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 Sergia Alexandre da Silva 

RESUMO 

Este artigo apresenta um investigação sobre os conflitos entre a medicina acadêmica e as 

outras alternativas de cura e tratamento de pessoas em Feira de Santana a partir da atitude 

educativo-higiênica do médico pediatra Honorato Bomfim, que atuou como professor de 

Pueericultura e Hygiene Escolar na Escola Normal da cidade de Feira de Santana.. Utilizamos 

como fonte as publicações feitas pelo médico Honorato Bomfim no jornal Folha do Norte no 

período de 1927 a 1940. A partir de tal fonte e da bibliografia selecionada construiremos uma 

narrativa que proporciona uma reflexão acerca da representação sobre o ser médico 

apresentado por um sujeito do ofício e também lançamos um olhar sobre as disputas em torno 

das práticas de curar e a influência do periódico feirense como veículo de disseminação dos 

ideais higienistas. 

PALAVRA-CHAVES:  Higienismo, Medicina acadêmica; Práticas de Cura; Honorato 

Bomfim; jornal Folha do Norte;  

ABSTRACT 

This article presents an investigation into the conflicts between academic medicine and other 

alternatives for the cure and treatment of people in Feira de Santana, based on the 

educational-hygienic attitude of pediatrician Honorato Bomfim, who served as a teacher of 

Childcare and School Hygiene at the School Normal from the city of Feira de Santana. We 

used as source the publications made by the physician Honorato Bomfim in the Folha do 

Norte newspaper from 1927 to 1940. From this source and the selected bibliography, we will 

build a narrative that provides a reflection on the representation about being a doctor 

presented by a subject of the profession and we also look at the disputes around the practices 

of healing and the influence of the Feirense periodical as a vehicle for disseminating hygienist 

ideals. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda que recentes, as produções historiográficas que abordam as diversas formas de 

cura, existentes durante o longo período da História do Brasil, tem se consolidado nas últimas 

décadas, mais precisamente a partir de 1990, nota-se que houve um maior interesse por parte 

da historiografia brasileira em temas que se debruçam sobre as questões referentes às várias 

formas e sujeitos que exercem e ou exerceram o ofício de curar. Esses trabalhos ampliaram a 

percepção sobre as diferentes práticas de cura, os sujeitos envolvidos e os caminhos sinuosos 

percorridos pela medicina acadêmica até esta alcançar o status de primazia no trato de 

doenças e do corpo.   

Uma característica comum desses novos trabalhos foi a busca por tirar do anonimato 

outros agentes de cura, como os curandeiros, benzedeiros, feiticeiros, parteiras e etc., que na 

historiografia sobre a medicina no Brasil eram vistos exclusivamente de forma pejorativa, 

como frutos de uma cultura inferior e suas práticas eram tidas como obscuras, supersticiosas e 

ineficazes.  Ainda segundo esta historiografia, muito influenciada pela opinião dos próprios 

médicos, os saberes desses terapeutas eram solicitados pela população por não haver uma 

quantidade suficiente de médicos. 1 Com a renovação ocorrida nas últimas décadas, no campo 

da história da medicina e das artes de curar, novas questões são levantadas e lugar ocupado 

por esses outros agentes de cura bem como o processo de consolidação da medicina científica 

como forma dominante de curar e tratar pessoas na sociedade brasileira vem sendo repensado 

e revisto. 

A coletânea organizada por Chalhoub et al., Artes e ofícios de curar no Brasil, nos 

apresenta uma gama de artigos de diferentes autores que a partir da história social da medicina 

nos oferece uma base mais sólida para se compreender o processo de institucionalização da 

medicina acadêmica no Brasil e os conflitos desencadeados pelos médicos acadêmicos e pelas 

autoridades oficiais de cura contra os adeptos de outras práticas de cura2. 

 
1 WITTER, Nikelen Acosta. Curar como Arte e Ofício: contribuições para um debate historiográfico sobre a 

saúde e cura. Tempo, Rio de Janeiro, nº19, pp. 13-25. 2005. 
2 CHALHOUB, Sidney et al. (org). Artes e Ofícios de curar no Brasil: capítulos de História Social. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2003. 



