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RESUMO 
Nesse trabalho discutiremos o papel do higienismo na configuração dos 
estigmas que marcam a cidade do Salvador, na transição do século XIX 
para o XX. A partir da análise da trajetória de um grupo circunscrito de 
médicos que se auto denominam membros da “Escola Nina Rodrigues”, 
procuraremos traçar um painel que discuta a correlação entre a doutrina 
higienista e a configuração do espaço supramencionado. Serão 
estabelecidas ainda, ligações entre o discurso higienista e o discurso 
turístico, por compreenderemos que uma vez estabelecida à imagem da 
cidade do Salvador como locus apto à promoção da “assepsia social”, essa 
atividade aparece como uma alternativa capaz promover a desejada 
assepsia, dotando a cidade dos requisitos necessários para a sua inserção 
na contemporaneidade.

1
 

Palavras chave: higienismo, produção do espaço geográfico, Salvador. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Figura 01. Capa de tese higienista 

O texto da capa acima é recorrente nas outras 8 teses médicas que foram lidas para 
embasar essa pesquisa. Em todos eles percebemos a’“ostentação da legitimidade do 
parentesco’, que é alegado como uma forma de enunciar “a boa origem”. Não é sem 
razão, portanto, que os eugenistas recorrem à metáfora da árvore para explicar as 

suas idéias. Numa interpretação mais óbvia, poderíamos ligar a imagem da árvore aos 
ciclos evolutivos da espécie humana – nascer, crescer, reproduzir e morrer –, contudo, 
essa imagem contém outros sentidos além dos explicitamente apresentados 
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Concordando, com Pietra Diwan acreditamos que a metáfora da árvore possa também 
representar “[...] a rede de poderes existentes na sociedade brasileira, no momento em 
que se construía e se afirmava o discurso da eugenia [...]” (2007, p.14) afinal, no 
término do século XIX e início do XX a sociedade baiana e brasileira se defrontava 
com a necessidade assumir paradigmas novos e mais ajustados com as 
transformações que marcaram a passagem de um século para o outro. É sobre esses 
novos paradigmas que falaremos a seguir, não sem antes apresentarmos alguns 
conceitos. 

Figura 02. Árvore eugênica 

O conceito de eugenia foi cunhado pelo antropólogo, meteorologista, matemático e 
estatístico inglês Francis Galton (1883). Sob a influência da leitura do livro de seu 
primo Charles Darwin, A origem das espécies (1859) Galton lançou as bases da 
eugenia com o livro Hereditary genius (1869), aonde ele procura demonstrar que a 
capacidade humana decorria da hereditariedade mais do que da própria educação. 
Segundo a acepção de Francis Galton, eugenia é a “[...] ciência que lida com todas as 
influências que melhoram as qualidades natas de uma raça e também aquelas que 
desenvolvem à máxima vantagem [...]”. O objetivo da eugenia é “[...] reunir tantas 

influências quantas possam ser razoavelmente empregadas, para fazer com que as 
classes úteis na comunidade possam contribuir mais do que sua proporção para a 
geração seguinte [...]”. 

A partir das contribuições de Francis Galton, emergem os conceitos de “qualidades 
natas”, “máxima vantagem” e “classes úteis” que se configuram nos pontos 
nevrálgicos da teoria eugenista. O inatismo sugere que os seres humanos nascem 
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programados biologicamente. A “máxima vantagem”, por sua vez, designaria a 
potência maximizada da capacidade reprodutiva humana de gerar descendentes que 
se aproximem de padrões superiores de perfeição física e intelectual. Tal maximização 
se daria em função da seleção natural dos mais aptos, que por sua vez gerariam as 
“classes úteis” a sociedade, isso é, os grupos de pessoas intelectualmente superiores 
e dotadas da aptidão genética e gênio moral para liberar outras pessoas.  

O higienismo, emerge como uma espécie de repercussão da eugenia, repercutindo 
uma estratégia sobre a qual a eugenia se afirma para buscar sustentação, propondo 
por conta da promoção da salubridade ambiental, a tomada de medidas profiláticas 
que visam sanear os males que demandam da vida em comunidade e, principalmente, 
da urbanização. O higienismo, na concepção de Renato Kehl “[...] procura melhorar as 
condições do meio e as individuais, para tornar os homens em melhor estado físico, se 
configurando como o mais importante desdobramento da medicina social [...]” (1935, 
p.41). 

