda de seus objetivos pessoais em cofre etc... – a
irmã Superiora deveria designar uma ama de leite para os recém-nascidos de até um ano de
idade. Contudo, em casos em que o médico da creche acreditasse que fosse necessário manter
a amamentação mercenária o aleitamento poderia ultrapassar a idade estipulada.
Conforme já abordado, o novo estatuto da Casa dos Expostos estipulava que as meninas
ficariam a cargo da instituição até completarem vinte anos de idade sendo que, posteriormente,
seriam colocadas em “casas de família” ou em “qualquer estabelecimento de confiança”
(Regimento..., 1909). Já os meninos ficariam na Roda recebendo instrução primária até os doze
anos de idade, quando poderiam ser admitidos em estabelecimentos industriais ou de educação,
ou confiados a terceiros que quisessem se encarregar de sua educação, instrução, vestuário e
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curativo de maneira gratuita. Com a transferência da Casa dos Expostos para a Rua Marquês
de Abrantes e a subsequente inauguração de duas oficinas, o período no qual os meninos
ficavam em criação interna aumentou, tendo em vista que a instrução voltada à formação
profissional passou a ser fornecida na própria instituição.
A transferência para a nova sede também impactou o regime de criação externa das
crianças de menor idade. No regimento de 1909, é determinado que aqueles que quisessem se
encarregar da criação de uma criança só poderiam exercer a atividade até que completassem
oito anos de idade, quando deveriam ser entregues à Casa da Roda - sob a pena de não se pagar
mais pela criação (Regimento, 1909). Desse período em diante a criança ficaria sendo criada
dentro do estabelecimento. A imposição de um prazo limite para as crianças ficarem em criação
externa – quando ficassem – revela a perda significativa da importância das criadeiras no
funcionamento interno da Casa dos Expostos, que passa a valorizar a criação interna.
Acreditamos que, com a ida para a nova sede, o regime de criação externa perdeu ainda mais
espaço dentre as crianças de maior idade.
No tocante às crianças em fase de amamentação, o cruzamento de fontes nos leva a crer
que algumas delas permaneceram sendo alimentadas nas residências de amas de leite. A ideia
é corroborada com a afirmativa presente no livro Assistência Pública e Privada no Rio de
Janeiro que informa que, com a mudança para a nova sede, foram recolhidas da criação externa
apenas as crianças que já se encontravam desmamadas. Assim, apesar do intuito de extinguir a
criação externa, esse movimento se deu de maneira gradual na Casa dos Expostos. O trecho a
seguir é revelador disso, ao mesmo tempo que nos leva a crer que o marketing feito pela
instituição das “modernas medidas” que adotou para a assistência à infância não andou pari
passu com as possibilidades de efetivá-las integralmente:

O regime definitivamente adoptado é de não se recorrer mais à amamentação
de crianças externas, prática condenável segundo a qual eram entregues a
mercenárias as infelizes crianças já uma vez enjeitadas. Quer entregues na
Roda, quer desamparadas, quer enviadas provisoriamente pelo Hospital Geral,
ficam na Casa, à qual trimestralmente serão também recolhidas as da antiga
criação externa, já desmamadas. Assim, sob as vistas imediatas da
administração, permanecerão dentro de pouco tempo, todos os expostos, com
maior proveito para sua educação e melhor resultado quanto à estatística
mortuária. Não se fez de uma só vez a internação de todos, porque seria difícil
encontrar de pronto amas para o grande número dos que mamam, acarretando
talvez enfermidades a mudança de leite; mesmo aos que já estão desmamados
não foi possível recolher todos por falta de leitos e berços
correspondentes(Prefeitura, 1922).
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Apesar de o livro ter sido publicado em 1922, os dados ali presentes são relativos ao ano
de 1912-1913. No período, portanto, mesmo com a ampliação das instalações da Casa dos
Expostos, estas ainda se mostravam insuficientes para acomodar todas as crianças. As
dificuldades na adoção de amas de leite – mesmo que em 1912-1913 o número de amas
contratadas tenha sido o maior já visto (71 amas de leite) – parecem ter constituído outro motivo
que favoreceu a permanência da criação externa. Assim, apesar de publicizar que “dentro de
pouco tempo” todos os expostos estariam em criação interna, tal proposição não se deu de
maneira tão rápida. No relatório apresentado à mesa da Santa Casa do Rio de Janeiro, dez anos
após a escrita daquela seção do livro, era informado que 42 crianças ainda se encontravam em
criação externa (Relatório..., 1923).
Não sabemos ao certo quando as amas externas – e internas -deixam de fazer parte do
quadro institucional da Casa dos Expostos. O que podemos inferir através dos dados coletados
é que os debates travados por médicos e demais agentes públicos em prol da infância
repercutiram, sobremaneira, na Casa dos Expostos. Buscando adequar-se aos novos tempos, na
virada do século XIX e, sobretudo, na primeira década do século XX, a instituição ganhará
outra roupagem instituindo a instrução e valorizando a criação interna. Por outro lado, a
medicalização das suas ações assistenciais também pode ser sentida. A inauguração da creche
e as ações que Santos Moreira imprimiu na instância revelam isso. Nesse sentido, e apesar da
Casa dos Expostos não conseguir colocar em prática todas as diretrizes anunciadas, a instituição
havia se modificado naquele começo de século, a despeito de ter mantido o nome que carregava
desde a sua fundação, em 1738.