 

 

 

Em seu estudo sobre as várias formas de medicinas praticadas no Rio de Janeiro do 

século XIX, Sampaio3 demonstrou que a medicina acadêmica não se apresentava como única 

forma de cura e tratamento das pessoas e nem era a opção mais escolhida pela população, 

nesse trabalho a referida autora nos chama atenção para a existência de uma tênue fronteira 

entre o saber médico oficial e os saberes dos outros agentes de cura que exerciam suas 

atividades às margens da legalidade. Outro ponto saliente no trabalho desta historiadora foi a 

constatação da existência de conflitos não somente entre a medicina acadêmica e suas 

concorrentes populares, mas também entre os próprios médicos quanto às formas ou teorias 

que explicavam as doenças e suas terapias. 

Wilker4, ao pesquisar as práticas de curandeirismo no Brasil durante o século XIX 

aborda as práticas populares de cura a partir perspectiva de uma história da cura, ou seja, ao 

invés de priorizar a medicina como única forma legítima de vencer a doença, buscou-se 

percebê-la enquanto uma entre várias propostas terapêuticas que se mostrava aos enfermos. 

Sampaio5 tendo como base um processo criminal da Corte de Apelação, localizado no 

arquivo nacional e notícias da imprensa local, reconstrói a trajetória do ilustre curandeiro e 

feiticeiro Juca Rosa e a complexa conjuntura histórica em que estava inserido. Para além das 

perseguições a autora mostra que Juca Rosa também gozou de prestigio econômico e social na 

sociedade em que estava inserido, demonstrando assim que várias pessoas acreditavam em 

seus poderes sobrenaturais para a resolução de problemas emocionais ou físicos. Couceiro6 ao 

investigar a trajetória de um líder religioso e também curandeiro que através de uma entidade 

espiritual falava aos escravos sobre insurreições buscou demonstrar como a crença na 

feitiçaria na Lusa- América esteve presente mesmo após a emancipação política, quando se 

buscou constituir um corpo burocrático e jurídico diferente da antiga metrópole, a crença na 

feitiçaria permeava a vida de muitas pessoas no Brasil Império. 

 
3  SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas Trincheiras da Cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro Imperial. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, CECULT, IFCH, 2001. 
4. WILKER, Nikelen Acosta. Curandeirismo: um outro olhar sobre as práticas de cura no Brasil do século XIX. 

Vidya,v.19, n.34, jul./ dez.2000. Disponível em: http://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA.  
5 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Tenebrosos mistérios: Juca Rosa e as relações entre crença e cura no 

Rio  de Janeiro imperial. In: Artes e Ofícios de Curar no Brasil: capítulos de história social/ Sidney Chalhoub 

et al. (org.) - Campinas, SP: Editora da UNICAMP,2003. pp.387-426.        
6 COUCEIRO, Luiz Alberto. Acusações de feitiçaria e insurreição escrava no sudeste do Império do Brasil. 

Afro-asia, Salvador- BA, n°38, jun.2008. pp 211-244. Disponível em:<HTTP: www.afroasia.ufba.br/>>. Acesso 

em 14. dez.2010. 

http://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA


 

 

 

Ao que parece durante boa parte do século XIX e nas primeiras décadas do século XX 

os terapeutas leigos tiveram a preferência da população quando se tratava de sanar seus 

desconfortos físicos e emocionais, Weber7 nesse sentido propõe que a concepção de medicina 

e magia esteve associada para uma parcela significativa da população brasileira o que 

influenciou a procura por terapeutas ou curadores não institucionalizados. 

As práticas dos terapeutas leigos feriam a medicina científica em sua legitimidade para 

curar, que foi na verdade alcançada através de um longo processo marcado por conflitos até a 

medicina acadêmica se constituir enquanto forma oficial e predominante de cura no país, 

como nos aponta Ferreira8. Durante esse processo de consolidação da medicina acadêmica 

enquanto forma hegemônica e institucionalizada de cura e tratamento das pessoas os médicos 

e autoridades médicas lançaram mão de vários métodos e artifícios para alcançarem 

credibilidade e legitimidade de sua profissão e os jornais e revista foram um importante 

