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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar as representações e as práticas relacionadas à 

loucura, em determinados periódicos feirenses, entre os anos 1900 e 1910. Compreendendo 

que, nesse intervalo temporal, com as agruras do pós-abolição e o nascimento da República, 

houve significações higiênicas e eugênicas durante o processo, manifestadas pela elite letrada 

de Feira de Santana, que se articula com os postulados republicanos relacionados à ordem, ao 

progresso e à civilidade. Nesse cenário, observa-se que as ações ensejadas pelos dirigentes por 

meio dos jornais, não estavam em consonância ao cuidado com o louco, mas à procura – ora 

articulado com a autoridade policial – de restringir a cidadania plena desses sujeitos mediante 

a leitura destes enquanto sujeitos considerados potencialmente ativos no atraso de Feira de 

Santana. 

 

Palavras chaves: loucura; Feira de Santana; civilidade; pós-abolição.   



 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar las representaciones y prácticas relacionadas 

con la locura en ciertos periódicos  feirenses  entre los años de 1900 a 1910. Entiendo que en 

este intervalo de tiempo, con las penurias de la post abolición y el nacimiento de la República 

hubieron significaciones higiénicas y eugenésicos durante el proceso, manifestada por la elite 

letrada de Feira de Santana, que se articula con los postulados republicanos relacionados con el 

orden, el progreso y la civilidad. En este escenario, se observa que las acciones deseadas por 

los dirigentes a través de los periódicos, no estuvo en línea con la atención a los locos, sino no, 

a búsqueda, ahora articulada con el Estado, de restringir la ciudadanía plena de estos sujetos a 

través de la consideración de ellos como sujetos potencialmente activos en el atraso de Feira de 

Santana. 

 

Palabras clave: locura; Feira de Santana; civilidade; post abolición.  



 

SUMÁRIO 

       
      INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 8 

1   QUANDO A LOUCURA ENTRA EM CENA: DISCURSOS, TENSÕES E 

REPRESENTAÇÕES NA IMPRENSA DE FEIRA DE SANTANA ............................ 15 

1.1 LOUCURA: TECNOLOGIA HISTÓRICA DE EXCLUSÃO ............................................. 15 

1.2 HISTÓRIA DE DOIDO: A REPRESENTAÇÃO DA LOUCURA NOS JORNAIS 

ENQUANTO FAZER COLETIVO ............................................................................................ 18 

1.3 “VAGAM PELAS RUAS DESTA CIDADE DUAS INFELIZES MULHERES DE COR 

PRETA...”: A RACIALIDADE FEMININA DA LOUCURA ............................................... 23 

2    VIVÊNCIAS CONFLITUOSAS NA CIDADE ADENTRADA A CIVILIDADE: A   

LOUCURA PELO CLAMOR DA AUTORIDADE POLICIAL .................................. 33 

2.1 AS TENSÕES E A DISPUTA PELA LIBERDADE: “CLAMANDO A IMPRENSA 

CHAMANDO A ATENÇÃO DAS AUTORIDADES PARA ESSE VERGONHOSO 

FACTO” ......................................................................................................................................... 33 

      CONCLUSÃO ................................................................................................................... 42 

      REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 44 

 

 

 
 

  



 

INTRODUÇÃO 

 

 

No cotidiano brasileiro e feirense o louco e a loucura ocupam e ocuparam lugares 

marginais no espaço social. Articulado com as prostitutas, os vadios e mendigos, os loucos são 

aqueles que estão no espaço da invisibilização no palco da vida. Esses sujeitos ocupam as ruas 

e geralmente se relacionam com o mundo a partir das tensões, conflitos e balburdias que causam 

na esfera pública. Quando isso acontece, seu papel social na marginalidade geralmente é 

definido pelo “Outro”. Assim, há toda uma série de práticas e discursos produzidos que 

relacionam o louco a periculosidade.  

O resultado disso é a desumanidade1. A amputação da experiência humana do sujeito, 

dando lugar a violência produzida pelo “Outro” que através da linguagem o encapsula em uma 

redoma de não-reconhecimento. Este trabalho é sobre como condições concretas se relacionam 

na construção subjetiva do ser pelo “Outro”. E como a partir desses arranjos, ele passa a ser 

taxado como louco. O louco aqui pode abrigar vários sentidos. O negro, a mulher, o estereótipo, 

o contestador; mas acima de tudo, ele é o marginal desumanizado pela estrutura social e o 

discurso produzido pelo “Outro”. Para tanto, é naÉ nessa intersecção entre desumanidades e 

linguagem que procuro desenvolver ao longo do meu trabalho.  

Frantz Fanon publica Peles Negras Máscaras Brancas em meio ao processo neocolonial 

no Terceiro Mundo, em 1952. Trata-se de um ensaio particularmente interdisciplinar, pois 

transcende as barreiras acadêmicas: tem forte caráter sociológico, político, poético, 

existencialista e psicanalítico, propondo diversas maneiras de analisar o mesmo tema: a relação 

entre negros e brancos pautadas pelo racismo. Entre os temas discutidos no livro está o papel 

da linguagem na construção das relações a partir da dominação colonial, onde é analisada a 

maneira que a linguagem assume no cotidiano dos colonizados e nas relações destes com os 

colonizadores. 

O trabalho de Fanon nos indica como o Ocidente, respaldado em um discurso de 

cientificidade e por meio de estruturas discursivas, produziram e justificaram enunciados e 

práticas de violência de povos não-brancos por meio da construção de desigualdades e da 

hierarquização entre grupos humanos que desembocam em um processo de desumanização.

 
1 O processo marcador de violência contra a afirmação do seu Eu. Para Fanon (2020b), o processo de 

estabelecimento da humanidade é um fenômeno calcado a partir do reconhecimento do Outro, isto é, a sua 

existência e experiência em uma determinada realidade. Esta compreensão, assim como a transformação de uma 

situação, demandam o estabelecimento e uma ligação fundamental com o Outro. Segundo o autor, “Todo povo 

colonizado – isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade em decorrência do 

sepultamento da originalidade cultural local – se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer 

dizer, da cultura metropolitana” (FANON, 2020b, p. 32). 
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 Em 1961, no estudo clássico História da Loucura na Idade Clássica, o francês Michel 

Foucault historiciza os sistemas de exclusão criados pelo Ocidente com relação aos alienados. 

Foucault traçou uma análise sócio-histórica sobre a loucura, de maneira a compreender alguns 

pressupostos elementares a discussão: como a loucura passou a ser um instrumento de poder e 

exclusão com o advento da modernidade, de que maneira os grupos hegemônicos produzem 

seus discursos frente à loucura e os alienados e à gênese de criação dos manicômios enquanto 

espaços de isolamento depreciativo. 

Na obra O espelho do mundo: Juquery, a história de um Asilo, de 1986, Maria 

Clementina Pereira Cunha analisa as práticas e representações de uma instituição que se propôs 

a ser modelo da psiquiatria disciplinar para todos os cantos do Brasil, agindo também como um 

“laboratório de testes”, onde as produções mais recentes da Europa deveriam ser aplicadas. Em 

sua pesquisa, Cunha perpassa inúmeras concepções, como a eugenia urbana, hierarquia racial, 

o higienismo e a criminologia2. 

Em Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-1930), 

publicado em 2001, a historiadora Magali Gouveia Engel esboça um enfoque nas ideias e 

vivências da loucura na cidade do Rio de Janeiro. Com a proposta de avaliar o processo de 

construção da loucura como doença mental e as diversas tessituras da “anormalidade”, a autora 

procura ter uma atenção especial, dando protagonismo aos atores do processo, com suas 

contradições, ambiguidades e rebeldias.  

Rios (2006) e Silva (2005) problematizaram o Asilo São João de Deus na Bahia de duas 

maneiras diferentes. Rios (2006) analisa os impactos que a cidade de Salvador teve com essa 

nova administração normalizadora. Já Silva (2005) estabelece um enfoque nas mulheres do 

Asilo, procurando entender a loucura feminina como um aspecto específico, onde suas 

características fisiológicas e anatômicas eram determinantes para serem enquadradas no papel 

de sujeitas insanas.  

O trabalho das historiadoras citadas anteriormente, somado às contribuições de Cunha 

(1986), serve para indicar formas com que a experiência do “louco” se estabelece em meio às 

relações sociais e outras estruturas de poder, tais como: Estado, patriarcado, racialismo etc. 

 
2 Segundo a autora Adriana de Carvalho Luz (1996, p. 18), “Higienismo e eugenia associavam-se, sob vários 

aspectos, às ideias positivistas. As ideias higienistas concentravam-se na necessidade de se construir uma 

sociedade física e moralmente sã, com cidadãos individualizados e controlados, a serviço do engrandecimento 

do Estado. Seus adeptos pregavam a necessidade de adoção de medidas intervencionistas que higienizassem as 

relações sociais, o que, na prática, significava higienizar o espaço urbano, bem com o normatizar as relações 

interpessoais nesse espaço e as relações dos indivíduos com o próprio corpo. Já a eugenia se pretendia uma 

ciência que buscava estudar as condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento da raça”. 
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No entanto, o que considero importante ressaltar em torno do tema é o fato de que o 

presente estudo vai se dedicar a investigar a insanidade não através da lente psiquiátrica, mas 

sim, social. Iremos estudar a loucura enquanto uma ferramenta de exclusão. Destarte, considero 

que para além dos tipos mais recorrentes de caracterização do louco, seu espaço ocupado no 

cotidiano é significativamente mais complexo, sendo que as instituições que o cercam vão além 

da instituição asilar e psiquiátrica.  

Apesar dos filtros existentes, entendo que, por funcionar como uma aglutinadora dos 

variados aspectos que regem a vida social comum, a imprensa é um espaço privilegiado para 

deslumbrar as diversas nuances da loucura. Penso que a notícia pertinente à loucura se relaciona 

com outros aspectos sociais em torno dos indivíduos no seu cotidiano; vide suas funções sociais, 

a ideologia do trabalho, o racismo, as disputas familiares e de gênero, enfim, toda uma série de 

fatores que podem se rearticular a depender de como a encaramos. 

É nesse espaço de exclusão que procuro nessa pesquisa construir uma investigação 

buscando analisar a realidade social de Feira de Santana entre os anos de 1900 e 1910, através 

das representações e práticas em torno da temática da loucura e dos alienados. O período 

indicado foi escolhido devido a certa disposição de fontes a partir da virada do século, ao mesmo 

tempo em que o teto de uma década foi considerado suficiente para dar conta da brevidade de 

um trabalho monográfico. 

Sendo o final do século XIX e início do XX, momentos de grandes mudanças e 

consolidações no cenário brasileiro, o trabalho em questão tem como problema avaliar de que 

forma as transformações sociais promovidas pelo pós-abolição contribuíram para a 

estigmatização dos alienados em Feira de Santana. Quero pensar em como nesse momento de 

reordenação social, a ciência psiquiátrica com os discursos relacionados à loucura e o aparato 

da polícia foram elementos importantes para a nova sociedade republicana, delineando éticas 

aceitáveis, papeis sociais e criminalização de práticas moralmente condenadas. Pensei nisto 

como um fio para definir o processo de exclusão através da loucura também como um elemento 

racista que ensaiava um projeto higiênico-urbano e moral com o interesse de nação branca. É 

de interesse articular a relação cientificidade-política-projeto-Brasil com o pós-abolição e o 

alvorecer da República. 

Para tanto, esta pesquisa também tem como referencial os estudos referentes à Nova 

História que com sua emergência, possibilitou o surgimento de novos temas no seio da 

historiografia. Segundo Roeder Neto (2015. p. 22), 

A virada cultural, termo descrito por Hall (1997), coloca a cultura como centro da 

análise da contemporaneidade e está intimamente ligada a esta nova atitude em relação 
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à linguagem, pois a cultura nada mais é do que a soma de diferentes sistemas de 

classificação e diferentes formações discursivas com o claro objetivo de proporcionar 

significação aos processos da vida cotidiana. 

A História Cultural toma forma em torno da década de 1970, trazendo novas 

perspectivas de análise aos objetos históricos. O historiador Roeder Neto (2015. p. 20) aponta 

que 

Nessa parte da pesquisa, pretende-se discutir o deslocamento das grandes narrativas, 

associadas ao crescimento da história nova e por consequência da história cultural, 

que resultou, ainda de forma preliminar, na fuga do olhar rígido da história positivista 

para outras formas de observação, mais associadas aos hábitos culturais em um 

determinado tempo e espaço determinados. 

Dessa forma, a História Cultural tem como principal pressuposto teórico identificar a 

maneira como uma realidade social é construída, pensada e dada a ler (CHARTIER, 1990). 