Antes de qualquer coisa, é importante destacar que, tanto a eugenia quanto o 
higienismo, são marcados por fortes concepções biológicas e geográficas, não se 
constituindo em uma novidade, pois, cinco séculos a.C., o grego Hipócrates, 
considerado “o pai da Medicina” já relacionava a origem das doenças com o meio 
ambiente. O tratado hipocrático Água, ares e lugares ressaltava justamente a relação 
dos constituintes atmosféricos, da variação das estações e da localização da cidade 
na determinação de doenças. 

No século XVIII, graças ao advento da Revolução Industrial – que cristaliza as 
diferenças entre ricos e pobres, cidade e campo –, as teorias hipocráticas – dentre 
elas a eugenia e o higienismo – voltam a chamar atenção, e novamente o meio 
reaparece como fator fundamental para explicar o aparecimento das doenças. É o 
chamado neo-hipocratismo quem restabelece a relação entre o homem doente, a 
natureza e a sociedade. Esta medicina espacializa a doença, imputando no meio em 
que o indivíduo mora, a responsabilidade pela sua doença. É o que o filósofo francês 
Michel Foucault chamou de “[...] medicina das coisas, medicina das condições de vida 
e do meio de existência [...]” (1984, p.92).  

METODOLOGIA 

Esse trabalho toma de empréstimo algumas crenças, doutrinas e teorias médicas 
derivadas do higienismo. Teorias que se destacaram a partir do neohipocratismo e que 
vão repercutir nas inúmeras propostas de intervenção que marcam a cidade do 
Salvador na transição do século XIX para o XX. Algumas dessas teorias, inclusive, 
influenciaram o estilo arquitetural das construções. Quais sejam:  

A teoria telúrica considerava que as doenças eram produzidas por emanações 
malignas do solo. No sentido de promover a salubridade desse, os adeptos dessa 
teoria propunham a tomada de cuidados com os nós, valas, brejos e pântanos lodosos 
das cidades. A preocupação com o saneamento desses espaços inspira-se na teoria 
telúrica que atribuía a responsabilidade das doenças aos gases venenosos emanados 
desses dos solos. Sanear esses lugares, nesse sentido, é considerada uma estratégia 
de importância fundamental para devolver a saúde da cidade.  

Uma área em especial, chama atenção dos médicos higienistas: o Centro Histórico de 
Salvador. O Centro Histórico de Salvador àquela altura, se constituía em uma das 
poucas áreas urbanizadas da cidade, dispondo de calçamento de pedras “cabeça de 
negros” e iluminação fornecida por lampiões a gás, cuidados pelos famosos 
“acendedores”.  
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Os médicos higienistas inicialmente negligenciaram as preocupações com o 
saneamento desse espaço e da cidade, acreditando que, o desenho enladeirado das 
ruas da soteropólis, dificultaria o acúmulo da água e a formação do lôdo. Também 
evitavam a adoção da medicina telúrica, por medo do contágio no contato direto com 
as impurezas. As preocupações com o saneamento, só passaram a ganhar força a 
partir do momento em que esse espaço se configura definitivamente como um lugar de 
habitação da pobreza. Sobre inspiração das teses da medicina telúrica são criados, 
ainda no século XIX, os primeiros sistemas de saneamento público (esgotamento 
sanitários) de Salvador. Um sistema composto por uma pequena rede de galerias 
amplas e totalmente interligadas ao mar da Baía de Todos os Santos, aonde os 
despejos eram jogados in natura. 

Os seguidores da medicina das constituições acreditavam que existia uma constituição 
epidêmica da doença e que essa era determinada por um conjunto de fenômenos 
naturais, tais como, a qualidade do solo, clima, estação do ano, chuva, seca, centros 
pestilentos, penúria resultante do meio natural. Considerando a natureza a 
responsável pelas doenças, os médicos propõem o afastamento dos doentes dos 
espaços considerados insalubres, a intervenção nos ambientes considerados 
doentios, ao mesmo tempo em que, também, irão indicar os locais adequados para a 
implantação dos bairros e mesmo aconselhar a migração temporária nos períodos do 
ano aonde a incidência de doenças for maior. É seguindo essa orientação que os 
médicos propõem a migração temporária dos tuberculosos para bairros como Campo 
Grande, Graça, Barra e Corredor da Vitória, bairros novos e nobres, pois, acreditavam 
que a proximidade da praia, e, principalmente, o ar descontaminado pela pobreza, 
serviria de antídoto contra a doença. 