3.6

Notas sobre o abandono na virada do século: uma amostragem
No levantamento de dados do caderno de entradas na Casa dos Expostos, analisamos

as cartas deixadas junto às crianças abandonadas na roda e os ofícios encaminhados pelas
autoridades policiais quando transferiam uma criança para a instituição. Estes documentos
anexados aos livros nos permitem entrever algumas possíveis características do abandono de
crianças nos anos inicias do período republicano. Contudo, trabalhamos com uma pequena
amostragem (que engloba os anos de 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1912 – e equivale a 195
cartas escritas por aqueles que abandonavam crianças na roda e 107 ofícios policiais), o que faz
com que as hipóteses aqui levantadas sejam uma primeira imersão no tema, sendo necessários
maiores aprofundamentos.
O que é possível perceber a partir da leitura das cartas é que, gradativamente, mais
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mulheres vão anunciar seus nomes, informando serem mães das crianças deixadas na roda. O
Gráfico 6 é demonstrativo não só do aumento do número de cartas deixadas junto às crianças
enjeitadas ao longo dos anos, mas do número das mães que fornecem as informações sobre si.
Tal atitude poderia ser entendida como fruto da luta de médicos - como Fernandes Figueira contra o anonimato que seguia o sistema de rodas e pelo fortalecimento do vínculo entre mães
e filhos. Entretanto, a resposta para a diminuição do anonimato não parece ser tão óbvia assim
se pensarmos que as instituições de assistência à infância formadas no período que tinham um
caráter propagador das ideias médicas em relação à maternidade – IPAI, Policlínica das
Crianças, Policlínica de Botafogo – possuíam um alcance restrito entre a população do Rio de
Janeiro.

Gráfico 6 - Cartas deixadas junto às crianças na roda
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Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Caderno do lançamento das entradas na roda (1890, 1895); Caderno
do movimento da Casa dos Expostos (1910, 1912).

Em termos percentuais, a tabela a seguir mostra como esse número vai crescendo
exponencialmente. Vale lembrar que, como visto no capítulo anterior, no relatório apresentado
por Fernandes Figueira no Congresso de Assistência Pública e Privada, o fim do abandono
anônimo e a implantação dos registros livres já era uma proposição, que só foi colocada em
prática após a Reforma da Saúde Pública de 1920 e a criação da Inspetoria de Higiene Infantil,
dirigida por Fernandes Figueira. O que a tabela demonstra é que, apesar da aplicação legal só
ter sido implementada a partir de 1921, o fato é que as próprias mulheres já se nominavam.
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Tabela 2 - Porcentagem de mães que se nomeiam nas cartas (com sobrenome)
Ano

1890

1895

1905

1910

1912

Porcentagem

16,12%

18,75%

27,27%

62,90%

72,97%

Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Caderno do lançamento das entradas na roda (1890, 1895); Caderno
do movimento da Casa dos Expostos (1910, 1912).