Afinal, “toda atividade social transparece dentro de uma rede de significações, e os 

símbolos/textos devem ser lidos e interpretados no seu próprio contexto, usando a lógica do 

sistema local” (GEERTZ, 2008, p. 14).  

Dessa maneira, as representações construídas pelos sujeitos são acessadas pelo 

historiador por meio de documentos e fontes, onde estes, também se elaboram a partir da 

constituição de novas representações, já que se coloca no lugar do acontecido. “A história 

cultural se torna, assim, uma representação que resgata representações, que se incumbe de 

construir uma representação sobre o já representado” (PESAVENTO, 2003, p. 43).  

Para tanto, a fim de realizar a análise utilizarei como arcabouço teórico os escritos do já 

citado historiador francês Roger Chartier, em A História Cultural: Entre práticas e 

representações. Em suma, partimos da premissa de que as representações sociais são 

determinadas pelos diferentes grupos que habitam uma sociedade. São percepções do social, 

discursos que produzem práticas e buscam legitimar ou justificar, para os próprios indivíduos, 

as suas escolhas e condutas, ou seja, as representações demandam práticas que resultam na 

construção de um mundo social e de uma identidade (CHARTIER, 1990). 

Elucidando melhor a problemática em questão sobre a representação, Coelho (2014, p. 

5) indica que 

[...] é possível dizer que “representações” são construções sociais da realidade, em 

que os sujeitos fundamentam suas visões de mundo a partir de seus interesses e de seu 

grupo. Desta forma, os sujeitos e os grupos aos quais eles pertencem criam 

representações de si mesmos e de outros grupos, fundamentando suas visões de 

mundo sobre as experiências históricas. As representações visam construir o mundo 

social, sendo elas matrizes dos discursos e das práticas dos grupos. Assim, 

compreender as representações dos grupos é compreender como o mundo dos mesmos 

é construído socialmente. 
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 Destarte, a tarefa do estudo das “representações”, no âmbito da História Cultural, tem 

em vista analisar os processos de formação discursiva e performática de uma determinada 

sociedade, a partir de suas condutas, atreladas as percepções sociais e as consequentes 

classificações e exclusões que se delineiam a partir disso. 

 Já as “práticas”, podemos considerar enquanto usos dos costumes que caracterizam a 

sociedade e seus modos de convivência. Dessa forma, quando mencionamos “práticas sociais”, 

estamos indicando o conjunto dos modos de vida, as atitudes e as normas de convivência. Tudo 

isso, ressaltam na sociedade criando padrões de vida em torno do cotidiano (BARROS, 2005). 

Segundo José de Barros, tendo por base o trabalho de Chartier, define assim práticas 

culturais (BARROS, 2005, p. 130) 

São práticas culturais não apenas a feitura de um livro, uma técnica artística ou uma 

modalidade de ensino, mas também os modos como, em uma dada sociedade, os 

homens falam e se calam, comem e bebem, sentam-se e andam, conversam ou 

discutem, solidarizam-se ou hostilizam-se, morrem ou adoecem, tratam seus loucos 

ou recebem os estrangeiros. 

Assim, com este trabalho pretendo identificar se as práticas e representações voltadas à 

loucura se articularam com a influência de concepções higiênicas e eugênicas. Durante o 

processo, também me empenho em analisar de que forma o racismo e a supremacia branca 

atravessaram as concepções em torno da loucura na realidade brasileira/feirense, caracterizar 

as práticas dos sujeitos alienados com relação a sua condição de louco e considerar de que forma 

o aparato policial estava articulado com a repressão em torno da loucura. 

O período escolhido (1900 – 1910) deve-se ao interesse de analisar a loucura e seus 

elementos em um momento particular brasileiro: o pós-abolição da escravatura e a organização 

da República Brasileira, períodos esses que são marcados pelo início dos discursos 

civilizatórios, médicos-higienistas e eugênicos. Além disso, a justificativa advém em estudar o 

tema em um período pouco explorado historiograficamente, visto que a maioria dos trabalhos, 

até então conhecidos, limita-se a tratar deste tema a partir da segunda metade do século XX, 

com a fundação do Hospital Especializado Lopes Rodrigues, fundado em 1962, em Feira de 

Santana, ou então concentrando em discutir um objeto deslocado geograficamente da minha 

referência, o Hospício São João de Deus, em Salvador.  

Além desses aspectos citados, o meu debate sobre a loucura também é sobre mim. Como 

uma pessoa negra em uma sociedade racista, a amputação da experiência humana do sujeito 

pela articulação histórica-presente do racismo também me afetou. Se meu trabalho é sobre como 

condições materialistas concretas impactam na construção da subjetividade pelo Outro a partir 

da violência que a partir disso desenvolve fissuras de desumanidade, meu trabalho também é 
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sobre mim, pois estes escritos são uma tentativa desenfreada de dar corpo e reflexão para 

minhas inquietações. 

O presente trabalho está divido em duas seções e uma conclusão. A primeira seção é 

intitulada Quando a loucura entra em cena: discursos, tensões e representações na imprensa 

de Feira de Santana. Já a segunda é intitulada Vivências e convivências na Feira: os sujeitos e 

suas práticas marginalizadas. 

A primeira seção se concentra em introduzir a temática historiograficamente e de forma 

conceitual, elaborando o tratado da loucura enquanto uma ferramenta de exclusão constituída 

pelo Ocidente. Ademais, também trata da forma como diferentes sujeitos eram representados 

enquanto alienados pela elite letrada da cidade de Feira de Santana entre os anos de 1900 e 

1910, através de alguns periódicos3. A intenção foi analisar de que maneira estas representações 

apareceram nas notícias e se elas se relacionam com táticas de exclusão objetivas e simbólicas 

de certos sujeitos encenada pela elite letrada feirense. Além disso, há um certo esforço em 

distinguir as elaborações das loucuras entre os sujeitos identificados nas notícias, relacionando-

os com noções tais como patriarcado, feminilidade, racialismo, elite política e alguns outros 

elementos. 

A partir da segunda seção, as práticas dos sujeitos alienados em Feira de Santana serão 

investigadas através de algumas fontes de jornais encontradas no Museu Casa do Sertão. 

Identificar de que maneira os sujeitos foram reprimidos em suas práticas a partir da sua 

condição de “louco”, durante o período indicado, bem como analisar a participação da 

autoridade policial, é o objetivo deste capítulo.  

Não desejo que esse seja o fim da história. Espero que esse trabalho seja o movimento 

inicial para novas abordagens com os estudos sobre a loucura. Inevitavelmente, certas lacunas 

ficaram ao longo do trabalho, seja pela minha miudeza enquanto historiador ou pelas limitações 

impostas pela Covid-19. A pandemia dificultou enormemente os caminhos trilhados por esta 

pesquisa. Seja na apreensão das fontes ou mesmo no exercício de circulação das minhas ideias 

com outros colegas. Devido a isso, outras fontes, recortes e análises deixaram de serem 

seguidas, limitando a potencialidade do trabalho.  

Ainda assim, considero que o trabalho resguarde importantes contribuições 

historiográficas, seja para a história feirense, bem como para o próprio tema. A escolha feita 

para tratar os periódicos ao longo da pesquisa converge para um olhar social das relações com 

 
3 Folha do Norte, Jornal O Município e O Progresso. 
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a loucura. No mais, são os indivíduos, seus dramas, conflitos e gozos que serão apresentados 

nas páginas a seguir. 
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1 QUANDO A LOUCURA ENTRA EM CENA: DISCURSOS, TENSÕES E 

REPRESENTAÇÕES NA IMPRENSA DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

Nesta seção, pretendemos nos aproximar do cenário de estudo e caracterizar alguns 

sujeitos envolvidos. Para tal, ele está dividido em dois momentos. Primeiro, o interesse foi de 

historicizar o mundo da loucura, apresentando alguns conceitos e estruturando a leitura da 

loucura expressa ao longo do trabalho, a partir da sua construção na modernidade Ocidental. 

Logo após, o empenho foi de contextualizar a realidade social brasileira e feirense do início do 

século XX, demonstrando também os periódicos utilizados ao longo do trabalho e 

caracterizando o jornal enquanto fonte histórica de pesquisa.  

Em um outro momento, nos aproximados dos personagens considerados loucos e 

algumas de suas tensões.  Mais precisamente, procurei demonstrar a maneira diversa com que 

a loucura poderia ser manejada enquanto uma ferramenta de opressão e subjugação, ao mesmo 

tempo em que apresento a situação específica com que mulheres racializadas eram lidas 

enquanto loucas a partir da sua condição feminina articulada com a sua cor de pele. 

 

1.1 LOUCURA: TECNOLOGIA HISTÓRICA DE EXCLUSÃO  

 

 

No caminhar da história da humanidade, a loucura tem sido designo de diferentes 

narrativas, práticas e representações que atendem as condições sociais objetivas de cada época. 

Embora hoje a loucura seja encarada através de um caráter científico, a loucura precisa ser 

debatida, também, como uma produção sócio-histórica, marcada por embates, conflitos e 

construções diversas sobre o que seria a “loucura”. Nesse enquadre, Saflate (2011, p. 2016-217) 

acrescenta: 

Não se sofre da mesma forma, em todas as épocas e lugares. Mesmo a sensibilidade 

ao sofrimento muda de acordo com determinações sociais, já que o sofrimento é 

normalmente compreendido como restrição da capacidade de ação e decisão, e 

sabemos o quanto ação e decisão são processos que só têm sentido no interior de 

contextos sociais. É possível que a significação do sofrimento seja uma questão 

eminentemente política, já que diz respeito à maneira com que os corpos sofrerão 

interferências, os comportamentos serão normatizados, os processos de socialização 

e de reprodução de modos de vida serão defendidos. Ou seja, diz respeito à maneira 

como a saúde aparece enquanto categoria fundamental de imposição de uma 

normatividade social à vida. 
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Na Antiguidade Clássica, uma das lentes para se compreender a loucura era a análise a 

partir de enfoques mitológico-religiosos. Filósofos como Sócrates e Platão ressaltaram a 

existência de uma loucura considerada como divina e, inclusive, utilizaram do mesmo termo 

(manikê) para designar tanto o “divinatório” como o “delirante”. Era através do delírio que 

alguns privilegiados podiam ter acesso a verdades divinas (SILVEIRA; BRAGA, 2005). 

Segundo indica Dantas (2015, p. 16), 

Fazendo um retorno às bases da filosofia ocidental, é possível encontrar reflexões 

sobre a loucura que sustentam tal pensamento. A filosofia platônica em relação à 

loucura é complexa. Platão faz elogio a certos tipos de loucura - àquelas que têm sua 

origem em um favorecimento divino - e não naquelas que são símbolo da hostilidade 

divina. Sócrates em Fedro, de Platão, discrimina dois gêneros: a loucura humana e a 

divina. Uma é produzida pelo desequilíbrio do corpo que provoca o desequilíbrio do 

espírito e existe outra que por um ―impulso divino tira o ser dos seus habitos 

cotidianos. 

Nota-se como nesse momento a loucura não se relaciona objetivamente com questões 

sociais. Sua justificativa abriga o abstrato campo do sobrenatural, mas também do desequilíbrio 

do organismo. Na verdade, ao longo do tempo, as sociedades parecem apontar os seus “loucos” 

atribuindo características e modos distintos de experienciar a loucura. 

Foi a partir da Idade Média Ocidental que a loucura ganhou tons de exclusão. Embora 

a aglutinação de elementos – fatores econômicos, políticos, patológicos e morais – fossem 

importantes para estabelecerem meios para a marginalização, foi o caráter religioso do 

cristianismo que funcionou como grande referência para essa sociedade tensionar a loucura. 