Alguns médicos, porém, não consideravam que a alusão à constituição médica fosse 
suficiente para explicar a natureza das enfermidades epidêmicas. Por outro lado 
defendiam que a doença seria produzida por miasmas, que resultariam das 
emanações nocivas, que corrompiam o ar e atacavam o corpo humano. Segundo a 
teoria miasmática, o meio físico e social, a natureza e a concentração de homens 
eram produtores de miasmas. Assim, áreas de charco e pântanos deveriam ser 
aterradas, o lixo e as edificações insalubres destruídas e a sujeira eliminada. A 
corrupção do ar também podia ser combatida através de sua renovação e circulação.  

Os médicos consideravam que tudo o que estivesse parado, estagnado, poderia ser 
um elemento perigoso à saúde pública, um produtor de miasmas. Diante da convicção 
de que a infecção e a contaminação se produziam pelo ar, muito mais do que pela 
água, a ventilação constituia-se no principal eixo da estratégia higienista, pois 
acreditava-se que ela restaurava a qualidade do ar e da água. Para aperfeiçoar o 
trabalho de ventilação e conter o fluxo das emanações sociais, procede-se a um novo 
recorte do espaço e nos dos equipamentos urbanos.  

Normas, que concernem principalmente a respeito da largura das ruas e altura das 
casas, são estabelecidas a fim de favorecer a circulação do ar. Vastas praças, 
contendo fontes, foram construídas e as cidades rasgadas por largas ruas, avenidas e 
bulevares. A arquitetura é marcada pela abertura de grandes janelas, portas, pátios e 
varandas. A água, o lixo, os dejetos, a sujeira também tinham que circular. Para esta 
mentalidade a circulação era a condição básica para a higiene pública. A drenagem 
dos alagados pestilentos, das ruas, a limpeza dos calçamentos significavam 
interromper a estagnação pútrida genealógica, preservar o futuro da cidade.  

A doutrina miasmática incluía também, a evacuação daquelas pessoas consideradas 
vadias e com elas o seu mau cheiro e a infecção social. Essa teoria exigia a adoção 
de medidas de saneamento, uma higiene total, uma limpeza profunda do meio físico e 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

 
1880 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009  

social, pois, acredita-se que aonde reinasse a sujeira, a concentração, o 
amontoamento, criava-se um ambiente propício à formação de miasmas e de 
doenças, fatores decisivos na mortalidade e morbidade dos habitantes.  

O espaço urbano foi considerado como o meio mais perigoso para a população. 
Cemitérios, matadouros, hospitais, cadeias, fábricas, lixões etc. foram transferidos 
para a periferia da cidade. Construíram-se redes de água e esgoto e passaram a fazer 
um controle das fontes, rios e chafarizes. Dentre os desdobramentos teóricos do 
higienismo, a teoria miasmática foi a que mais se popularizou entre os médicos 
baianos, forjando a ocupação pela elite de bairros como o Corredor da Vitória, Graça e 
Barra, ao mesmo tempo em que, também precipitou a saída dos poucos 
remanescentes endieirados do Centro Histórico de Salvador. 

Já a teoria contagiosa, que disputa a preferência dos médicos baianos, juntamente 
com as teorias miasmáticas, considerava o contágio ou vírus como “[...] um princípio 
de transmissão mórbida que se reproduzia no organismo humano e podia passar de 
um a outro [...]”. Inicialmente só era considerado o contágio direto. Depois, passou-se 
a admitir os processos de contágio indireto através do ar, vestimentas e outros 
objetos. Para combater as doenças contagiosas era necessário vacinação, 
desinfecção das edificações, isolamento do doente, além de medidas preventivas de 
quarentenas, cordões de isolamento que prejudicavam as relações comerciais. 