O que vemos, portanto, parece ser uma mudança no perfil do abandono. Perfil este que
não necessariamente está correlacionado aos discursos dos médicos e às regras jurídicas
surgidas no momento, mas atrelado aos impactos que a conjuntura da virada do século trouxe
aos grupos populares. O abandono, assim, vira uma prática levada a cabo pelos grupos
pauperizados, sobretudo, em decorrência do processo social, cultural e econômico que tem
lugar na Primeira República.
Como é sabido, na última década do século XIX é intensificado o processo de
“modernização” do Brasil. O fim da escravidão, o início do período republicano, a crescente
imigração e migrações internas e a industrialização marcaram este processo. Tais fatores
combinados geraram, em curto espaço de tempo, um novo perfil populacional, marcado pelo
aumento demográfico e por mudanças com relação à presença feminina no universo do
trabalho.
Na análise do Brasil da belle époque, Nicoulau Sevcenko revela um quatro de profundas
transformações que marcaram o espaço público, os modos de vida e a mentalidade carioca.
Segundo o autor, quatro elementos fundamentais regeram este processo de mudanças:
a condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade
tradicional; a negação de todo e qualquer elemento da cultura popular que
pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política
rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será
praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e
um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida
parisiense. (SEVCENKO, 1985:30)

Com as reformas de Pereira Passos, a cidade do Rio de Janeiro torna-se referência de
modernização para o restante do país, cuja urbanização seguia os moldes das cidades européias,
principalmente de Paris. A iluminação a óleo de baleia começa a ser substituída pelo uso do
gás, inauguram-se teatros e jardins públicos e cresce o número de cafés. Atividades que antes
compunham o dia-a-dia da cidade vão caindo em desuso, como os coches, sendo substituídos,
progressivamente, pelos bondes elétricos e automóveis, símbolos da modernização fluminense.
A chegada da água encanada também modifica o trabalho das lavadeiras que passam a exercer
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suas atividades dentro dos lares e não mais em torno dos chafarizes públicos, onde também
teciam suas redes de sociabilidade.
O aumento da oferta da mão de obra cria um descompasso com a demanda do mercado,
reduzindo os salários e mantendo níveis crônicos de desemprego. Além disso, a burguesia
comercial em ascensão volta-se contra os pequenos comerciantes e proprietários de habitações
coletivas imputando-lhes a responsabilidade pelas epidemias e pelo “atraso”. A desapropriação
e demolição das habitações populares e pequenas casas de comércio causam um aumento
significativo no valor dos aluguéis dos cortiços e quartos de cômodos restantes nas
proximidades do centro. Ao mesmo tempo, força o deslocamento dos grupos populares para os
subúrbios, gerando gastos adicionais com o transporte.
A carência “de moradias e alojamentos, falta de condições sanitárias, moléstias (alto
índice de mortalidade), carestia, fome, baixos salários, desemprego, miséria” tornavam-se “os
frutos mais acres” do crescimento e que “cabia à parte maior e mais humilde da população
provar” (SEVCENKO, 1985: 54). Em alguma medida, essa conjuntura de pauperização dos
grupos populares interfere na dinâmica do abandono de crianças. Os ofícios remetidos pelas
autoridades policiais à Casa dos Expostos são indicativos disso e demonstram o número
crescente de crianças enviadas à Roda por causa da pobreza de suas mães.

Tabela 3 - Motivos para a remessa da criança para a Casa dos Expostos (ofícios das
autoridades policiais)
Motivos para a remessa
Pobreza da mãe
Criança abandonada na rua/ estabelecimento
Abandonada na casa da ama/criadeira
Mãe falecida
Mãe com problemas mentais ou internada no
Hospício Nacional de Alienados
Mãe enferma
Mãe presa
Mãe desaparecida/falecida e pai sem recursos
Sem informação
Total

1890
2
4
2
5

1895
3
5
1
11

1900
2
1
0
1

1905
4
2
2
2

1910
11
3
4
2

1912
10
2
2
1

3

5

0

1

0

1

1
0
0
1
18

0
1
0
1
27

0
0
1
0
5

2
0
0
2
15

0
0
1
0
21

0
0
5
0
21

Fonte: Arquivo Educandário Romão Duarte, Caderno do lançamento das entradas na roda (1890, 1895, 1900);
Caderno do movimento da Casa dos Expostos (1910, 1912).