veículo de divulgação dos ideais desses profissionais. Amaral9 ao estudar a medicalização do 

parto na Bahia entre os anos de 1910 e 1927 evidencia em sua pesquisa o importante papel 

desempenhado pela imprensa leiga na divulgação dos ideais médicos, muito influenciado pelo 

higienismo, o qual para o período esteve preocupado especialmente nas questões referentes ao 

controle higiênico dos partos, os novos padrões de tratamento do corpo feminino e os 

cuidados com os recém-nascido. Nesse sentido, podemos inferir do trabalho acima citado que 

a imprensa foi um importante meio para divulgar e educar, especialmente as mulheres 

baianas, que deveriam adotar essas ideias higiênicas em suas em sua vida cotidiana. 

Santos10 em sua análise sobre a presença dos terapeutas populares em Salvador, no 

início do século XIX, buscou destacar a influência da população de matriz africana e seus 

descendentes no contexto das artes curativas. Ainda segundo a referida autora há uma 

presença significativa das populações de matrizes africanas nas artes de curar e algumas 

 
7 WEBER, Beatriz. As Artes de Curar: medicina, religião, magia e positivismo na república rio-grandense- 1889-

1928. Unicamp, 1997. Tese (doutorado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade 

Estadual de Campinas, 1997. 
8FERREIRA, Luiz Otávio. Medicina Impopular: Ciência médica e medicina popular nas páginas dos periódicos 

(1830-1840) In: Artes e Ofício de Curar no Brasil: capítulos de História Social/ Chalhoub, Sidney. (org.) - 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 
9 AMARAL, Marivaldo Cruz do. Mulheres, imprensa e higienização: a medicalização do parto na Bahia (1910-

1927). História, Ciências, Saúde- Manguinhos, Rio de janeiro, v.14, n.4, out-dez.2008, p927-944.a 

medicalização do parto na Bahia. 
10 SANTOS. Laura Carvalho dos. Anais do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 

01: História e Cultura Afro-brasileira e a contribuição das populações de matrizes africanas no Brasil.  



 

 

 

aproximações entre os conhecimentos acadêmicos e dos terapeutas, como por exemplo, o uso 

de plantas e a prática da sangria, muito utilizada pelos médicos acadêmicos e cirurgiões no 

período por ele estudado.  

Especificamente para Feira de Santana, Oliveira11 esteve interessado em investigar a 

repressão aos cultos e religiões de matriz africanas salientando a criminalização das práticas 

curativas dos adeptos das religiões de matriz africana, especialmente do candomblé.  As 

práticas de cura dos sujeitos da pesquisa do referido autor aparecem mais como uma prática 

correlata à religião.  

Alimentado por essas novas incursões historiográficas no campo da história da 

medicina e das artes de curar o presente trabalho tem por objetivo perceber por meio do jornal 

Folha do Norte12 como apresentou-se as disputas, conflitos e aproximações entre o saber 

médico acadêmico e às outras alternativas terapêuticas de cura e tratamento de pessoas na 

Feira de Santana de 1927 a 1940.  

A delimitação temporal deste trabalho deu-se em virtude da concentração de 

publicações feitas por médicos e autoridades locais no jornal feirense Folha do Norte, 

elegemos prioritariamente às publicações feitas pelo médico baiano Honorato Bomfim que 

atuou enquanto médico na cidade de Feira de Santana e foi também colaborador assíduo do 

referido jornal. 

Assim, partiremos através do filtro dos discursos e posicionamentos dos representantes 

da medicina acadêmica para compreender este imbricado universo das diferentes artes de 

curar e tratar pessoas. Nos valeremos aqui das contribuições teóricas de Roger Chartier, e de 

seu conceito de representação entendendo que as representações tornam algo ausente ou 

presente por meio dos discursos e das práticas  culturais, as representações são geradoras de 

práticas e geradas por práticas, e por isso são historicamente construídas e dotadas de 

significados e, é no seio das lutas de representações que são construídas as identidades socias, 

nesse sentido, a construção das identidades sociais está intrinsecamente ligada às lutas de 

 
11 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. “Adeptos da Mandinga”: candomblés e repressão policial na Princesa do 

Sertão (Feira de Santana – BA 1938-1970). Tese de Doutorado CEAO. UFBA, 2010. 
12 O jornal Folha do Norte foi fundado em 17 de setembro de 1909 pelo então intendente da cidade, Coronel Tito 

Rui Bacelar. Após sua morte este periódico passou a pertencer aos irmãos Arnold, Raul e Dalváro Silva. No 

período estudado este jornal tinha publicação semanal. OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De 

empório a princesa do sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893- 1937). Salvador 2000. 