No medievo europeu e seu binarismo a partir do cristianismo, os males tinham causas 

sobrenaturais, assim como na antiguidade. Eram resultantes de perturbações exteriores, 

provocadas por agentes sobrenaturais que poderiam ser maléficos ou benéficos. Nasciam 

ocasionadas a partir de um desequilíbrio com o divino e a afirmação do pecado. O corpo 

humano era, assim, lugar de frequentes embates de forças invisíveis e opostas. O grupo de 

marginalizados era diverso: prostitutas, bandidos, mouros, loucos, judeus, leprosos, 

vagabundos, hereges e diversos outros grupos sociais. Mattoso (2010) indica que associar-se 

em uma comunidade cristã e compartilhar hábitos religiosos, protegia as pessoas das provações 

demoníacas, entretanto, devido ao pecado pessoal e ações de agentes do mal, o indivíduo 

acabava por perder a saúde. Nesses casos, 

Recorria-se, então, às velhas curandeiras, conhecedoras dos segredos das plantas e das 

rezas tradicionais, assim como aos saludadores e ― ”endireitas”, cujas orações e 

manipulações também surtiam efeito. Se a doença aparecia com sintomas mais 

assustadores, atribuía-se a possessão diabólica; nesse caso, tentavam-se os exorcismos 

praticados pelos sacerdotes segundo os rituais aprovados pela Igreja (MATTOSO, 

2010, p. 368). 
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Portanto, nota-se como a figura do louco evidenciava certas facetas em meio às relações 

de poder. A partir de uma tentativa de estabelecer a autoridade cristã, o devido tratamento aos 

loucos servia como alerta à fuga de um modelo de perfeição divina. Além de também funcionar 

como uma espécie de afirmação e denuncia - expressa fisicamente através do corte de cabelo – 

daqueles que se desvirtuavam do ideal cristão. Ao mesmo tempo em que o tratamento através 

da caridade serviria como uma projeção da sociedade medieval através da benevolência, 

tentando assim, estabelecer um mínimo contato com os preceitos cristãos. Uma cultura 

produtora de sujeitos ressentidos que precisam se reafirmar no mundo através de uma 

exterioridade da consciência cristã, e da personificação de um “outro” ao qual tem que se opor 

e negar para repartir o mundo entre o bem e o mal, a fim de fazer de si, a representação do bem. 

Destarte, essa tentativa de controle funcionava como um governo social e espiritual, 

onde é a ordem cristã que estabelece os limitadores morais, sociais e que também regem as 

relações interpessoais, além de afirmar, através da espiritualidade, o poder divino da Igreja 

como grande intercessora da experiencia humana. Mas, é apenas no próximo período histórico 

do Ocidente - a modernidade- que as relações com a loucura se incidiram fortemente.  

Com o despontar da modernidade e suas concepções racionalistas do mundo através do 

Iluminismo no século XVII, há um embate teórico fundamental definindo o homem como ser 

racional (FORTES, 1991). Essa concepção será fundamental para a relação da sociedade 

moderna com a loucura, pois, é justamente no momento do florescer do mundo burguês na 

Europa que há uma contraposição entre razão e desrazão em relação à loucura. Nesse momento, 

a loucura acabou sendo capturada por um discurso em que a desqualificava enquanto forma de 

ser e experienciar o mundo, pois a colocava em uma correlação de forças com a razão. Foucault 

(2008) apresenta que a loucura seria definida como o “outro” da razão: a desrazão. Ou seja, 

haveria o domínio da razão sobre a desrazão, situando a razão como norma e relegando a 

desrazão a marginalidade. Sobre o assunto, Silva (2005, p. 15) ainda comenta: 
 

Se é a racionalidade o que define o homem, a impossibilidade do exercício da razão 

animaliza o louco, despojando-o de sua humanidade, redefinindo seu status social e o 

excluindo completamente da nova ordem social que se implantará a partir da 

modernidade. 

Considerando que ser-são é aquele cuja consciência organiza seu universo sensitivo e o 

pensar numa relação coerente, o domínio da razão significava então, ordem, hierarquia e 

supremacia ordenadora da consciência de si mesmo e da sociedade. A loucura entra em cena 

quando esta hierarquia organizadora que compreende o mundo é subvertida, não-funcional, 

quando um dos elementos particulares do ser-são foge a coerência original (PELBART, 1989). 
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Dessa forma, a loucura passa a ser encarada como um desvio na sociedade, associada a um erro 

ético, à desordem. Desse modo, torna-se perceptível o significado da desvalorização da 

desrazão, e a propagação de assistências, como os manicômios/hospitais psiquiátricos, aos ditos 

“loucos”. Controle dos não-hábeis ao trabalho e da ordem na sociedade burguesa. 

Nota-se, a partir dos elementos expostos, que há uma construção universalista da 

loucura a partir da lógica europeia. A razão representa o mundo branco. É construída a partir 

dele. A ordem, a conquista, a estrutura. Já a desrazão é o inverso. É o descontrole, a 

beligerância, o destempero da emoção. O mundo negro. A loucura então, a partir da 

modernidade, é captura por essa lógica da exclusão, ganhando adjetivo negativo e sendo 

marginalizada, onde o sujeito é desumanizado ao estar em uma situação de semi-cidadania 

cerceada dos seus direitos. 

Essa é apenas uma das circunstâncias da modernidade que nos permite compreender 

como o Ocidente tratou de inferiorizar a negritude, legitimada através de um discurso de 

cientificidade, que por meio de estruturas narrativas, produziram e justificaram representações 

e práticas de desumanização de sujeitos racializados por meio da perpetuação de desigualdades 

e da hierarquização entre grupos humanos cultural e fenotipicamente diferentes. 

 

1.2 HISTÓRIA DE DOIDO: A REPRESENTAÇÃO DA LOUCURA NOS JORNAIS 

ENQUANTO FAZER COLETIVO 

 

 
 

O discurso médico-científico abrange certa legitimidade. O conhecimento psiquiátrico, 

a partir da modernidade, transformou-se não apenas no porta-voz da loucura, mas também se 

estabeleceu como enunciador máximo sobre ela. Dessa maneira, tanto os olhares médicos para 

interpretar a loucura, como as fontes históricas, foram àquelas vinculadas a produção médica 

como, por exemplo, os documentos das instituições manicomiais, os artigos científicos 

publicados nas revistas médicas, as teses acadêmicas e toda uma sorte de produção bibliográfica 

e documental produzida a partir da visão médica sobre o assunto. Essa relação mina desafios 

críticos-epistemológicos, pois invisibiliza outros aspectos que também fazem parte do mundo 

da loucura. A principal delas, a interação dos sujeitos em um contexto sócio-histórico mais 

abrangente.  

Na tentativa de propor uma nova perspectiva sobre a loucura é que me proponho utilizar 

os jornais enquanto fonte histórica, visando capturar novas nuance do universo da insanidade, 

desassociando a ideia de que a produção sobre a loucura deve unicamente ser lida segundo o 



19 

discurso médico-científico. O segundo aspecto, é que ao optar por uma fonte impressa e que 

tem periodicidade, busco visibilizar os indivíduos em relação ao espaço da cidade, o que leva 

em aproximá-los das condições histórico-sociais em que estes sujeitos estavam inseridos. Com 

a imprensa, considero ter um espaço importante para articular as diversas dimensões públicas 

e coletivas que os loucos e a loucura travavam no cotidiano. 

É importante pensar o papel da imprensa no espaço social e a forma como se articulavam 

não apenas com as práticas em relação à loucura, mas – também – com as representações 

formuladas pelo jornal em torno do tema. Partimos da premissa de que os jornais estão sempre 

“[...] funcionando como suporte aglutinador e veículo de construção de visibilidade pública de 

inúmeras práticas culturais” (PÁDUA, 2016, p. 7), ou seja, a imprensa funciona como uma 

espécie de catalisadora das experiências coletivas.  

Como diz Santos (2015, p. 70), “a imprensa também se intromete na vida urbana como 

formadora de opinião e influência direta nos modos e maneiras de ver, sentir e experimentar os 

processos sociais característicos e específicos de determinada conjuntura”. Assim, na medida 

em que os jornais influenciam a sociedade, ela passa a funcionar como um espelho projetado 

contra o outro, pedagogizando a população ao delimitar signos e sentidos sobre o mundo. 

Dessa maneira, cabe conceber o próprio jornalismo como uma prática político-social. 

Considerando que a redação jornalística tenha seus aspectos ideológicos, confrontar seus 

olhares sobre determinados temas, bem como seus silêncios e os realces, acaba por revelar o 

perfil do jornal e, portanto, as nuances daquela sociedade. Afinal, ao selecionar e transmitir a 

notícia, o periódico manifesta uma manipulação objetiva e subjetiva no conhecimento 

transmitido ao público leitor. 

A imprensa desencadeia um papel importante na vida das sociedades. Com o objetivo 

principal de informar – mesmo perpassado por diversos filtros – este veículo de comunicação 

foi e tem sido apropriado pelos historiadores e encarados como uma importante fonte histórica 

e documental. Mas, para tanto, antes é preciso estabelecer uma compreensão crítica de análise. 

Historicamente, os jornais foram fundados por pessoas de prestígio econômico e político 

com o intuito de reforçar projetos e conflitar espaços no poder público. Além disso, os jornais 

ocupavam um espaço importantíssimo de ferramentas na difusão de consensos, representações 

da sociedade e produção de silenciamentos (CUNHA, 2010), e isso indica que a cultura escrita 

no início do século XX era considerada uma forma especial de saber, onde os jornais eram 

elementos de estruturação de projetos de organização da vida urbana que se pretendia ser 

civilizada.  
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Os trabalhos de Cunha (2013, 2010) em Os coronéis e os outros: sujeitos, relações de 

poder e práticas sociais em Feira de Santana (1907-1927) e D’O Município a Folha do Norte: 

Representações de poder na imprensa de Feira de Santana 1910-1927 explicitam o significado 

da criação dos periódicos Folha do Norte, O Município e O Progresso, e as disputas políticas 

em que estiveram envolvidos 

Os jornais Folha do Norte e O Município foram criados a partir de um conflito iniciado 

em 1907. Neste ano ocorria a eleição para a intendência da cidade e Abdon Alves, do Partido 

Republicano da Bahia, almejava o cargo. A partir desse desejo, ele rompe com seu padrinho 

Tito Ruy Bacelar, ex-intendente da cidade e figura pública de prestígio, que não sabia de sua 

ambição. Esse conflito político no seio dos grupos hegemônicos feirenses levou a criação dos 

jornais. 

Não se sabe ao certo quem ganhou as eleições de 27 de dezembro de 1907 entre Abdon 

Alves e Bernardino Bahia, porém, Abdon garante o poder local da Intendência em 1908, 

apoiado pela força policial e uma série de políticos, sendo também apoiado pelo governador 

José Marcelino de Sousa. Entretanto, ao mesmo tempo, Bernardino da Silva Bahia também 

toma posse no mesmo dia e horário, porém em outro lugar. Essa controversa disputa eleitoral 

ganhou comentário no Jornal Noite e Dia4: 

O Coronel Abdon Alves de Abreu concorreu com o coronel Bernardino da Silva Bahia 

e foi derrotado nas eleições municipais. Mesmo assim, inconformado com a derrota e 

escudado na ampla influência que gozava junto ao governo tomou posse, contrariando 

o desejo da maioria dos feirenses que foram as urnas (FEIRA..., 2004, p. 6). 

Ao passar dos meses a cidade foi governada pelos dois intendentes. Para resolver a 

situação o governo estadual realizou um acordo onde Abdon Alves governaria de 1908 a 1912, 

enquanto Bernardino Bahia assumiria entre os anos de 1912 e 1915 (ALMEIDA, 2000). 

O jornal O Município surgiu, assim, enquanto uma peça de defesa do Intendente contra 

as forças de oposição. Cunha (2010, p. 13) ainda informa que a maior característica do jornal 

era, ao longo das páginas, construir uma imagem dos oposicionistas enquanto inimigos do 

progresso e da boa civilidade. 

Criado pelo coronel Tito Ruy Bacelar, o jornal Folha do Norte surgiu em 1909 – 

tomando o lugar do jornal O Progresso, que tinha sido fundado em 1900 – para fazer frente ao 

jornal O Município e ser uma ferramenta de ataque ao governo municipal. Circulou 

semanalmente e em alguns momentos, bissemanalmente, tornando-se em 1950 era o jornal mais 

 
4 Enquanto um meio de comunicação que mantém certa influência, é importante levarmos em consideração que o 

jornal representa sua própria versão sobre os fatos. Este jornal pertence a Hugo Navarro, que possui parentesco 

com Arnold Silva, na época, redator do Folha do Norte. 
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lido de todo interior baiano. Sua essência estava no conflito iniciado em 1907 e na indignação 

de Tito Bacelar com seu apadrinhado Abdon que, com sua posse, procurou meios de manter 

sua oposição. 

Pode-se compreender que ambos os jornais foram criados a partir de interesses 

particulares e antagônicos de dois grupos de significativa influência política na cidade. Ao ser 

fundado, deixou bem expressas suas características e seus ideais. Suas posições políticas não 

se limitavam apenas ao âmbito local, mas também tinham certa abrangência estadual e nacional, 

uma vez que estava diretamente associado aos pressupostos do partido republicano (DE NÓS, 

1909). 

No jornal O Município, uma notícia de título Incoherentes ou loucos? dá o tom em torno 

dos conflitos existentes na cidade feirense e suas articulações com a política e sua ligação com 

a loucura.  

Verdadeiramente nos achamos ante um caso de pathologia politica difícil de 

classificação.  

Não sabemos se a opposição deste município é simplesmente incoerente, e que não 

deixaria de revelar um estado latente de desarranjos moraes, ou seriam desses casos 

decisivos de loucura lavrada pelos quaes lhe tenhamos de apurar mais ou menos plena 

responsabilidade. 