Em 1910 e 1912, cresceu significativamente o número de mulheres que chegavam às
delegacias distritais para deixarem seus filhos sob o argumento de que não possuíam condições
pecuniárias para tal. É o que pode ser visto a partir do ofício remetido ao escrivão da Casa dos
83

Expostos, em 18 de abril de 1910. Nele, o chefe de polícia pede que seja “admitido nesse
estabelecimento o menor Nilo, com um mês de existência, batizado na Santa Casa, filho de
Marcolina Lourenço, a qual não tem meios para prover a subsistência” (Caderno do
Movimento..., 1910). O dado informado por Marcolina a respeito do batismo de seu filho na
Santa Casa – instituição que possui, portanto, sua certidão de batismo - e a própria ida à
delegacia – ao invés da escolha por deixar seu filho diretamente na roda – demonstra uma
predisposição em identificar-se enquanto mãe.
O cenário que este capítulo procurou mostrar é de uma franca mudança na Instituição
influenciada pelo discurso médico – no caso de Fernandes Figueira, através dos ensinamentos
passados ao seu assistente Santos Moreira - e pela própria época. Nesse novo contexto, as
mulheres já se apresentavam como mães das crianças deixadas na roda ou mesmo daquelas
encaminhadas pela Polícia. Tais transformações conjunturais também podem ser percebidas a
partir da mudança para a nova sede, quando o ensino primário e a educação profissional passam
a ser implementadas na Casa dos Expostos do Rio de Janeiro. São movimentos em paralelo que
acabam por estimular a adoção de novas formas de cuidar da infância.
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Conclusão
A despeito de possuir mais de quatrocentos anos de sua fundação na cidade do Rio de
Janeiro, a Santa Casa da Misericórdia acolheu mudanças ao longo de sua trajetória, buscando
adequar-se aos projetos em debate na virada do século XIX. Enfocando a Casa dos Expostos,
instituição de assistência infantil da Misericórdia, tratamos das respostas dadas pelo
estabelecimento em meio a este contexto de construção de novos sentidos para a infância e para
a família.
Até meados do século XIX, suas ações em relação às crianças abandonadas na roda
giravam em torno do seu acolhimento para, posteriormente, serem colocadas em casa de
criadeiras que se responsabilizariam por sua alimentação, vestimenta e curativos. Boa parte da
criação dos enjeitados ficava a cargo dessas mulheres que tomavam para si a tarefa em troca de
pequena remuneração. Contudo, ao completarem sete (no caso dos meninos) e oito anos (no
caso das meninas), as criadeiras deixariam de ser remuneradas pela Casa dos Expostos, e
poderiam entregar as crianças à instituição, que se encarregaria de colocá-las em novos
estabelecimentos ou locais de criação. Aquelas que escolhessem por manter a criança sob o seu
encargo deveriam fazê-lo gratuitamente até que completassem treze anos – período no qual os
expostos deveriam receber pagamento pelos serviços prestados.
Na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir da década de 1870, algumas
mudanças começam a ser sentidas na Casa dos Expostos. As transformações são reflexos de
um contexto marcado por profundas mudanças na cidade do Rio de Janeiro e de consolidação
de valores que, de alguma forma, impactavam a infância e a forma de assisti-la. Nesse sentido,
não só a afirmação da medicina como um campo de saber específico irá impactar nas
transformações da Casa da Roda. Esse contexto percebe outros três movimentos que ocorrem
em paralelo: a sedimentação da moral burguesa cujo ideal de família prevê a responsabilização
pelo cuidado com sua prole, a criação de novas instituições assistenciais que irão fornecer outras
formas de cuidar da saúde infantil, e a questão social que irá abater os moradores da cidade do
Rio de Janeiro e aumentar a demanda pelos estabelecimentos da Misericórdia.
A Casa dos Expostos não permanece alheia a esses processos. Dessa forma, não apenas
busca se adequar às novas demandas da sociedade no tocante ao amparo à infânciacomo se
esforça por manter-se enquanto relevante instituição nesse novo contexto de complexificação