Dissertação (Mestrado em História) - Universidade da Bahia. 



 

 

 

representações. Daí vemos que um grupo que consegue se reunir em torno de uma identidade, 

a exemplo dos médicos, têm mais força social. Ainda nas palavras de Roger Chartier,  

 

                                      As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à            

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses de grupos que a forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento 

dos discursos proferidos com a posição de que utiliza13. 

 

Para o nosso trabalho propormos que o jornal Folha do Norte, foi um importante 

espaço de disseminação de discursos que produziram estratégias e práticas que atendiam à 

uma agenda, a saber, a agenda higienista14 que encontrou na figura do médico e professor 

Honorato Bomfim um importante porta voz desses interesses na cidade. Em nosso itinerário 

de pesquisa utilizamos as fontes jornalísticas, assim sendo, cabe fazer   algumas considerações 

acerca deste tipo de fonte.  Atualmente os jornais são amplamente utilizados pelos 

historiadores tanto como fonte e objeto de pesquisa, no que concerne ao uso dos jornais como 

fonte para o conhecimento do passado já foram elaborados importantes considerações a 

respeito dos métodos de abordagem desse tipo de fonte desde averiguar questões de ordem da 

materialidade dessas fontes, origens de suas receitas, público alvo de suas publicações, como 

o conteúdo está organizado e etc., há ainda que se atentar às questões referentes ao conteúdo, 

pois é necessário considerar como aponta Lucca,                                                                                                        

 

Trabalhamos com o que se tornou notícia, o que por si só já abarcar um espectro de 

questões, pois será preciso dar conta das motivações que levaram à decisão de dar 

publicidade a alguma coisa. E, ter sido publicado implica atentar para o destaque 

conferido ao acontecimento, assim como para o local que se deu a publicação15. 

 

Ademais, considerando o caráter objetivo e subjetivo inerente à fonte que escolhemos, 

ao enveredarmos na leitura e análise das publicações feitas no jornal Folha do Norte pelo 

médico e professor Honorato Bomfim temos a possibilidade de novas análises e impressões 

sobre episódios culturais e sociais. 

 
13 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Tradução: Maria Manuela 

Galhardo. Lisboa: Difusão Editorial, 1988, p.17. 
14  Adotamos o termo agenda higienista como sugerido por AMARAL, Marivaldo Cruz do. Agenda higienista foi 

uma onda modernizante que se configurou na Europa desde o final do século XIX, quando os médicos passaram 

a estabelecer várias medidas de combate às doenças e disciplinarização dos indivíduos na cidade, bem como sua 

forma de cuidar da saúde. 
15  DE LUCCA, Tania. História dos, nos e por meio dos periódicos, in: Pinsky, C. (org) Fontes históricas. São 

Paulo: Contexto. 



 

 

 

 

 

2 Honorato Bomfim e o Jornal Folha do Norte  

 

Honorato Manuel do Bomfim Filho, chegou à Feira de Santana em 1924 para exercer 

a profissão de médico, advindo da capital baiana onde tornou-se doutor em medicina pela 

Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia no ano de 1919, e posteriormente em 1935 

especializou-se na Clínica de Criança dirigida por Dr. Martagão Gesteira, no Hospital Santa 

Isabel. No mesmo ano de sua chegada à cidade de Feira de Santana já é possível observar os 

anúncios de seus serviços médicos nas páginas do jornal Folha do Norte, estes apareciam de 

forma discreta e geralmente na quarta página. 