Paralelamente a estas disputas científicas, interpretações da enfermidade como 
fenômeno social alcançam uma ampla difusão no século XIX. A pobreza, o excesso de 
trabalho, a má alimentação, a falta de moral, a moradia e vizinhança de ambientes 
insalubres e outros fatores de tipo econômico social foram considerados de grande 
relevância para explicar o impacto das enfermidades. Depois de esquadrinhado o 
espaço físico foi a vez do espaço social. A doença podia ser resultado tanto do meio 
físico, quanto do meio social. Surge a teoria social da doença.  

As devastações mais mortíferas ocorriam nos bairros mais densos e “entulhados”. Os 
relatórios médicos da época evocam a existência de laços muito próximos entre 
lugares insalubres e as doenças. Segundo médicos e sociólogos, existia uma 
população que favorecia a epidemia: “[...] aquela que apodrece na lama fétida [...]” 
(CORBIN, 1986, p.183).  

Os médicos higienistas preocupados com a atmosfera viciada das habitações 
insalubres, clamam pela necessidade de dar ar aos pobres. A higiene doméstica, que 
tende a se transformar em “higiene das famílias”, engendra uma forma de habitar 
tributária da “medicalização” do espaço privado. O espaço de moradia é dissociado do 
espaço do trabalho. Estabelece-se como ideal de salubridade a destinação de uma 
casa para cada família. E como já no século XIX, o Centro Histórico passa a ser 
ocupado por uma população pobre, que esquadrinha os cômodos dos imóveis para 
sublocá-los a fim de obter ganhos com aluguéis, logo esse espaço passa a ser 
estigmatizado como lugar da sujeira e da doença, o mais contagioso da cidade. 

A difusão da teoria social da doença se dá principalmente na Inglaterra, durante a 
Revolução Industrial, quando o pobre perde a sua função social e se torna perigoso, 
tanto por ser considerado um foco disseminador de doenças, como por tornar-se força 
política que é capaz de se revoltar. Este, além de submeter-se às normas de 
comportamento e sujeitar-se a inspeções, devia respeitar regras de construção 
estabelecidas nas leis. No final do século XIX ocorre uma reorientação da Medicina 
com a emergência da bacteriologia, transformando-se as maneiras de combate a 
doenças contagiosas e miasmáticas. A higiene tradicional, baseada no supra individual 
(meio ambiente, marco social, etc) dá lugar a nova medicina cientifica que se centrará 
no individuo e nos fenômenos internos do organismo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fundamentados nestas teorias, a partir do final do século XIX, os médicos baianos 
passam a realizar levantamentos das características físicas, sociais, econômicas e 
culturais dos lugares. Eram as chamadas topografias médicas, que contribuíram para 
diagnosticar os males e localizar as doenças no espaço. Através delas podia-se 
indicar os lugares sãos e enfermos, as zonas onde era possível habitar e aquelas que 
deveriam ser evitadas. As topografias das cidades desenham os princípios gerais do 
urbanismo organizado. Estas topografias constataram que o meio urbano era o mais 
insalubre para a população, o foco disseminador das epidemias, fato que já havia sido 
denunciado por médicos, escritores e políticos iluministas. As cidades, quanto mais 
desenvolvidas fossem, eram consideradas as maiores concentradoras de problemas, 
de população, de doentes, de casos de mortalidade, se constituindo em símbolos da 
miséria, da doença, da perversão dos costumes, das desigualdade e da decadência 
(RONCAYOLO, M. 1989). 

Figura 03. Topografia médica do século XIX 

A evolução de algumas teorias e relatos de disputas cientificas demonstraram o 
despreparo do pensamento social para entender as transformações, os novos 
paradigmas que se processavam na cultura urbana.  

Na Salvador do século XIX, parecia vigir uma espécie de deslumbramento com a 
sciencia, que levava a adoção açodada de alguns conceitos tomados de empréstimo 
das Ciências Naturais e Biológicas. Graças a essa adoção precipitada, a cidade do 
Salvador passa a ser vista como um organismo vivo, demandante de cuidados 
médicos, de organização e assepsia social. 