E’ conhecido, por demais até, que neste município houve duplicata de eleições 

municipaes e governamentaes; também é subejamente notório que o intendente e o 

conselho municipaes opposicionistas, apezar de todos os recursos, não tomaram posse 

até hoje dos [...] e commissões de seu conselho.  

No entanto, para maior sizudez do facto, deviam também ter communicado onde 

funcciona seu conselho. 

Sim, devia ter communicado assim:  

Elllmos. Snrs. Redactores etc. 

De ordem do Sr. Presidente do Conselho Municipal do beco do Bom e Barato, onde 

se installou uma republica de rapazes do commercio desta cidade em sessão do 

conselho, foram eleitos etc. 

Seria a nota de lucidez de uma tal communicação, porque expremia a verdade; seria a 

nota da coherencia da opposição que nunca desta forma evitando o ridículo ou os 

juízos dessairosos.  

Aqui... altos entendimentos políticos e jurídicos fazem-na representar diversos papeis.  

Actualmente, e quase sempre é esse.  

Ante isso e depois disso são – incoerentes ou loucos? 

De qualquer forma, são doentes; ao menos de-mania de exhibição 

(INCOERENTES..., 1909, p. 21). 

A notícia procurava atacar o governo local de Abdon Alves. Além de haver na notícia a 

denúncia de duplicata nas eleições, o jornal opositor, de Bernardino, também procurava atrelar 

a imagem do grupo político rival à loucura. Tal jogada política levou a ser caracterizada na 

notícia com nomes como pathologia política, opposição incoerente, desarranjos moraes ou 

simplesmente loucos. 

Nota-se, através da notícia, como a loucura poderia ser apropriada e ressignificada entre 

os sujeitos. Embora as ações denunciadas fossem delimitadas na notícia enquanto patologia 
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política, também há certa comparação com a incoerência, ou seja, ações descoordenadas da 

razão. E a loucura propriamente dita aparece na notícia como elemento em que a 

responsabilidade das ações do sujeito é posta em xeque. Ou seja, esses elementos demonstrados 

na notícia são vértices de uma mesma compreensão acerca da loucura. Ora a loucura é 

representada como uma doença- uma patologia- ora é vista como ausência de moralidade. As 

duas representações convivem na mesma notícia. 

Com o despontar da modernidade e suas concepções racionalistas do mundo através do 

Iluminismo no século XVII, há um embate teórico fundamental definindo o homem como ser 

racional (FORTES, 1991). Essa concepção será fundamental para a relação da sociedade 

moderna com a loucura, pois, é justamente no momento do florescer do mundo burguês na 

Europa que há uma contraposição entre razão e desrazão em relação à loucura.  

O tal dito pai da filosofia moderna, Descartes, identificou o pensamento como condição 

para a existência humana. Ou seja, a condição primordial do sujeito é a razão e o juízo, 

elementos necessários para o homem se relacionar com a realidade e cuidar dos seus pares. A 

Revolução Francesa, o advento da República e o surgimento do Estado Moderno evidenciam 

uma sociedade gerida por homens racionais e não mais por deuses ou por representantes 

terrenos como os reis absolutistas. 

A loucura acabou sendo capturada por um discurso em que a desqualificava enquanto 

forma de ser e experienciar o mundo, pois a colocava em uma correlação de forças com a razão. 

Foucault (2008) apresenta que a loucura seria definida como o outro da razão: a desrazão. Ou 

seja, havia o domínio da razão sobre a desrazão, situando a razão como norma e relegando a 

desrazão a marginalidade. Sobre o assunto, Silva (2005, p. 15) ainda comenta: 

Se é a racionalidade o que define o homem, a impossibilidade do exercício da razão 

animaliza o louco, despojando-o de sua humanidade, redefinindo seu status social e o 

excluindo completamente da nova ordem social que se implantará a partir da 

modernidade. 

Considerando que ser-são é aquele cuja consciência organiza seu universo sensitivo e o 

pensar numa relação coerente, o domínio da razão significava então, ordem, hierarquia e 

supremacia ordenadora da consciência de si mesmo e da sociedade. A loucura entra em cena 

quando esta hierarquia organizadora que compreende o mundo é subvertida, não-funcional, 

quando um dos elementos particulares do ser-são foge a coerência original (PELBART, 1989). 

Dessa forma, a loucura passa a ser encarada como um desvio na sociedade, associada a um erro 

ético, à desordem. 

Inicia-se então, uma nova experiencia da loucura a partir da virada do século XVIII para 

o XIX, atribuindo-lhe uma especificidade médica. O momento histórico de nascimento do 
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mundo burguês nos oferece uma reflexão sobre os novos significados da loucura – e o que a 

envolve – para a sociedade. A medicalização não significaria apenas “a simples coisificação da 

loucura por um olhar médico”, mas sim, “a definição, através da instituição médica, de um novo 

status jurídico, social e civil do louco”, o colocando no lugar de alienado e fazendo da loucura 

uma “problemática indissociavelmente médica e social” (CASTEL, 1978, p. 55 apud ENGEL, 

2001, p. 90). 

Destarte, embora o jornal estabeleça uma crítica política, o essencial aqui é desvendar 

como a figura da loucura era apropriada de maneira complexa. Demonstrando que o louco pode 

ser aquele confuso da própria responsabilidade, sem conseguir organizar sua própria 

consciência e, portanto, doente, mas também, pode ser apropriado enquanto uma arma da 

linguagem para atingir o “Outro”, no caso, o político da oposição, mesmo que este tenha uma 

alta posição social e econômica. Tal elemento é interessante para desvendar as diversas matizes 

que a loucura atinge diante do complexo social. Diante desta complexidade, inúmeros sujeitos 

forma classificados como loucos, dentre estas algumas mulheres pobres. Desta forma, ressalta-

se o questionamento: como ficou a situação das mulheres excluídas da sorte e obrigadas a 

ocupar a rua como espaço de sobrevivência? 

 

1.3 “VAGAM PELAS RUAS DESTA CIDADE DUAS INFELIZES MULHERES DE COR 

PRETA...”: A RACIALIDADE FEMININA DA LOUCURA 

 

Em maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. Lei 

incondicional nos marcos institucionais, não previa qualquer vínculo que prendesse o ex-cativo 

ao seu ex-senhor. Embora 16 meses depois, como consequência direta das contradições que 

vivia o país, a República flora deflagrada, a princípio é importante ponderar de que forma se 

deu os momentos posteriores ao processo do pós-abolição, enquanto as condições de vida dos 

ex-escravizados e as relações sociais que regeram esse momento de reorganização hierárquica 

do Brasil. 

A abolição no Brasil foi marcada por, após a assinatura da Lei Áurea, não ter tido uma 

orientação destinada a integração dos ex-escravizados a sociedade brasileira. Aos libertos não 

foram oferecidas escolas, nem terras ou empregos. Não houveram aspectos assistencialistas 

para reduzir os danos do tempo do cativeiro, ao mesmo tempo que essa negação minou o 

exercício de sobrevivência e o futuro dos ex-escravizados. 

O sociólogo Florestan Fernandes (1964, p. 3) elaborou uma percepção 

significativamente aguda sobre a questão: 
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A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se 

cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os 

senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos 

especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da 

vida e do trabalho. (...) Essas facetas da situação (...) imprimiram à Abolição o caráter 

de uma espoliação extrema e cruel. 

Se articulou uma modernização sem mudança social. Além do não asseguramento de 

propicias condições de vida a população negra no pós-abolição, a conservação do latifúndio 

também indica como nesse momento, não se desarticulou aquilo que era fundamental. 

Conservaram-se as antigas estruturas hierárquicas, ao mesmo tempo que procuravam 

modernizar certos setores estratégicos da sociedade brasileira. 

Conhecido na historiografia como pós-abolição, o período posterior ao 13 de maio, mais 

especificamente até meados de início do século XX, se tornou objeto de estudos focados no 

debate das desigualdades raciais reminiscentes dos séculos de escravidão e perpetuadas pelo 

modo como se conduziu o processo de abolição. O drama da abolição se manifestava sobretudo 

através das tensões e nas expectativas geradas pela sociedade com o fim do cativeiro e a 

suspensão da questão do “elemento servil” e das reconfigurações das relações sociais de poder 

que abrangia as dinâmicas interpessoais, as disposições de gênero, o mundo do trabalho, a 

sociedade do ponto de vista urbanístico, a moralidade e diversos outros elementos.  

Uma das maiores referências sobre o assunto do pós-abolição, a historiadora Hebe 

Mattos (2005), indica a significativa dificuldade em apreender do ponto de vista da análise 

histórica, o depois do 13 de maio. A trajetória dos ex-escravizados foram processos 

pouquíssimos registrados. A ausência de fontes impede que a analise com detalhes de suas vidas 

após a abolição sejam realizadas. A bem, na verdade, segundo a autora, o negro parecia ter 

desaparecido da história do Brasil. 

Inicialmente, as análises sobre o depois do processo de abolição estavam diretamente 

circunscritas ao extremismo proposto anteriormente pela Escola Paulista de Sociologia, ao 

longo das décadas de 50 e 60, que viam no escravizado não mais do que a representação de uma 

figura vulgar, sem quaisquer características humanas, e também sem agencia na contribuição 

para a história do país. É apenas com uma certa revisão bibliográfica empreendida pela 

academia entre os anos de 1970 e 1980 que o mundo do pós-emancipação recebeu estudos 

diversificados. É a partir de 70-80, que importava ver os ex-escravizados como portadores de 

uma autonomia racional e voltada a seus próprios interesses. A autora Rafaela Machado Ribeiro 

indica que  
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a partir da década de 70 começam a surgir os primeiros estudos sobre as sociedades 

do pós-emancipação, as análises, em sua maioria, estão ligadas a modelos 

comparativos e que tentam explicar os sucessos ou fracassos de cada uma a partir de 

uma perspectiva comparativa e econômica, deixando carentes de aprofundamento 

outras áreas, como a família e a cultura. (2012, p. 159) 
 

 Para tanto, apesar das críticas, este movimento acadêmico foi fundamental por figurar o 

processo do pós-abolição a partir de uma compreensão historiográfica crítica e, principalmente, 

por terem questionados os princípios vitais apregoados por Florestan Fernandes: a de que a 

situação de marginalidade do negro, era na verdade, um reflexo da herança da escravidão. 

 Assim sendo, até a década de 1990, as análises sobre o processo emancipatório davam 

ênfase para as dificuldades dos agora libertos na integração da sociedade. O objeto de interesse 

era sobretudo os projetos formulados pelas elites para esse novo momento nacional pós-1888. 

Como indicam Mattos e Rios 

[...] Inúmeros trabalhos se dedicaram a estudar os projetos das elites a respeito dos 

libertos e da utilização dos chamados ‘nacionais livres’ como mão-de-obra. Detalhes 

sobre diagnósticos e projetos de construção nacional, produzidos por elites 

invariavelmente conservadoras, pautaram por muito tempo a discussão historiográfica 

sobre o período pós emancipação. Melhor dizendo, o pós-abolição como questão 

específica se diluía na discussão sobre o que fazer com o ‘povo brasileiro’ e a famosa 

‘questão social’ (MATTOS; RIOS, 2004, p. 170) 

 No final da década de 90, os estudos ampliaram seu rol de abrangência para investigar 

também a trajetória dos sujeitos libertos durante a afirmação da sua liberdade em meio ao 

processo de emancipação. Essa tendencia historiográfica buscava compreender os modos de 

resistência da população negra, suas estratégias de sobrevivência, a rotina cotidiana e as 

complexidades de afirmação da vida.   

O papel do estado, dos ex-senhores, as condições em que eram exercidas as atividades 

que empregavam os escravos às vésperas do fim da escravidão, a existência ou não de 

possibilidades alternativas de recrutamento de mão de obra (imigração) etc. Incluiu 

também recontextualização de conceitos como cidadania e liberdade e seus possíveis 

significados para os diversos atores sociais. (Ibidem, p. 172) 

Relacionando o processo do pós-abolição com a proclamação da República, tais estudos 

conferiram especial importância à construção e os limites dos conceitos de cidadania e 

liberdade, reiterando as complexidades de sentidos envolvidos nos termos a partir da 

contextualização das experiências dos ex-cativos.  Pesquisas (ALVES, 2013; OLIVEIRA, 

2016; SANTANA, 2017) sobre o processo do pós-abolição em Feira de Santana, indicam como, 

enquanto grupo heterogêneo, muitos foram os significados das liberdades exercidas. Terra e 

trabalho estavam no cerne da questão. Assim, embora os grupos dirigentes e o Governo 

indicassem projetos para esse montante recém-saído do cativeiro, nota-se que, os significados 

que os ex-escravizados atribuíam à liberdade indicavam, na grande maioria das vezes, em 

direções completamente opostas. 
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Para tanto, observa-se o íntimo entrelaçamento entre racialização e cidadania durante o 

final do século XIX e a passagem ao século XX, em um momento que o pós-abolição é um 

momento efervescente nas disputas em torno de todas categorias sociais, sinalizando a 

racialização como campo de tensão. 