 A partir de 1926 Honorato Bomfim passou a publicar poemas na seção O soneto da 

Folha, e seu nome ganhou ainda mais destaque no periódico feirense, Soares16 analisou uma 

série de publicações, de cunho literário, feitas por Honorato Bomfim entre os anos de 1926 a 

1949 no jornal Folha do Norte, sua pesquisa não se deteve tão somente a análise destas 

publicações, quanto aos seus estilos e formas, mas revelou, particularmente através de suas 

publicações não literárias uma assumida aproximação política e religiosa  de Honorato 

Bomfim com os editores deste jornal.  

O jornal Folha do Norte foi também um espaço em que seus clientes e pacientes 

tornavam público seus agradecimentos quando estes ou seus familiares encontravam-se 

restabelecidos de sua saúde, tornando-se em uma via por onde o médico construiu sua 

credibilidade como profissional da medicina na cidade de Feira de Santana. Grande parte 

destes agradecimentos feito por clientes/ pacientes não se limitou tão somente à gratidão pela 

cura e restabelecimento de seus estados de saúde, mas enfatizou a importância do profissional 

e da pessoa de Honorato Bomfim para cidade, como nos revela trechos da carta de 

agradecimento de uma de suas pacientes, “como não hei de elevar a sua clínica médica, o seu 

talento, e o seu modo delicado para com os seus doentes?”17, nota-se que para além da 

eficiência profissional  a cliente destaca em seu agradecimento ao médico que  livrou-a da 

 
16SOARES, Marcela Rodrigues. Honorato Filho e o jornal Folha do Norte: incursões mais que literárias no 

periódico feirense. 4º Encontro Nacional de Pesquisadores de Periódicos Literários, 4. 2010, Feira de Santana. 

Anais. Feira de Santana: UEFS, 2013.Disponível em: http://www2.uefs.br/>>.  
17Carta de Leitor, In: Folha do Norte. Feira de Santana, 20/03/1926, p.04. Fonte: Biblioteca do Museu Casa do 

Sertão/UEFS.  

http://www2.uefs.br/


 

 

 

morte a maneira “delicada” como a tratou, em continuação de seu agradecimento ela salienta 

que   “A Feira deve julgar-se feliz tendo um tão bom clinico como é o Dr.Bomfim”18. 

Durante o período de 1926 a 1949 Honorato Bomfim fez publicações assiduamente no 

jornal Folha do Norte, seus escritos se detiveram em grande parte às duas áreas de 

conhecimento de seu interesse que foi a literatura e a medicina.  Foi por várias vezes orador 

em ocasiões solenes da cidade como sessões da prefeitura e da câmara municipal, tendo seus 

discursos publicados neste jornal, Honorato Bomfim mostrou está bem articulado na 

sociedade feirense de sua época envolvendo-se também em torno de questões políticas 

partidária como foi o caso de sua participação no Comitê em prol da eleição presidencial de 

Júlio Preste em 1930, candidato apoiado pelos dirigentes do jornal em questão.  

Não somente os feitos médicos, mas as produções literárias de Honorato Bomfim 

foram também constantemente elogiadas pela redação do jornal Folha do Norte, essa 

exaltação sugere que Honorato Bomfim foi um homem que se destacou na sociedade feirense 

de sua época, haja vista que seus escritos sobre medicina e literatura foram publicados em um 

jornal que no período aqui estudado gozou de grande notoriedade, e em sua maioria estes 

escritos ocuparam a primeira parte do referido jornal.  

É perceptível que a articulação entre Honorato Bomfim e o jornal Folha do Norte 

serviu tanto aos interesses pessoais do próprio médico em firma-se enquanto profissional e 

construir sua credibilidade médica e em outras áreas em que também atuou, a saber, poeta e 

professor, como também foi um importante meio de colocar em pauta e trazer à público temas 

que faziam parte e atendiam aos anseios e interesses dos articulistas deste jornal e de alguns 

grupos que colocaram na agenda do dia a divulgação de  suas concepções relacionadas à 

saúde, higiene e maneiras de tratar o corpo. Tendo em vista que estes textos alcançaram 

grande parte da sociedade que se sabia alfabetizada, pode-se ainda atribuir um caráter 

educativo assumido por este veículo de informação que trouxe à baila várias temáticas ligadas 

à saúde da população.  

 

 

 

 
18Carta de Leitor, In: Folha do Norte. Feira de Santana, 20/03/1926, p.04. Fonte: Biblioteca do Museu Casa do 

Sertão/UEFS.  