É preciso esclarecer, no entanto, que o movimento eugênico e higienista baiano, 
diferentemente do que acontece no restante do Brasil, se caracteriza pela 
heterogeneidade2, valendo destacar a atuação de médicos como Raimundo Nina 
Rodrigues, Balthazar da Silveira e Luis Anselmo frente aos problemas decorrentes da 
carência da saúde pública e saneamento, bem como, à psiquiatria e “higiene mental” 
ao longo das décadas de 1920 e 1930. Em um artigo “Movimento higienista” na 
história da vida privada no Brasil. Do homogêneo ao heterogêneo (2002), Edivaldo 

                                                   
2
 A homogeneidade do movimento eugênico e higienista baiano não se manifesta do mesmo 

modo nos outros estados do Brasil. No Brasil, esse movimento se divide de várias formas, 
englobando aqueles que defendem teses miasmáticas, sanitaristas e aeristas. 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

 
1882 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009  

Góis Júnior enfatiza além da participação desses renomados médicos na difusão das 
teses higienistas, o intenso debate interno que existia dentro do movimento higienista 
no que se refere à sua intervenção, aos seus meios, teorias e ideais. Divergindo da 
maioria dos autores que ressaltam os efeitos negativos do higienismo, Edivaldo Góis 
destaca as contribuições que esse pensamento deu, no sentido de melhorar as 
condições de vida da classe trabalhadora no que se refere a salários, saúde, 
educação, jornada de trabalho, enfim, tudo que colaborasse para a valorização do 
povo brasileiro. 

Quem também discute a heterogeneidade do movimento eugênico e higienista 
brasileiro é Lilia Moritz Schwarcz, no Espetáculo das raças. Cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil (1993). A despeito, porém, de concordar com a diversidade 
mencionada por Edivaldo Góis, essa autora diverge quanto ao caráter da produção 
eugênica e higienista, destacando que o Brasil do século XIX se constituía em um 
grande laboratório racial, aonde a miscigenação era encarada “nosso grande mal e 
nossa suprema diferença” (1993, p.190).  

Comparando a produção científica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com a 
Faculdade de Medicina da Bahia a autora pontua as principais diferenças entre as 
duas escolas. Para Lília Schwarcz, enquanto os médicos da academia carioca 
buscavam sua originalidade e identidade na descoberta de doenças tropicais como a 
febre amarela e o mal de Chagas, que deveriam ser prontamente sanadas pelos 
programas higiênicos, os médicos baianos entenderam o cruzamento racial como o 
nosso supremo defeito, e ao mesmo tempo nosso elemento de destaque frente às 
outras nações. Assim, enquanto para os doutores cariocas o importante era combater 
as doenças, para os profissionais baianos era o doente quem estava em questão. Era 
a partir da miscigenação, portanto, que se previa a anormalidade, se entendia a 
criminalidade, enfim, se estabeleciam interdições aos comportamentos inadequados 
para o convívio social. É importante destacar que o que era considerado impróprio, 
segundo a concepção higienista, tinha forte conexão moral, pouco dizendo respeito às 
questões de saúde propriamente ditas. Desse modo, tocar tambor, dançar o maxixe, 
usar vestes impróprias, perfumes, maquilar-se e fazer uso de mictórios públicos para 
satisfazer as necessidades fisiológicos eram tomadas como práticas que feriam além 
do decoro, a salubridade. 

As teses higienistas se popularizaram rapidamente entre os médicos baianos. 
Seguindo os critérios da época, no que tange as áreas de concentração de interesses 
e produção cientifica médica da Faculdade de Medicina da Bahia, Lílian Schwarcz 
(1993) chegou ao seguinte quadro temático para o período que vai de 1870 a 1930. A 
área de Higiene Pública publicou 617 teses; a Medicina Interna, 245 teses; a Medicina 
Geral, 217, teses; a área de Bibliografia, 190 teses; a Medicina Cirúrgica, 113 teses; a 
área de Medicina Legal, 87 teses; a área de Biografia e Necrologia, 87 teses; a área 
de Medicina Prática, 75 teses; a Medicina Nervosa / Neurologia, 61 teses; a área de 
Eugenia, 28 teses e Ciências Naturais, 25 teses médicas.  