dos aparatos assistenciais. Assim, acolhe importantes mudanças em sua organização interna.
Uma dessas é a tentativa de manter as crianças dentro de seus estabelecimentos, de maneira a
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fornecer instrução a elas. Para tanto, a nova sede na Rua Marquês de Abrantes, com suas amplas
acomodações, torna-se fundamental.
Outra medida é a nova categorização das crianças que adentram o estabelecimento,
dividindo-as entre expostas, desamparadas e depositadas. As duas últimas categorias são
relativas às crianças cujas mães faleceram nos hospitais da Santa Casa ou que se encontram em
tratamento em suas enfermarias. Em meio a um contexto de crítica ao sistema de rodas, no qual
os discursos médicos buscam estreitar o vínculo entre mães e filhos, a adoção destas
terminologias revela a intenção da Casa dos Expostos em se afinar a este debate. Afinal,
demonstra que abriga em seus corredores não apenas as crianças frutos da prática reprovável
do enjeitamento, mas aquelas cujas mães não possuem condições de cuidar dos filhos (por
enfermidade ou morte). Com isso, a instituição se resguardava de algumas das críticas a seu
respeito demonstrando que possuía relevante papel social.
A inauguração da creche na Casa dos Expostos também é um importante dado que nos
permite entrever a crescente medicalização da instituição. A presença de Santos Moreira à
frente da seção - médico que fora formado por Fernandes Figueira - revela a associação da Casa
dos Expostos com relevantes nomes da cena médica do período, o que fornecia legitimidade às
suas ações assistenciais. Nesse sentido, a divulgação no livro Assistência Pública e Privada no
Rio de Janeiro: história e estatística a respeito da investigação de Santos Moreira sobre as
principais causas para a mortalidade entre as crianças menores de dois anos de idade, ao mesmo
tempo em que buscava dar resposta àqueles que criticavam os elevados índices de mortalidade
infantil na Casa dos Expostos, intentava refletir a crescente associação da tradicional instituição
com modernas atitudes médico-científicas em prol da saúde infantil. Por outro lado, as
pesquisas sobre as moléstias infantis desenvolvidas pelo médico encarregado da creche também
concretizam a visão de Fernandes Figueira de atenção à faixa etária que mais sofria ameaças de
vida.
Vemos, assim, uma Casa dos Expostos em franco processo de remodelação de suas
ações assistenciais, processo este que irá avançar pelos anos seguintes. Não à toa, no ano de
1923, temos o exemplo de novas oficinas criadas na Casa dos Expostos, e o processo de
instrução voltado às crianças será coroado com a mudança do nome da instituição para
Educandário Romão de Mattos Duarte, na década de 1940.
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ANEXO 1 - Projeto da sede da Casa dos Expostos na Rua Marquês de Abrantes, RJ

Fonte:CARVALHO, Miguel Joaquim Ribeiro de. Exposição de 1908. Notícias dos diversos estabelecimentos
mantidos pela Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, organizadas pelo
provedor dr. Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1908.

ANEXO 2 - Foto das meninas da Casa dos Expostos, 30 de maio de 1908

Fonte:CARVALHO, Miguel Joaquim Ribeiro de. Exposição de 1908. Notícias dos diversos estabelecimentos
mantidos pela Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, organizadas pelo
provedor dr. Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1908.
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ANEXO 3 - Foto dos meninos da Casa dos Expostos, 30 de maio de 1908

Fonte:CARVALHO, Miguel Joaquim Ribeiro de. Exposição de 1908. Notícias dos diversos estabelecimentos
mantidos pela Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, organizadas pelo
provedor dr. Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1908.
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ANEXO 4 - O mecanismo da roda dos enjeitados

Fonte: Acervo do museu do Educandário Romão de Mattos Duarte, RJ
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