  



 

 

 

3 Batalhas em torno das práticas de curar 

 

Durante aproximadamente três décadas de contribuição ao jornal Folha do Norte, 

Honorato Bomfim elaborou uma vasta quantidade de publicações, aqui elegemos algumas das 

que consideramos significativas para tratar a temática por nós posposta.  Dentre os textos de 

Honorato Bomfim destacamos o artigo publicado em 04 de julho de 1931 intitulado “Os 

Axiomas Médicos”. Nele, o autor apresentou uma listagem de 26 axiomas da profissão de 

médico. 

Consideramos este artigo uma fonte que permite acompanhar as representações sobre 

o ser médico, apresentada por um sujeito do oficio, e, portanto, importante para compreensão 

e mapeamento da profissão, seus dilemas, suas propostas e disputas na época. “O exercício da 

medicina é nobre, porém difícil, porque exige perícia profissional, critério, experiência e 

honestidade”19. Neste primeiro axioma exposto por Honorato Bomfim fica evidente que para 

o referido médico a profissão médica exige tanto qualidades morais e habilidades 

profissionais. No axioma de número 13 Honorato Bomfim escreve: 

“O médico, que é cumprido de deveres morais e sociais, deve ter o seu caráter 

invulnerável e sua reputação bem firmada nos centros de cultura intelectual, onde a 

sua palavra deve ser sempre acatada e respeitada sua posição social”20 

 

Neste axioma anteriormente citado há uma defesa da legitimidade de curar a partir do 

ingresso em estabelecimentos acadêmicos o que conferiria também credibilidade profissional 

e social. 

No axioma 16 o referido médico expõe qual ele considera o pior inimigo dos médicos 

acadêmicos e ainda sugere que muitas vezes as práticas de cura não oficiais são acobertadas 

pelas autoridades constituídas. Nas palavras do autor: 

 “O charlatanismo é o maior inimigo da classe médica, por isso que lhe sorve todas 

as energias, amparado pelo protecionismo político, que o defende perante o 

tribunal da inconsciência, quando acusado pelo abuso de ações indignas e 

 
19 Honorato Bomfim. Artigo, In: Folha do Norte. Feira de Santana, 04/07/1931. 
20Honorato Bomfim. Artigo, In: Folha do Norte. Feira de Santana, 04/07/1931. 



 

 

 

repetidas, á socapa, muitas vezes, a sombras dos crimes, por meros caprichos 

doentio”21. 

A partir deste axioma Dr. Honorato Bomfim evidencia que a medicina oficial em Feira 

de Santana, mesmo durante a década de 1930 concorria com outras práticas curativas 

alternativas à medicina oficial, que ele denominou pejorativamente de “charlatanismo”.  

Weber22 ao estudar as artes de curar na república rio-grandense em 1889-1928 infere que a 

institucionalização da medicina como forma hegemônica de cura foi fruto de um longo 

processo construído durante o século XIX, e só se consolidou no Rio Grande do Sul apenas 

por volta da década de quarenta do século XX. No nosso caso ainda não temos informações o 

suficiente para fazer tal afirmativa, no entanto as questões trazidas pelas publicações feitas 

por médicos sugerem que havia intensas disputas em volta das práticas curar e tratar pessoas.  

Em outro artigo com o título “Contra o Charlatanismo e o Curandeirismo23”, Honorato 

Bomfim tornou público seu descontentamento com o que acusou serem práticas de 

curandeirismo e charlatanismo na cidade de Feira de Santana, chegando até a considerá-las 

um problema de saúde pública. 