Expostos dessa maneira, os dados permitem visualizar a patente preferência dos 
médicos baianos pelos temas ligados ao higienismo que compreendia não somente a 
epidemiologia, mais como o saneamento, a higienização e a metrologia. Advogando 
favoráveis a possibilidade de intervenção racional sobre a seleção natural, esses 
médicos defendiam a proposta de amparo a saúde física e moral dos trabalhadores 
baianos. Assim, o movimento higienista se torna uma extensão e um desdobramento 
das questões eugênicas, ratificando os parâmetros disciplinares, os quais deveriam 
garantir a formação de uma população sadia, sem conflitos. O higienismo extrapola, 
então, os seus limites disciplinares e passa a cuidar da moralidade social como um 
todo, organizando uma vida sadia. Isso faz com que ganhe força na cidade do 
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Salvador, a crença de que fatores externos como o uso de bebidas alcoólicas, a 
dança, o uso de perfume e maquilagem contribuíam para a degeneração da raça.  

Tomaremos o exemplo das bebidas alcoólicas para explicar como funcionavam as 
regras normatizadoras da vida social. O abuso do álcool era visto pelos higienistas 
como uma herança genética. Paradoxalmente, no entanto, havia uma espécie de 
escala de permissões e interditos que vigiam em relação ao uso e ao tipo de 
determinadas bebidas. O uso de um, até dois cálices de vinho, bebida dos ricos, por 
dia, era recomendado e até considerado chique, deste que o seu consumidor se 
certificasse acerca da procedência e da boa qualidade do mesmo. Já o uso da 
aguardente da cana-de-açúcar, bebida do pobre, era condenada, mesmo a despeito 
dos médicos reconhecerem que tal bebida era menos nociva a saúde, por conter 
menor quantidade de elementos tóxicos. O médico Deodato Álvares Soares, referindo-
se ao uso da aguardente de cana de açúcar dizia o seguinte: os pobres “viam nessa 
bebida um anesthesico a sensação de fome, um meio prophylatico desarrazoado e 
funestamente posto em prática contra o paludismo” (1899, p.67).  

O uso de alguns tipos de bebidas alcoólicas, como a aguardente de cana-de-açúcar, 
portanto, estavam ligadas a proliferação de doenças como a tuberculose e a sífilis. 
Evidentemente, hoje não é mais possível arrazoar uma ligação entre essas doenças e 
o uso do álcool, contudo, para os higienistas a relação entre álcool, doença e, 
conseqüente degeneração racial parecia óbvia. A tuberculose, tanto quanto a sífilis, 
chegava ao alcoólatra, via de regra, através do ambiente contaminado pela pobreza. A 
lógica funcionava mais ou menos assim: sendo pobre, o individuo fazia uso de 
aguardente de cana; para fazer uso da aguardente de cana, ele era obrigado a 
freqüentar ambientes contaminados pela secreções da miséria, se expondo a doenças 
como a tuberculose; freqüentando os ambientes contaminados pelas secreções da 
miséria (prostíbulos, especialmente) ele se expunha as contaminações por doenças 
venéreas como a sífilis, dentre outras. 

CONCLUSÃO 

A ansiedade com o futuro da cidade do Salvador, na transição do século XIX para o 
século XX, estimula o contexto no qual a proposta eugênica e higienista aparece como 
uma esperança para a pouco numerosa, porém, influente elite branca e rica. Sobre as 
estatísticas populacionais da cidade do Salvador nesse período, inclusive, Walter 
Fraga Filho no livro Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX (1996) 
esclarece que “90% da população soteropolitana vivia no limiar da pobreza no século 
XIX, sendo a cidade habitada por um enorme contingente de mendigos, pedintes e 
desempregados, que eram atingidos por toda sorte de doenças”. Juntando-se esse 
enorme contingente de pobres com uma população miscigenada os higienistas 
encontram, na Salvador da transição do século XIX para o XX, o espaço perfeito para 
desenvolverem as suas teses. Walter Fraga Filho também, espacializa os ponto de 
mendicância, no centro de Salvador, deixando claro que a pobreza tinha nesse 
espaço, um local privilegiado. 