Walter Fraga (2006), ao estudar o 13 de maio no Recôncavo Baiano, apontou que a 

notícia da abolição foi festejada nas senzalas e nas fazendas da região, pois os ex-escravizados, 

enfim, vislumbravam se inteirar enquanto cidadãos livres, com dignidade e autonomia para 

direcionar suas vidas. Porém, nos dias seguintes, não houve mudança significativa na forma de 

vida desses ex-cativos. As relações sociais se mantinham as mesmas. O autor ainda indica como 

os ex-escravizados passaram a questionar abertamente a autoridade senhorial, recusando a o 

antigo trabalho nos canaviais.  No entanto, tiveram de lidar com a conjuntura de crise da 

economia baiana, onde “[...] A seca e suas consequências – plantações arruinadas, 

desemprego, escassez e carestia de alimentos, especialmente farinha de mandioca – 

repercutiram de forma dramática sobre a vida dos ex-escravos e de toda a população pobre 

do Recôncavo” (FRAGA, 2006, p. 150) 

 Dessa forma, compreende-se como o sistema pós-escravista no Brasil abrangeu 

experiencias sociais completamente distintas e complexas, marcadas por conflitos e tensões, 

rumo a reestruturação das relações de poder na hierarquia socio-racial do Brasil. E 

especialmente, com o advento da República, os aspectos limites da cidadania. Estes embates 

levaram a redefinição dos espaços urbanos e das dinâmicas interpessoais, especificamente 

quanto aos trabalhadores e trabalhadoras pobres urbanos e rurais com suas diversas matizes de 

construção de suas sociabilidades cotidianamente.  

Para tanto, enquanto uma cidade bem localizada na dinâmica geográfica do 

recôncavo/capital, tais conflitos também alcançaram a cidade de Feira de Santana. Ela também 

lidava com um constante fluxo migratório a partir do processo da pós-abolição, como destaca 

Poppino (1968) e Fraga Filho (2006). A historiografia feirense sobre o período também indica 

que, assim como ocorria nos principais centros do país, Feira de Santana, durante o final do 

século XIX e a primeira metade do século XX, esteve em busca de se enquadrar a partir dos 

critérios de civilidade e, para isto, a repressão aos elementos que por oposição não eram 

condizentes com este ideário foi criticada fortemente (SILVA, 2012; OLIVEIRA, 2016; 

SANTANA, 2017; ALVES, 2013). Segundo Leite (1996, p. 38), 

No momento da virada do século XIX para o XX, civilizar — não apenas em Salvador, 

mas, de um modo geral, na ideologia das elites brasileiras — era "ficar em pé de 

igualdade com a Europa no que se refere a cotidiano, instituições, economia, ideias 

liberais etc. Assim, correspondia ao ideal das elites (cujos membros pareciam nutrir 
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um forte "desejo de ser estrangeiros") para a sociedade brasileira, a realização "nos 

trópicos de uma civilização europeia" [...] no entanto, a sua peculiaridade fundamental 

é o fato de expressar a "consciência que o Ocidente tem de si mesmo. 

 Dessa forma, se o grau de civilidade era medido a partir de critérios do mundo europeu, 

o que não fosse lido a partir destes critérios, era, por oposição, tido como colonial, 

caracteristicamente negro e africano. Nesta relação, o mundo negro-colonial é a expressão da 

incivilidade por ser a antítese do mundo branco-europeu. E sendo a loucura vista como o avesso 

da ordem, próxima ao desregramento, a imoderação e a imoralidade, esta, também era inimiga 

da civilidade ao ser lida enquanto práticas perigosas a esta nova vida social almejada. Portanto, 

o mundo negro, ainda com as marcas da escravidão, tornou-se a expressão da desrazão por ser 

a antítese da civilização. As mulheres racializadas e trabalhadoras, mais que outro segmento, 

representaram significativamente as contradições inerentes aos projetos europeizantes da elite 

brasileira. 

Ferreira Filho (1998) discutiu como o processo modernizador em Salvador gerou um 

projeto com o fim de “desafricanizar as ruas” através da higiene pública, minando a participação 

da população negra, sobretudo mulheres, no cotidiano público e suas formas de expressões com 

a intenção de controlar as atividades tidas como ameaçadoras à ordem social.  

Esta preocupação com a construção de certa civilidade atrelada a uma pretensa 

higienização do espaço público pode ser encontrada na notícia de título Doidas, do jornal O 

Progresso 

Vagam pelas ruas desta cidade duas infelizes mulheres de cor preta que, excitadas 

pela garotagem, desandam num vocabulário de obscenidades, além de andarem 

seminuas, ofendendo o pudor das famílias. [...] é necessário que se tome uma medida 

afim de tais cenas [...] incompatíveis com a boa moral e civilização da Feira de 

Santana. Fazemos estas linhas certos de que o digno comissário de polícia 

providenciará como soe fazer, dando conveniente destino a essas criaturas que 

perdendo a lucidez do espírito tornaram-se prejudiciais aos semelhantes (CENEF, 

1903, p. 3).  

Esta reportagem evidencia certa preocupação com o impacto que as duas mulheres 

poderiam causar na construção da civilidade feirense, além de também indicar como a questão 

moral estaria entrelaçada na delimitação dessas mulheres enquanto “doidas”. Cunha (1986) 

destaca que os estigmas raciais e sociais afetam homens e mulheres de formas distintas no 

discurso da loucura. Para a autora “[...] parâmetros diferentes orientam a construção da loucura 

- e, portanto, da normalidade - para cada um dos sexos remetidos a um desenho idealizado os 

papéis sexuais e dos diferentes atributos de gênero” (CUNHA, 1986, p. 6). Ainda segundo a 

autora, ao contrário dos homens, as mulheres quase sempre são internadas nas clínicas 
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psiquiátricas por alegados distúrbios relativos aos espaços restritivos que lhes cabem na 

definição de papeis sociais e sexuais – a esfera privada (CUNHA, 1986). 

Na verdade, as regras do comportamento das mulheres estiveram, desde um amplo 

processo de elaboração de uma imagem feminina ideal, apenas relacionadas à esfera 

corporal e familiar: boas mães, boas filhas, boas esposas. Se há um espaço social 

menor a ser ocupado, em função do estrito arcabouço de normas que lês foram 

impostas, há, para as mulheres, menores ocasiões e oportunidades de transgressão. 

Neste sentido, a relação do distúrbio psíquico com a rigidez das regras de 

comportamento socialmente impostas é, na condição feminina, talvez mais evidente 

(CUNHA, 1986, p. 143). 

Para tanto, ao expor a imoralidade das duas mulheres como ponto contraditório a 

civilização, o jornal incide através de um higienismo moral, o papel social ideal da mulher 

feirense do período: uma feminilidade controlada, resguardada ao espaço privado para poder 

cumprir adequadamente seu papel social de esposa e mãe. Nesta consistia na essência da 

mulher, dotada física, moral e psicologicamente para o cuidado com a casa e a família (SILVA, 

2005). Além disso, a notícia indica com clareza a cor das duas mulheres: “pretas”. Tal fato pode 

ter sido manejado enquanto uma forma de desqualificação pública das mesmas, ao mesmo 

tempo em que pode ter sido uma tentativa de subjugar a experiência de mulheres negras e 

pedagogizar o restante da população, distanciando especificamente suas práticas do ideal 

civilizado.  

Além disto, o termo “preta” podia indicar apenas a cor das mulheres, porém, foi 

utilizado em um momento de reclames e tensão. Assim, a designação “preta” pode ter sido 

manejada para reafirmar a condição subalterna destas mulheres, de ex-escrava ou descendente 

da escravidão.  Outro fato que merece destaque é o clamor da notícia para o envolvimento das 

autoridades policiais para solucionar o problema. Ao que parece, a tarefa de higienizar as 

relações sociais, o que, na prática, significava higienizar o espaço urbano, bem como normatizar 

as relações interpessoais nesse espaço e as relações dos indivíduos com o próprio corpo, era 

tarefa da força policial. 

É marcante o apelo ao pudor que se faz na notícia. Sendo essa uma ofensa social que 

desenvolve diretamente a vergonha, o nojo e a repugnância, controlar tais desígnios significaria 

autocontrole, grande compostura diante da sociedade e capacidade dos indivíduos de 

restringirem suas necessidades. Ou seja, cumprir o designo da razão. Dessa forma, sendo o 

pudor medido a partir de modelos culturais do Ocidente, ferir este ordenamento normativo 

constituiria levar a cabo uma ofensa contra o tato, a polidez e a civilidade (ELIAS, 1994). 

A notícia de título Desnaturada e desequilibrada, foi publicada em 1901, no jornal O 

Progresso. Nela, há o relato de um grave conflito familiar onde: “Francisca, filha de Leandra, 
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cabocla, deu uma boa surra na pobre e velha mãe, arrastando-a depois para junto do fogo a fim 

de pôr fim a sua existência” (CENEF, 1901, p.55). O destempero em personalizar as 

personagens, podem indicar novamente uma tendência em subjugar movimentos de certas 

pessoas, no caso, o destaque para a cabocla5 e a pobreza. Porém, é no restante da notícia que 

outras informações são trazidas à tona: “Informam-nos ainda que Francisca, produto de um 

incesto, anda sempre em estado de embriaguez, e como se vê, uma desequilibrada” (CENEF, 

1901, p. 55). 

A notícia articula vários sentidos entrecruzados com a loucura. O incesto e o álcool são 

fatores predominantes em sua emergência. A princípio há uma busca no comportamento sexual 

para justificar sua loucura. Em seu estudo, Engel (1999, p. 15) indicou que tal prática era regra 

na avaliação médica sobre os pacientes 

[...] uma profunda proximidade entre a loucura e as anomalias do instinto sexual, 

definidas como a diminuição ou ausência, o exagero (veemência ou insaciabilidade) 

e a perversão (ou aberração) constituíam, portanto, os elementos básicos que definiam 

os limites extensos e incertos das anomalias sexuais. Note-se, entretanto, que os 

alienistas trataram de definir também, e talvez de um modo mais claro e inequívoco, 

os limites da normalidade das práticas sexuais, circunscritas, concomitantemente, ao 

prazer moderado e à finalidade reprodutora. 

Nesse sentido, enquanto a prática do incesto era veementemente imoral e antirreligiosa, 

tal efeito, também, alcançou nossas personagens, por estarem envoltas em uma redoma em que 

a prática sexual estava alheia as normas da procriação e da organização familiar dominante. 

Além disso, ao sublinhar a identidade racial das personagens, o autor da notícia também indica 

uma certa subjugação racial. Considerando tais elementos com o título da notícia, temos aqui 

uma articulação potente. Desnaturadas e desequilibradas. Como o título da notícia indica, o 

conflito entre mãe-filha-mulheres desregula uma situação antes naturalizada pela sociedade que 

é o amor, a cumplicidade e solidariedade intrafamiliar. Tanto a expressão da sexualidade 

contida na notícia bem como a informação da mestiçagem, também dão nota de aspectos não-

naturais, ou, no mínimo, não esperados, afinal, se assim consistisse, o resultado seria um só: o 

desequilíbrio.  

Assim, a situação de uma inferioridade “natural” marca a história de todas mulheres 

relegadas á loucura. Essa inferioridade estava diretamente relacionada a estrutura patriarcal, 

que, através da leitura dos seus corpos e de sua natureza biológica, lhes definiam um papel 

social subordinado. A loucura feminina aparecerá como algo diverso e mais transgressivo do 

 
5 Embora com uma imensa gama de significados a partir da regionalização e da temporização histórica, entendo 

que ao aplicar esse conceito o jornal trata do ponto de vista racial da mestiçagem. 
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que nos homens. Para estes, ela estava geralmente associada a ausência de razão, mal uso da 

liberdade, a comportamentos estranhos ou antissociais que se manifestam no âmbito de sua 

persona pública. Para as mulheres, no entanto, é geralmente a partir do plano de uma 

dissociação com seu papel na esfera privada que a loucura vem à tona, articulada com questões 

como o corpo, a sexualidade, a moral e o comportamento (CUNHA, 1986). As análises dos 

sintomas delimitavam o diagnóstico pelas concepções de que comportamentos distintos do 

modelo indicado para a feminilidade, que era ser boa mãe e resguardada esposa, eram 

antissociais e antinaturais.  