“É de pasmar que o charlatanismo falacioso, como um polvo de grandes tentáculos, 

venha, desde as primeiras eras, estendendo seu domínio nefasto sobre o campo da 

profissão médica, que é bastante prejudicada em seus interesses. É de pasmar 

também que as autoridades supremas do país fechem os olhos ao curandeirismo, 

sem que liguem a mínima importância aos sofrimentos do povo, grandemente 

prejudicados com as garrafadas dos infusos de diversas plantas, que só em 

prescrever os curandeiros aos que lhe vão pedir os remédios para curar suas 

doenças. É de pasmar, ainda mais, em pleno coração da capital e no interior do 

estado, sobretudo, em regiões longínquas para onde quase nenhum olhar de higiene 

pública e lançada com insistência, ver mulheres, completamente boçaes, 

improvisarem-se parteiros, sacrificando, muitas vezes,quando a natureza não presta 

imediatamente seu auxilio a tais infelizes, a vida de muitas parturientes, que são 

quase sempre vitimas de infecções puerperais, e complicações outras e, a vida das 

criancinhas que são atingidas de omphalarragia e tétano umbilical, por falta de 

cuidados necessários. Não há profissional clinico que tem contemplado, dia a dia, 

esses quadros vergonhosos. Diante dos quais se patenteia a incuriados poderes 

competentes, possa conversar-se calado sem levanta o brado de seu protesto contra 

aqueles horrivelmente com o recurso de toda espécie” 24. 

 

 

 
21Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 04/07/1931. 
22WEBER, Beatriz, As artes de Curar: medicina, religião, magia e positivismo na república rio-grandense- 

1889-1928. Campinas: UNICAMP, 1997. Tese (Doutorado em História), Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas- Universidade Estadual de Campinas, 1997. 
23 Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 11/07/1931. 
24 Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 11/07/1931. 



 

 

 

O trecho acima retirado da carta aberta do Dr. Honorato Bomfim é elucidativo acerca 

das inquietações da classe médica feirense do período. Nele estão presentes as maiores, 

preocupações das autoridades médicas com as práticas curativas alternativas à medicina: a 

prescrição de substâncias, feitas geralmente de forma artesanal e as ações das parteiras. O 

médico feirense pontuou com exatidão que as práticas de curandeirismo estavam presentes 

não somente no interior do país, mas também na capital e que existia “desde as primeiras eras 

25”. O conhecimento de causa fundamentava seu discurso e a autoridade de seu discurso que 

deveria ser acatada pelas autoridades competentes. Honorato Bomfim atacou veementemente 

a prática das parteiras acusando-as de colocar em risco a “vida de muitas parturientes, que são 

quase sempre vítimas de infecções puerperais, e complicações outras 26”. Acusou-as ainda de 

pôr em risco a “vida das criancinhas que são atingidas de omphalarragia e tétano umbilical, 

por falta de cuidados necessários 27”.  

Ao que parece a imprensa foi um importante veículo de denuncia para essas práticas 

não oficiais de cura, lugar de destaque onde os médicos acadêmicos procuraram legitimar sua 

profissão. Isso ocorria desde o século XIX entre outras dificuldades enfrentadas pela classe 

médica no processo de legitimação de sua prática28  

 

As práticas ilegais da medicina eram um problema sério a ser enfrentado, pois, 

muitas vezes, os médicos legalmente habilitados tinham que lutar com autoridades e 

lidar com práticas e crenças fortemente presentes, havia muito tempo, em diferentes 

setores sociais.29  

 

O curandeirismo e as demais atividades curativas populares feriam a medicina 

científica em sua legitimidade para curar, que foi na verdade alcançada através de um longo 

processo marcado por conflitos até ela se constituir enquanto forma oficial e predominante de 

cura no país30. O que esses discursos médicos publicados no Jornal Folha do Norte podem 

 
25Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 11/07/1931 
26 Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 11/07/1931 
27 Honorato Bomfim. Artigo. In: Folha do Norte. Feira de Santana, 11/07/1931 
28 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2001, p. 25. Ver também a esse respeito: FIGUEIREDO, Aldrin Moura. 

“Anfiteatro da cura: pajelança e medicina na Amazônia no limiar do século XX”. In: CHALHOUB, Sidney et. 

al. (Org.). Artes e ofício de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 
29 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Op.Cit. p. 25.2001. 
30 Sobre a constituição da medicina científica enquanto saber curativo dominante ver: SAMPAIO, Gabriela dos 

Reis. Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial. Campinas: Editora da 



 

 

 

evidenciar ou sugerir é que ainda mesmo durante o século XX a medicina oficial lutava contra 

as outras formas de cura que se fazia presentes, há muito tempo, em algumas camadas da 

sociedade feirense. 