Objetivando, portanto, melhorar e porque não dizer, curar a população enferma da 
degeneração representada pela chaga da pobreza e da miscigenação, os médicos da 
Faculdade de Medicina da Bahia, legítimos representantes da elite rural, branca e rica, 
organizam uma série de levantamentos estatísticos que se pautam no interesse de 
localizar os focos de doenças e eliminá-las. O Ensaio de estatística médica da capital 
da província da Bahia, realizado em 1852, constata justamente que das 18 freguesias 
existentes na cidade do Salvador no século XIX, a freguesia da Sé, que engloba o 
Centro Histórico, é o local da cidade aonde a incidência de doenças é maior, 
destacando-se dentro do quadro de moléstias que afetam a sua população as do 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

 
1884 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009  

aparelho digestivo – que evoluem a partir da adoção de uma dieta alimentar pobre em 
alimentos do reino animal e vegetal – e as do aparelho respiratório que resultariam “de 
uma atmosfera contaminada pela pobreza” (1852, p.25).  

A partir de constatações como essa, os higienistas criam uma série de argumentos 
que visam justificar as intervenções nos espaços da pobreza, deixando as ruas e as 
casas dos pobres livres para as operações saneadoras. Também a partir da inspiração 
das teses higienistas, são escritos os primeiros Códigos de Posturas Municipais que, 
impregnados por uma forte concepção moralista objetivam, além de sanear a cidade, 
promover limitações no contato entre ricos e pobres.  

O que há de curioso nesses códigos é a sua vigência localizada, ou seja, a lei que 
incidia sobre o Centro Histórico de Salvador, por exemplo, espaço da pobreza, não era 
a mesma que vigia sobre o Corredor da Vitória, espaço dos ricos. Assim, quando o 
Código de Postura Urbana de 1879 proibiu que fossem jogados “fezes e urina da 
janela dos casarões durante todo a transcorrer do dia”, também, determinou que a 
vigilância em relação a essa prática seria feita “apenas nos lugares d´onde pessoas 
pobres e de costumes primitivos, insistissem em fazer oposição aos novos modos da 
civilidade”. 

Sem sombra de dúvida, o pensamento social na transição do século XIX para o XX foi 
influenciado pelo discurso médico. As novas concepções científicas da medicina 
européia repercutiram nas Ciências Humanas, Naturais e Sociais como um todo. 
Mendel Luz, no livro Natural, racional, social: razão médica e racionalidade cientifica 
moderna (1988), coloca muito apropriadamente que, a partir de intervenção da 
medicina social instaura-se uma nova racionalidade fundada em categorias 
biopsicosociais. Suas idéias são respaldadas por Michel Foucault e Georges 
Canguillem que, em suas arqueologias do saber médico, demonstram como ocorreu a 
elaboração dessa nova racionalidade científica que se associa muito proximamente de 
uma nova estrutura do poder, que destitui a religião do lugar de prestígio que ocupava 
como explicação dos problemas sociais. 

O Urbanismo, dentro do quadro das Ciências Sociais, destaca-se pela adoção de 
várias metáforas organicistas. Analogias são feitas entre o corpo social e o corpo 
humano. A cidade é tratada como um organismo vivo, onde cada órgão tem uma 
função e anatomia peculiar. O planejador urbano, nesse contexto, tem o papel de 
diagnosticar os males dessa cidade doente e de propor terapias e mesmo cirurgias 
radicais para extirpar o “câncer urbano”.  

Dentre as “terapias” aplicadas no Centro Histórico de Salvador, destacam-se as 
tentativas de isolamento da área em relação ao restante da cidade. Essas tentativas 
incluíam em primeiro lugar, a elaboração de discursos que visavam destacar os 
problemas do bairro: pobreza, costumes julgados “atentatórios a moral e bons 
costumes” e presença da prostituição, principalmente. Depois, visando reafirmar o seu 
poder controlador, é o Estado quem irá providenciar a instalação de equipamentos que 
visavam manter esse espaço sobre vigilância. A presença da Delegacia de Jogos e 
Costumes (1932) – que ficava situada na Praça Tomé de Souza, aonde hoje está 
instalado o prédio da Prefeitura Municipal de Salvador –, dá prova inconteste dessa 
iniciativa. Dentro da ótica do planejamento e controle territorial praticado pelo Estado, 
vigia a intenção de reunir em um só espaço a maior quantidade de problemas 
possíveis, pois, a partir dessa concentração, imaginava-se poder enfrentar os 
problemas demandantes da presença da populações consideradas problema. 