As mulheres racializadas ocupavam a posição da mais radical subjugação. Eram lidas 

tanto socialmente, bem como pela ciência psiquiátrica como portadores de uma dupla condição 

de inferioridade que as aproximava mais da natureza do que da condição humana. O que me 

proponho a dizer é que a loucura é inerente a visão desumanizadora dessas mulheres, tornando 

sua leitura social enquanto louca uma contingência quase natural. 

A loucura, portanto, alcança com seu caráter normatizador, temas como raça, gênero 6 

e sexualidade enquanto pontos focais para definição do socialmente aceito. Considerando o 

universo estudado neste trabalho, é importante ponderar que o processo colonial objetificou 

homens e mulheres na “zona do não-ser” (FANON, 2020b, p. 10), porém, mesmo abolidas as 

relações escravistas, o estatuto de outridade do sujeito não-branco não se modificou. Assim, 

mesmo no mundo do pós-abolição, a constituição do eu não se dá a partir da experiência do ser, 

mas sim a partir da experiência do branco, que a partir de si mesmo define o Outro. 

O álcool, indicado na notícia anterior, também tem um sentido estritamente subjugador 

envolvido ao se revelar como o causar do desequilíbrio humano. Em outra publicação realizada 

em 1909, o jornal Folha do Norte indica através de uma notícia de nome Efeitos do alcoolismo, 

a sua expressão da teoria da degenerescência. 

Segundo os resultados mais positivos da ciência, reunidos pelo Dr. Morel, o álcool 

obra na família do modo seguinte: 

Primeira geração: Depravação moral, excessos alcoolicos. 

Segunda geração: Embriaguez habitual, excessos de manias, amolecimento cerebral. 

Terceira geração: Hypocondria, melancolia, suicídio. 

Quarta geração: Imbecilidade, idiota, esterilidade, extinção da família. 

Um grande naturalista inglês comprovou igualmente que as famílias dos alcoolistas 

se extinguiu à quarta geração, realizando-se plenamente aquela ameaça de Deus. 

 
6 Pode-se afirmar com Butler (1990) que “O gênero pode também ser designado como o verdadeiro aparato de 

produção através do qual os sexos são estabelecidos. Assim, o gênero não está para a cultura como o sexo para a 

natureza; o gênero é também o significado discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou o ‘sexo natural’ é 

produzido e estabelecido como uma forma ‘pré-discursiva’ anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 

sobre a qual a cultura age (BUTLER, 1990, p. 7). É a partir disso que consideramos que essas proposições 

permitem pensar gênero e sexualidade como construções sociais e histórias que implicam certo tipo de relação de 

poder. 
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Eu castigarei os crimes dos pais nos filhos até a quarta geração (EFEITOS..., 1909, p. 

22). 

O Dr. Morel, referenciado na notícia, é, na verdade, Benedict-Augustin Morel, que 

escreveu, em 1857, o Traité des Dégénérescences, em que expõe sua teoria da hereditariedade 

dos transtornos mentais que galgou grande influência na psiquiatria moderna. Para Morel, 

fortemente impregnado de uma ideologia religiosa, o homem teria sido criado perfeito por 

Deus. Mas, a degeneração, já a partir do pecado original, consistia na transmissão à 

descendência das taras e vícios mórbidos adquiridos pelos sujeitos antecessores. Assim, à 

medida que esses estigmas fossem transmitidos através das gerações, seus efeitos se 

acentuariam, levando a completa desnaturalização da linhagem humana pela esterilidade 

(PEREIRA, 2008). 

 Tal perspectiva também teve relação com a ideologia organicista. As concepções 

organicistas condicionavam as doenças a lesões originadas de algum lugar do corpo humano. 

Na relação com as doenças mentais, logo, o cérebro foi o alvo. Dessa maneira, ao considerar as 

doenças mentais a partir do organicionismo, articulada com as noções de hereditariedade, a 

teoria da degenerescência nasceu como uma perspectiva teórica que entendia a doença como 

inevitavelmente hereditária, geracional e racial (SANTOS, 2015). Para tanto, à medida que a 

teoria da degenerescência ganhava inserção, a elite intelectual, política e médica brasileira, 

condicionou a degenerescência enquanto um problema nacional, causadoras dos problemas 

sociais e econômicos do Brasil como característica de uma nação doente a partir de sua 

formação étnico-racial. A solução era aplicar medidas eugênicas enquanto um caminho 

higienizante que, cientificamente, resolveria os problemas sociais do país, por meio do 

saneamento racial (DÁVILA, 2006). 

Segundo Costa (2006), para os psiquiatras do início do século XX, o alcoolismo era 

sinônimo de decadência moral e sexual, condições tipicamente hereditárias dos negros. 

Nas décadas de 20-30, a maioria dos psiquiatras brasileiros afirmava que o alcoolismo 

era mais frequente no negro, por causa de sua herança racial. Entretanto, os negros, 

antes de serem submetidos à engrenagem social das cidades, apresentavam um índice 

de alcoolismo claramente inferior ao das doenças constitucionais (esquizofrenia, 

psicose maníaco-depressiva etc.), que eram consideradas como atributo racial do 

homem branco (COSTA, 2006, p. 118). 

 Assim, observa-se que ao tentar estabelecer os limites da normalidade através da 

imprensa feirense, a elite letrada indica a defesa do eugenismo e dos médicos-higienistas ao 

descrever as deficiências raciais e o desespero cultural da nação. Tal percepção, porém, vem 

acarretada da noção de que o corpo tinha de ser higienizado, não só de maneira orgânica e 
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moralmente, mas, sobretudo, fisicamente, para que só assim as relações sociais pudessem ser 

transformadas, em prol da eugenia, em uma concepção de que no Brasil, só através da 

subjugação da população não-branca que o país poderia se encarar enquanto um espelho da 

Europa ao adentrar na civilidade. A consequência disso foi a dificuldade imposta para que 

sujeitos desviantes do padrão normativo conseguisse autonomia em torno de si mesmos e sua 

posterior sobrevivência física e simbólica em meio ao jogo da dominação racial. 
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2 VIVÊNCIAS CONFLITUOSAS NA CIDADE ADENTRADA A CIVILIDADE: A 

LOUCURA PELO CLAMOR DA AUTORIDADE POLICIAL 

 

 

Neste segundo momento, abordei mais diretamente as práticas dos sujeitos envolvidos 

na notícia e seus possíveis significados. Procuro evidenciar a utilização do discurso da loucura 

para caracterizar sujeitos potencialmente nocivos para o alto grupo feirense e sua tentativa de 

construção de “cidade civilizada”, e a forma com que houve uma espécie de articulação com a 

autoridade policial a partir do reclame dos jornais, para coagir estes sujeitos.  

 

 

2.1 AS TENSÕES E A DISPUTA PELA LIBERDADE: “CLAMANDO A IMPRENSA 

CHAMANDO A ATENÇÃO DAS AUTORIDADES PARA ESSE VERGONHOSO 

FACTO” 

 

 

O trabalho de Frantz Fanon (2020b) nos oferece alguns subsídios para a compreensão 

da relação entre a estrutura material e objetiva e os avanços na leitura sobre a subjetividade do 

Outro através da linguagem. Seu trabalho nos indica como o Ocidente, respaldado em um 

discurso de cientificidade e por meio de estruturas discursivas, produziram e justificaram 

enunciados e práticas de violência de povos não-brancos por meio da construção de 

desigualdades e da hierarquização entre grupos humanos que desembocam em um processo de 

desumanização. Entre os temas discutidos no livro está o papel da linguagem na construção das 

relações a partir da dominação colonial, onde é analisada a maneira que a linguagem assume 

no cotidiano dos colonizados e nas relações destes com os colonizadores. 

Para tanto, é importante situar o colonialismo como um momento sócio-histórico 

importante para fundamentação dessa negação da alteridade. E é na sua origem, a partir do 

século XVI que o não-reconhecimento do Outro se inscreve. Seu objetivo era a ocupação e a 

opressão completa: expropriação da terra e exploração da força de trabalho da população 

dominada. O principal meio utilizado para tanto é a violência física e simbólica. 

[...] Os processos pelos quais o colonialismo se constitui, bem como as suas 

implicações traumáticas para a subjetividade do colonizado, só se tornam 
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inteligíveis quando tomados em suas determinações historicamente concretas: 

a modernidade capitalista e a sua necessidade de converter o que é 

genuinamente humano em objeto de sua acumulação [...] (FAUSTINO, 2018, 

p. 151). 

O mundo colonial e capitalista permeia o mundo dos valores e é (re)significado com o 

tempo. O ciclo não se fecha com a desumanização do colonizado e a sua coisificação. Na 

verdade, este processo de negação da humanidade ganha lastro a partir de uma continuidade 

histórica de violência. No processo colonial, espera-se dos violentados o cumprimento de 

determinados papéis sociais e a circulação restrita a determinados espaços sociais. Quando o 

colonizado sai do seu lugar, o olhar de autoridade do colonizador tentará restituí-lo à sua 

posição “natural” de objeto.  

Sendo tais aspectos regidos pela raiz do colonialismo, considero refletir nesse capítulo 

de que forma o aparato policial estava articulado com a repressão em torno da loucura. Para 

tanto, considero que a força pública foi manejada a fim de resguardar as estruturas socio-raciais 

no pós-abolição para afirmação de uma superioridade branca-patriarcal. 

A partir dessas considerações, é interessante pensar o momento em que a psiquiatria 

chega ao Brasil. Em 1881, a primeira cadeira de psiquiatria surgiu no Brasil. Logo após, na 

década de 90, o poder autônomo de manejo com os doentes mentais no Hospício de Alienados 

Pedro II, no Rio de Janeiro, passou a ser direcionado exclusivamente aos médicos alienistas – 

sendo chamado posteriormente de Hospital Nacional dos Alienados – cuidado que antes era 

repartido entre estes e a irmandade filantrópica da Santa Casa de Misericórdia, instituição que 

tinha como objetivo a assistência social com o exercício da caridade e prestações de serviços. 

Assim, ao privilegiar o manejo com os doentes mentais aos alienistas, se indicava que o caráter 

científico era o adotado como bandeira republicana para se relacionar com a loucura.  

A intervenção da psiquiatria no cotidiano direcionava-se em agir de acordo com certos 

padrões morais e éticos que estavam intimamente relacionadas aos ideais de progresso e 

civilidade, além de ampliar o leque de um número significativo de condutas consideradas como 

ameaçadoras para a ordem vigente. As leis do período são importantes demonstrações da 

relação entre política e psiquiatria. Segundo o Código Penal de 1890, 

Das contravenções de perigo comum 

Art. 378. Conservar soltos, ou guardados sem cautela, animaes bravios, perigosos, ou 

suspeitos de hydrophobia; deixar, neste ultimo caso, de dar aviso á autoridade publica 

para providenciar como o caso exigir; 

Deixar vagar loucos confiados á sua guarda, ou, quando evadidos de seu poder, não 

avisar a autoridade competente, para os fazer recolher (BRASIL, 1890, art. 378). 
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 Percebe-se no Código Penal que, ao ocupar as ruas, os alienados não apenas são 

qualificados como sujeitos perigosos e que deveriam ser direcionados para a exclusão através 

do recolhimento, na verdade, estando lado a lado com os animais, sua condição de não-humano 

é ressaltada, e, portanto, sua humanidade também era negada. Nesse momento, as autoridades 

policiais e a medicina andavam lado a lado, aparentando ter uma função de polícia médica. 

Sobre o assunto, Silva Filho e Russo (1993, p. 9) têm uma contribuição importante. 

Médicos legistas e psiquiatras buscavam definir através do conhecimento médico algo 

que até então era prerrogativa da esfera jurídica: até que ponto um cidadão era 

responsável por seus atos e, portanto, livre. Estava em jogo aí a própria concepção de 

cidadania e dos direitos civis que a acompanham. Isto é, tratava-se de separar os 

indivíduos e iguais – donos de si – daqueles passíveis de serem tutelados pelo Estado. 

Vemos, portanto, que o hospício enquanto marca da modernidade científica, e com 

ele a psiquiatria, não surgem por caso nesse momento de nossa história. 

É importante salientar que tais movimentos acontecem logo ao pós-abolição e o 

alvorecer da República, delimitando e consolidando o lugar da ciência psiquiátrica e a 

influência dos médicos na construção dessa nova sociedade, bem como seu potencial opressivo 

por relegar sujeitos marginais dentro dos critérios da exclusão, a partir de um saber restrito. 

Outra notícia do jornal O Município, no ano de 1908, chamada de Alienados diz que: 

“No mesmo trem, também foram recolher-se ao Asylo S. João de Deus, dois infelizes alienados 

que ha tempos vagavam nas ruas desta cidade [...]” (ALIENADOS, 1908, p. 1). Dois sujeitos 

errantes em Feira de Santana que foram enviados para uma instituição asilar em Salvador. 