Em outro artigo intitulado “Mercantilismo Clinico”, Honorato Bomfim criticou o que 

denominou as práticas mercantilistas de alguns médicos que, segundo ele, “vivem só de 

interesses pecuniários31”.  Estas referidas práticas mercantilistas segundo o citado médico 

feriamb a profissão médica e a credibilidade destes junto à comunidade,  

 

“O exercício do mercantilismo clinico é uma prática comercial que,estando em 

completo desacordo com os ensinamentos da medicina, deprime o caráter do 

médico que o executa, sem nenhuma compostura perante os clientes, que dele se 

vão, a pouco e pouco, afastando, quando comprovadas as suas inabilitações no 

desempenho do cargo que exerce deslealdosamente,procurando somente encher a 

pança, sem se incomodar com o estado precário da vida dos doentes’32. 
 

Se em alguns momentos são evidenciados através do discurso de Dr. Honorato 

Bomfim que havia divergências e competições dentro da própria categoria dos médicos, no 

entanto a solidariedade profissional se mostrava presente quando se tratava de defender seus 

interesses, quando estes estavam ameaçados pelos que denominavam curandeiros, feiticeiros 

ou outros agentes de cura. 

Não foi somente o Dr. Honorato Bomfim que nos anos de 1930 publicava seus artigos 

no periódico Folha do Norte. Outro médico, o Dr. Luiz Coelho, também publicou vários 

artigos. Neles orientava a conduta das mães com relação ao trato da saúde de seus filhos, com 

o título de “Conselhos às Mães”. Eram abordados os mais diversos assuntos relacionados à 

saúde e higiene das mães e de suas crianças. Contudo, o Dr. Luiz Coelho não morava em 

Feira de Santana, mas costumava fazer atendimentos nesta cidade. E aqui também publicava 

artigos sobre sua área de especialização médica.  Esses seus artigos eram sempre publicados 

na primeira parte recebendo grande destaque por parte do periódico estudado, era também 

 
Unicamp, 2001, p. 25. Ver também a esse respeito: SALGADO, Tânia Maria. Terapeutas Populares e 

instituições médicas na primeira metade do século XIX. Ver também FERREIRA, Luiz Otávio. Medicina 

Impopular: Ciência médica e medicina popular nas páginas dos periódicos científicos (1830-1840). In: 

CHALHOUB, Sidney et. al. (Org.). Artes e ofício de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2003. 

31 Honorato Bonfim. “Mercantilismo Clinico” In: Folha do Norte, Feira de Santana, 18/07/1931, p. 1.   
32 Honorato Bonfim. “Mercantilismo Clinico” In: Folha do Norte, Feira de Santana, 18/07/1931, p. 1.   



 

 

 

noticiado com destaque o fato do Dr. Luiz Coelho está na cidade, sua presença com seus 

préstimos profissionais era enfaticamente elogiada. Esses destaques dados pelo Jornal 

evidenciam a notoriedade atribuída a esses médicos pelo referido jornal. 

Durante o século XX as autoridades médicas estiveram amparadas num respaldo legal 

para combater os profissionais de cura não institucionalizados, pela legislação em vigência os 

agentes poderiam ser enquadrados tanto nos Arts. 282 (Exercício Ilegal da Medicina) e 284 

(Curandeirismo). Dessa forma, os terapeutas foram alvos de ações policiais que tinham como 

objetivo extinguir as práticas não legalizadas e institucionalizadas de cura do seio da 

sociedade. Além da legislação vigente as autoridades médicas ainda dispunham de outros 

instrumentos legais que disciplinavam as práticas dos curandeiros, a saber, o Código Sanitário 

da Bahia, instituído pelo Decreto 4.144 de 20/11/1925 e o Código Nacional de Saúde, 

instituído pelo Decreto 20.931 de 11/01/1932.  

A partir das publicações de cartas e artigos de médicos nos jornais locais é possível 

perceber como alguns grupos disputavam a opinião pública e buscavam disseminar seu ideal 

de cura. Essas publicações feitas na imprensa local nos apontam no sentido da existência de 

uma disputa entre a medicina acadêmica e as práticas curativas dos terapeutas leigos. 
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