Outros exemplos da repercussão do discurso médico na ordem urbana de Salvador e 
do Centro Histórico são encontrados, principalmente entre os pré-urbanistas e os 
urbanistas progressistas dos séculos XIX e XX. Nos modelos ideais de cidades, 
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perpassa a utopia de uma cidade higiênica (física e moral), salubre, bela, harmônica, 
equilibrada, racional, eficiente, arborizada, ordenada, planejada, funcional, zoneada 
etc. onde seja garantido o bem-estar social da população. Algumas propostas de 
cidades utópicas se destacam: Owen e sua experiência em New Lamark (1816); 
Fourier propõe o Falanstério (1822); Cabet elabora o projeto de Ícara (1840); médico 
inglês Richardson propõe Higéia (1876); J.B. Godin, constrói o familistério de Guise 
(1874); Jules Verne escreve sobre Franceville (1879); Tony Garnier pensa sobre a 
cidade industrial (1917); Georges Benoit-Levy (1904) trata da cidade jardim francesa 
(diferente da cidade jardim inglesa de Howard); e Le Corbusier discorre sobre a cidade 
radiosa (1932) (Choay, 1997). 

Não tememos em afirmar que, estas reflexões sobre o espaço urbano, justificaram o 
projeto requalificação que o Centro Histórico de Salvador sofreu em 1992. Isto fica 
claro quando observamos as terminologias empregadas para definir os moradores. No 
livro Programa de Recuperação (1995) expressões, tais como, “seguimentos sociais 
considerados problema” (IPAC, p.25) são utilizadas com freqüência para defini-los. 
Também está presente no Termo de Referência do Plano de Ação Integrada do 
Centro Histórico (Plano PAI) – documento que aponta objetivos, metodologias e 
estratégias de intervenção – a defesa do que os planejadores chamam de “assepsia 
social” do espaço, uma estratégia de limpeza e higienização que tem o objetivo de 
dotar Centro Histórico de condições efetivas para a sua ocupação pelos turistas. 

É preciso interpretar o uso dessas terminologias pejorativas e estigmatizantes 
aplicadas contra os moradores do Centro Histórico como uma tática de dupla 
finalidade, pois, se de um lado, os planejadores da requalificação desautorizam – via 
de regra, através do reforço à estigmatização –, os moradores do Centro Histórico de 
se integrarem à reforma, de outro lado, eles não deixam vácuo no espaço desocupado 
por esses, criando todo um estopo de argumentos que servem para justificar “a 
necessidade de implementação da atividade turística” (IPAC, 1995, p.38) alçada a 
condição de “alternativa capaz de salvar do arruinamento as cidades coloniais e 
históricas submetidas a crises, desde o período colonial”.  

Sem sombra de dúvidas, o discurso médico, com base em teorias neo-hipocráticas, 
contribuiu para grandes reflexões sobre a cidade do Salvador favorecendo a 
elaboração de projetos de reforma urbana e de leis que disciplinaram a expansão 
urbana. Códigos de postura e códigos sanitários e até códigos de polícia foram 
marcados por uma nova concepção de cidade salubre, higiênica. Determinar qual a 
“natureza” do espaço criado no Centro Histórico da cidade do Salvador, a partir da 
influência desse projeto das teses médicas é o propósito principal desse trabalho, por 
isso discutiremos o papel do higienismo na configuração dos estigmas que marcam a 
imagem do Centro Histórico de Salvador. A partir da análise da trajetória de um grupo 
circunscrito, porém atuante, de médicos que se auto denominam membros da “Escola 
Nina Rodrigues”, procuraremos traçar um painel que discuta a correlação entre a 
doutrina higienista e a configuração do espaço supramencionado. Serão estabelecidas 
ainda, ligações entre o discurso higienista e o discurso turístico, por compreenderemos 
que uma vez estabelecida à imagem do Centro Histórico como locus apto à promoção 
da “assepsia social”, essa atividade aparece como uma alternativa capaz promover a 
desejada assepsia, dotando o Centro Histórico dos requisitos necessários para a sua 
inserção na contemporaneidade. 
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