Embora na notícia contenha um tom solidário e não tenha sido elaborado muitas informações, 

é importante refletir sobre quem eram esses sujeitos, ausentes de identidade, infelizes, e suas 

condições na dinâmica social. Seriam eles apenas indivíduos que viviam na mais extrema 

pobreza e, por isso, associados à loucura?  

Segundo o relatório da Santa Casa de Misericórdia, de 1900, a cidade de Feira de 

Santana passava por grandes ebulições. 

Tenho a declarar-vos que, devido à longa crise meteorologica que atravessamos, 

fomos forçados a fazer grandes despezas, afim de soccorrermos aos desherdados da 

sorte: àquelles que abandonando seus campos e seus lares, sem pão para o corpo e 

sem esperança para a alma, seguiam pela via dolorosa da emigração sem destino, 

vindo bater às portas desse hospital, em busca de um leito para nelle descansarem o 

seu ultimo dia de soffrimento e para dormire a sua ultima noite de existência 

(CERQUEIRA, 2007, p. 218). 

 Para tanto, é importante considerar como um dos fatores determinantes para o aumento 

populacional o processo migratório ocasionado a partir do pós-abolição e de períodos longos 

de seca, sendo Feira de Santana uma das áreas de destino migratório (FRAGA, 2006), visto seu 

trânsito econômico efervescente, o que abria um leque de oportunidades reais de sobrevivência 
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aos ex-escravos, mas – também- muitos processos de exclusão. O historiador Fraga Filho (2006, 

p. 322-324) sublinha ainda que 

[...] nos anos finais daquele século, alguns centros urbanos do Recôncavo se 

destacaram como importantes polos de atração da população livre e liberta. [...] Além 

da indústria fumageira, as referidas cidades constituíram importantes pontos de 

ligação entre Salvador e as localidades mais distantes do litoral, genericamente 

chamadas de sertão. A condição de entreposto comercial fortaleceu-se com a 

construção das estradas de ferro no fim do século XIX, a circulação de pessoas e 

mercadorias ampliou o mercado de trabalho para ganhadores, carroceiros, tropeiros, 

saveiristas, canoeiros, estivadores e marinheiros, cujas profissões eram 

tradicionalmente exercidas por negros e mestiços. 

 O restante da notícia Alienados revela que “com grande sobressalto da população 

tornou-se digno de elogios tão accertada providencia da [...] autoridade que a determinou” 

(ALIENADOS, 1908, p. 1). Para tanto, a grande quantidade de errantes em Feira de Santana, 

pode ter levado a certa ebulição social, onde segundos as notícias do período, as autoridades 

policiais eram as grandes responsáveis para lidar com esses sujeitos. 

 Embora não apareça na notícia, um dos possíveis indicativos quanto à atuação desses 

sujeitos nas ruas, talvez seja a de “inválidos”. Estes sujeitos, bastante comuns nos séculos XIX 

e XX, eram – sobretudo - pessoas itinerantes que vagavam na cidade sem ocupação e moradia 

certa. Vadios, ociosos, mendigos, são alguns títulos dados a esses sujeitos que estava nas ruas 

em busca de emprego ou de caridade. Objetos de exclusão no século XX, Fraga Filho (1996, p. 

8) indica que a fim de manter a urbe funcional e limpa as patrulhas da cidade de Salvador 

“davam batidas em locais suspeitos e pontos de recolhimento de pessoas sem ocupação e 

moradia certa. Locais de dormida de mendigos eram revistados, os considerados "válidos" entre 

estes eram presos e os "inválidos" remetidos para os hospitais”. Para tanto, o autor ainda indica 

que o Asilo São João de Deus, remetido na notícia, também cumpria uma função de higiene 

social importante, ele 

[...] pode ser visto como uma das pontas da política de retirar das ruas e enclausurar 

elementos considerados "perigosos' à ordem urbana. Por sinal, a maioria dos 

recolhidos no Asilo de Alienados eram negros em estado de completa indigência. 

Nesse caso, o perigo desdobrava-se em mendicância e loucura (FRAGA FILHO, 

1994, p. 190). 

A atmosfera irreal de liberdade, igualdade e fraternidade da contemporaneidade reserva 

ao louco um não-lugar naquela sociedade que será preenchida apenas a partir de uma 

contradição paradoxal: a proteção e a assistência asseguradas pelo Estado vêm acompanhadas 

do exercício de tutela e de destituição da liberdade do sujeito, ambos sedificados através das 

práticas asilares (BIRMAN, 1992; BEZERRA JÚNIOR, 1992). 
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Assim, a loucura que passou a ser cerceada a partir da filosofia, também foi internada 

do ponto de vista institucional. Essa “cidadania especial” encontra sua inteligibilidade na típica 

hipocrisia liberal no momento em que “na medida em que a estrutura contratual se generaliza, 

ela impõe a rejeição daqueles que não podem entrar no seu jogo. Sociedade liberal e instituição 

totalitária funcionam muito bem como um par dialético” (CASTEL, 1978, p. 75). Sobre o 

assunto, Gomes (2018, p. 4) argumenta elaborando que 

Em outras palavras, por intermédio da nova relação do Estado com os sujeitos 

considerados loucos, fundamentava-se uma espécie de repressão estrutural médica, 

com a promessa de que, ao asilá-los, assistência e tratamento moral lhes seriam 

oferecidos. No entanto, não há diferenças consideráveis no que diz respeito aos 

métodos disciplinares utilizadas tanto nos asilos quanto nas prisões, lugares de 

reclusão daqueles que também incomodavam a ordem social de alguma maneira. 

Esse processo, além de estar constituído enquanto um elemento de exclusão, também 

faz parte da ideologia de trabalho que estava sendo construída no momento de transformação 

das relações de produção com o fim da escravidão. Retirar os ociosos da rua, também era 

pedagogizar a população para a valorização da nova forma de trabalho nos moldes capitalistas.  

Foi um período que marcou a emergência de uma nova sensibilidade quanto à loucura 

e a internação especializada dessas pessoas foi sendo paulatinamente requerida. A 

modernização crescente das cidades, a economia competitiva e a necessidade de 

“higienização moral” da urbe levou à exclusão de muitos dos referidos indivíduos, 

inadaptados aos padrões de vida aceitáveis pela sociedade, improdutivos que eram 

economicamente. Esses “desajustados sociais”, os loucos ou “alienados mentais”, 

como foram chamados na época, precisavam de um lugar que os contivesse e os 

excluísse da sociedade (SANTOS, 2013, p. 3). 

Nesse sentido, vemos como o médico-alienista, embora com uma roupagem científica, 

acaba por assumir o papel de defensor da razão, garantidor da ordem e da exclusão. Nesse 

sentido, embora a cientificidade pareça ter um tom técnico e neutro, o médico alienista 

estabelece um compromisso com a ordem pública, com formas de conduta socialmente aceitas 

e ideologias políticas. Fanon (2020a, p. 276) elabora que 

O louco é aquele que é “estranho” à sociedade. E a sociedade decide se livrar desse 

elemento anárquico. O internamento é a rejeição, o alijamento do enfermo. A 

sociedade exige do psiquiatra que torne o enfermo novamente apto a integrar a 

sociedade. O psiquiatra é o auxiliar da polícia, o protetor da sociedade contra... O 

grupo social decide se proteger e tranca o doente. 

 Não por acaso, uma das medidas do governo republicano no já citado Código Penal de 

1890, foi a institucionalização do aparato repressivo. A vadiagem e os comportamentos 

considerados ociosos tornaram-se crimes, pois a recusa ao trabalho havia sido um grande 

problema no pós-abolição. Além disso, 

[...] se inseriu a reorganização, na Bahia, da força policial, que passaria a ser Corpo 

Militar de Polícia, e o aumento do número de seus membros, que passou de 800 para 
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900 praças, ao tempo em que foi criada a Guarda Cívica contendo duas companhias, 

com 150 praças cada uma (MATA, 2002, p. 102).  

 

Em outro trabalho a mesma autora ainda completa 

Com o Código Penal e essa última reorganização, garantir-se-ia maior uniformidade 

nas ações policiais no sentido da repressão à ociosidade e vadiagem, forçando cada 

vez mais os libertos a buscar ocupação nas fazendas. Esse foi o caminho mais fácil 

encontrado pelos ex-senhores para definir, a seu favor, os conflitos em torno do 

trabalho na Bahia pós-abolição (MOTA, 2008, p. 57). 

 Para tanto, a notícia Alienados é particularmente interessante para deslumbrarmos o 

conjunto de ações que estavam inseridas em uma pequena nota. A aparente atuação da Força 

Policial em reação à Abolição marcada pela uniformidade das ações, definindo-se 

paralelamente o novo sentido de liberdade, em que o aprisionamento dos marginais se torna a 

regra do aparato policial.  

 A próxima notícia, intitulada de Elisa-a-doida, publicada pelo jornal Folha do Norte em 

1909, nos ajuda a elaborar certos sentidos. Seu interesse geral é denunciar Elisa e seus atos de 

violência contra os comerciantes da cidade. A notícia diz que “Já por vezes tem se occupado a 

imprensa local sobre a doida Elisa, mulher que, comettendo toda [...] de destino, há muito 

vagueia pelas ruas da cidade” (ELISA-A-DOIDA, 1909, p. 26). A partir do próprio título da 

notícia e das primeiras linhas, compreende-se como o sujeito que é transgressor a norma, perde 

sua identidade complexa e multifacetada, tendo assim, seu ser atrelado a sua condição enquanto 

louca. Elisa, ao ser reconhecida pelo periódico, era alguém relativamente popular na sociedade 

por suas peripécias. Porém, o que é demarcado significativamente durante a notícia, é a 

condição de mulher da nossa personagem e como suas práticas iam em uma direção contrária 

aquela esperada moralmente das mulheres. A notícia afirma que Elisa era alguém que ocupava 

as ruas, atitude moralmente transgressora visto que o espaço natural da mulher era a casa, sendo 

a função social do homem protegê-la enquanto ganhava a vida no espaço público. Ao apontar 

como problema a presença de sujeitos com estes comportamentos na sociedade feirense, o 

jornal também ansiava uma higienização do espaço urbano. A notícia segue indicando que  

Debalde [...] clamando a imprensa chamando a atenção das autoridades para esse 

vergonhoso facto, que constitui não só um verdadeiro attentado ao pudor das famílias, 

como até uma falta de humanidade para com a própria mulher. Mas... providencia 

alguma se tem tomado (ELISA-A-DOIDA, 1909, p. 26). 

 A imprensa jornalística como principal meio de comunicação de massa na época e por 

isso formadora de opinião, na notícia referente à Elisa, tenta ao tempo todo induzir um sentido 

coletivo a partir das práticas da personagem que eram estritamente distintos do esperado para a 

feminilidade. A violência de Elisa e seu atentado ao pudor – constructo que atingia estritamente 

as mulheres – eram um atentado a civilidade por ferir a humanidade natural feminina. Para 
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tanto, os dirigentes do progresso em Feira de Santana, imbuídos também das indicações 

científicas, consideravam os atos de violência enquanto sinônimos de atraso e negação da 

civilidade.  

A notícia segue advertindo que  

A policia, quando a scena é muito escandalosa, apenas se limita a prender Elisa por 3 

ou 4 dias, mandando-a depois embora, continuando ella na sua pratica de aggredir a 

quem passa, de dirigir os mais teios impropérios na sua linguagem [...] A feira que já 

é uma cidade adentrada a civilidade, não deve, não pode admitir semelhante fato 

(ELISA-A-DOIDA, 1909, p. 26). 

Se no período colonial, a presença feminina no espaço público era largamente 

reconhecida, com as mudanças nas relações sociais no início do século XX, Elisa agora 

destoava significativamente do esperado para as mulheres naquele período performando uma 

ética-social inaceitável. A nova cientificidade que ganha força na virada do século XIX ao XX 

impôs certas transformações nas lógicas sociais. Agora, o que caracterizava a mulher não era 

apenas sua condição de mercadoria. Com as novas dinâmicas da sociedade capitalista e a 

necessidade da família nuclear, sua feminilidade também precisava ser mediada por suas 

capacidades de desempenhar suas funções “naturais”. Elisa destoava significativamente do 

esperado para as mulheres naquele período performando uma ética-social inaceitável. Ao ter 

um comportamento marginal a partir dos critérios circunscritos entre civilidade, razão, e a 

feminilidade, Elisa era prontamente tachada como doida. Silva (2005, p. 90) diz que 

As relações entre psiquiatria e feminilidade pautavam-se assim por uma extrema 

preocupação com o papel social da mulher, um ser “moral” e socialmente “perigoso”, 

cuja fisiologia específica a predisporia para a instabilidade nervosa, “o bem e o mal, 

a virtude e a degradação”, e que por isso precisava de controle para poder cumprir 

adequadamente seu papel social de esposa e mãe. [...] Era imprescindível o controle 

sobre o feminino para que nada obstasse o destino natural da mulher: a domesticidade. 

A reinvindicação da ação policial na notícia é elementar para pensar como o aparato 

policial permanecia articulado com o objetivo de manutenção das hierarquias sociais logo ao 

pós-abolição. Segundo Santos (2015, p. 90-91), 

Os loucos que experimentavam seus desatinos publicamente acionavam na base os 

dois principais mecanismos de exclusão que garantiam à polícia permissão para agir. 

Garantidos por leis que criminalizavam os comportamentos desviantes da norma ao 

mesmo tempo em que protegiam um espaço público restritivo no que se refere à 

circulação dos sujeitos que representava qualquer ameaça à organização da ordem 

pública, a polícia foi a intersecção perfeita entre um modelo médico que balizava com 

suas teorias e métodos a criminalização dos insanos e um Estado com orientação 

claramente repressor e excludente. 

Segundo Mata (2002), uma das formas de repressão aos sujeitos marginalizados no pós-

abolição dirigido pelo Corpo Policial era de restringir a sua mobilidade e mantê-los sob 
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vigilância. Uma das alternativas mais buscadas pelos delegados foi a chamada prisão 

correcional, que incidia em manter o indivíduo na cadeia por alguns dias, sem que fosse contra 

ele feito qualquer procedimento legal. Tal prática policial se relaciona diretamente com o que 

o jornal notícia sobre Elisa. Uma prisão que era uma espécie de lição que se impunha a acusados 

de crimes de menor monta para os quais dificilmente se abria um processo judicial. A também 

chamada “detenção simples”, segundo Holloway (1997), data da fundação da Intendência Geral 

de Polícia em 1808, quando se direcionou a punição de pessoas por “crimes que não necessitam 

de outro castigo”. Pelo sistema judicial de 1841, a polícia tinha autoridade judicial para expedir 

ordens de encarceramento, embora apesar da reforma judicial de 1871 restringir a autoridade 

judicial dos delegados e subdelegados, a prática da prisão correcional continuou existindo 

(HOLLOWAY, 1997). 

Para tanto, os reclames sobre Elisa não cessavam na necessidade das prisões 

correcionais, na verdade, como Elisa, segundo a notícia, sempre que saia da prisão voltava a 

fazer seus impropérios, o jornal, atuando enquanto porta voz do alto grupo feirense, indicava a 

necessidade de sanções mais enérgicas para conter Elisa. 

Varias são as pessoas, victimas dos desatinos ou loucuras dessa mulher, que se nos 

tem vindo quexar, tendo até algumas delas telegrafado ao Sr. Dr. Chefe de Polícia 

pedindo providencia. Entre estas está o sr. Major Celso Valverde Martins, distincto 

negociante da nossa praça, quão constantemente perseguido, insultado pela Elisa, nos 

dissera, já não poder mais suportar as suas agressões. Ainda na segunda-feira foi o Sr. 

Celso Martins violentamente agredido por Elisa, em sua casa comercial [...] O sr. 

Alteres delegado da policia, deante desta nova agressão, mandou prender Elisa, mas, 

agora, quando estamos escrevendo essa noticia, somos informados de que ella já se 

acha solta. 
Será possível que não haja uma providencia definitiva para semelhante causa?! 

(ELISA-A-DOIDA, 1909, p. 26). 

Assim, temos a forma singular com que a imprensa feirense atribuía significados a 

sujeitos que fugiam a regra dentro do espaço público e causavam desordem. Estereotipar uma 

mulher, lhe atribuindo significados negativos de “doida” a partir das suas práticas e requerendo 

a atuação mais enérgica da polícia pública para sanar tal problema que infligia os comerciantes 

da cidade. Das ruas, para a prisão correcional, para as ruas. Das andanças de Elisa, apenas a 

figura da polícia aparecia como única figura mediadora, para além da imprensa, que agora, 

estava sendo pressionada por diferentes atuações relacionadas as falhas no processo de 

repressão, visto que sua função no processo de manutenção da ordem pública, incida em tirar 

de circulação os indivíduos incompatíveis com a organização normatizadora do espaço público. 

O que os representantes da notícia queriam é difícil saber, porém, será que ao atrelar a condição 

de Elisa a uma mulher louca e a sua loucura como um ataque a civilização, esses homens 

elegíveis não poderiam estar requerendo na notícia a internação de Elisa a um Asilo?  
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 Deste modo, ao mesmo tempo em que esta mulher foi também vítima da própria 

moralidade, Elisa se junta ao rol de todos os personagens analisados ao longo desse trabalho. 

Circunscritos em meio a polícia-médica e a caracterização negativa de si para preservar as 

antigas hierarquias socio-raciais em voga a partir do constructo da civilidade, a construção de 

mecanismos objetivos de coerção para sujeitos marginalizados, além de certa dominação 

simbólica, manejada pela imprensa letrada feirense e as autoridades policiais foi prática 

significa que atuou visando estabelecer limites nas ações dos excluídos sociais, termina por ser 

uma das questões fundamentais na construção da sociedade republicana após o processo do 

pós-abolição. 
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CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir ao longo do trabalho, como ter um tipo de comportamento desviante 

pode levar o sujeito a ser marginalizado a partir de um discurso fabricado pela sociedade. Os 

aspectos da loucura que a sociedade construiu, nos quais resguardam as táticas de exclusão, 

foram legitimadas pelo discurso médico oficial. Dessa forma, as representações articuladas ás 

práticas em torno da loucura, foram manejadas a partir de um suposto ideal de construção 

identitária de um referencial branco-europeu-ocidental no intuito da construção de uma 

chamada “civilidade”. A “modernidade”. O “progresso”. Assim, foram acionadas, para os 

sujeitos que tensionavam a construção dessas novas formas de relações sociais, um conjunto de 

ações no intuito de subjugar as diversas formas de expressão de si mesmos. Entre essas ações 

estavam a urbanização das vias, a higienização da moral e a modernidade de modos urbanos 

que produziram novos modelos de organização da vida social.  

Nesse sentido, a loucura aparecia como mero subterfugio para o alto grupo feirense 

estereotipar uma série de práticas desviantes do modelo de “civilização”, seja a partir do rol da 

moralidade, da raça, da feminilidade, dos espaços públicos ou do trabalho. A esses sujeitos da 

desordem, a sociedade minou seu papel enquanto cidadãos, privando-os de sua autonomia 

enquanto ser ao pejorativar suas práticas e impor limites a sua sobrevivência ao tornar sua 

identidade privada de sentido social, estigmatizada e negativas.  

O jornalismo atuava enquanto ferramenta de opressão em torno da loucura ao incitar, 

além de uma desqualificação pública dos considerados loucos e aos itens circunscritos a suas 

práticas, também dispor de uma prática socio-político-pedagógica para toda a população, 

delimitando as novas práticas aceitáveis a partir dos critérios do mundo europeu.  

O higienismo e a eugenia associavam-se, sob vários aspectos, às ideias relativas ao 

discurso da loucura. Luz (1996, p. 12) ainda complementa 

As idéias higienistas concentravam-se na necessidade de se construir uma sociedade 

física e moralmente sã, com cidadãos individualizados e controlados, a serviço do 

engrandecimento do Estado. Seus adeptos pregavam a necessidade de adoção de 

medidas intervencionistas que higienizassem as relações sociais, o que, na prática, 

significava higienizar o espaço urbano, bem como normatizar as relações 

interpessoais nesse espaço e as relações dos indivíduos com o próprio corpo. Já a 

eugenia se pretendia uma ciência que buscava estudar as condições mais propícias à 

reprodução e ao melhoramento da raça. 

Para tanto, a autoridade policial foi outra ferramenta utilizada para limitar as atuações 

dos considerados alienados. Seja no âmbito institucional ou no objetivo, as fontes indicam a 

maneira como a polícia foi reclamada para lidar com esses sujeitos. Com a extinção do 

cativeiro, toda uma ordem de hierarquias sociais estava em xeque. Comportamentos e atitudes 
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passaram a serem questionados para marginalizar a população racializada. Nesse momento de 

reordenação social, a ciência psiquiátrica com seus discursos relacionados à loucura e o aparato 

da polícia foram um cabo importante para a nova sociedade republicana, além do papel da 

imprensa, delineando éticas aceitáveis, papeis sociais e criminalização de práticas moralmente 

condenadas. Em longa escala, é importante ter em mente que a ciência médica limitava os 

direitos de civis do considerado anormal. Visto que, desde a primeira parte do século XX a 

medicina legal gozava de legitimidade junto aos órgãos públicos, limitando as possibilidades 

de sobrevivência desses sujeitos e cerceando suas possibilidades enquanto seres-humanos. 

Portanto, nota-se como nos discursos pertinentes as noções de civilidade e loucura, 

houve a criminalização da desordem do louco, a fim de remodelar os aspectos sociais da vida e 

das formas com que os sujeitos se relacionavam, assim, preconizando uma higiene urbana e 

moral para a população no sentido eminente de eliminar o que fosse abusivo, desagradável e 

doentio. 



44 

REFERÊNCIAS 

 

ALIENADOS. Jornal O Município, Feira de Santana, 1908. Arquivo Museu Casa do Sertão. 

ALMEIDA, O. D. de. Dicionário Personativo, histórico, geográfico e institucional de 

Feira de Santana. 2. ed. Feira de Santana: Santa Rita, 2000. 

ALVES, C. S. Tramas da Terra: conflitos no Campo na Terra de Lucas (1900-1920). 2013. 

220 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. 

BARROS, J. D’. A história cultural e a contribuição de Roger Chartier. IN Diálogos. 

Maringá: EDUEM, v.9, n.1, pp. 125-141, 2005. 

BEZERRA JUNIOR, B. Da verdade à solidariedade: a psicose e os psicóticos. In: BEZERRA 

JUNIOR, B.; AMARANTE, P. (org.) Psiquiatria sem Hospício: contribuições ao estudo da 

Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p. 31-40. 

BIRMAN, J. A Cidadania Tresloucada: Notas Introdutórias sobre a Cidadania dos Doentes 

Mentais. In: BEZERRA JUNIOR, B.; AMARANTE, P. (org.) Psiquiatria sem Hospício: 

contribuições ao estudo da Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p. 

71-90. 

BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Codigo Penal. Coleção das 

Leis do Brasil: Brasília, DF, 11 out. 1890. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm. Acesso em: 02 jun. 2020. 

BUTLER, Judith. Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York: 

Routledge, 1990. 
 

CASTEL, R. A. Ordem Psiquiátrica: a idade de ouro do alienismo. Rio de Janeiro: Graal, 

1978. 

CENEF. Jornal O Progresso, Feira de Santana, n. 161, 8 de fev. 1903. 

CERQUEIRA, J. B. Assistência e caridade: a história da Santa Casa de Misericórdia de 

Feira de Santana (1859-2006). 2007. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-

graduação em História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2007. 

CHARTIER, R. A História Cultural: entre práticas e representações, Lisboa: DIFEL, 1990 

COELHO, F. Conceitos “cultura” e “representação”: contribuições para os estudos históricos. 

Fronteiras, Dourado, v. 16, n. 28, p. 87-99, 2014. 

COSTA, J. F. História da psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2006. 

CUNHA, M. C. P. O espelho do mundo: Juquery, a história de um Asilo. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986.  

CUNHA, N. F. de A. D' O Município a Folha do Norte: Representações de poder na 

imprensa de Feira de Santana: 1910-1927. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 

História) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. 

CUNHA, N. F. de A. Os coronéis e os outros: sujeitos, relações de poder e práticas sociais 

em Feira de Santana (1907-1927). Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-

Graduação em História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. 



45 

DANTAS, K. A loucura na Idade Média: ensaio sobre algumas representações. 2015. 81 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 

Coimbra, 2015. Disponível em: http://hdl.handle.net/10316/36024. Acesso em: 15 maio 2022. 

DÁVILA, J. Diploma de brancura: política social e racial no Brasil: 1917-1945. Tradução: 

Claudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Editora Unesp, 2006.  

DE NÓS. Folha do Norte, Feira de Santana, 8 out. 1909. Arquivo Museu Casa do Sertão. 

EFEITOS do alcoolismo. Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, 1909. Arquivo Museu 

Casa do Sertão. 

ELIAS, N. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 1994. 

ELISA-A-DOIDA. Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, 1909. Arquivo Museu Casa do 

Sertão. 

ENGEL, M. G. As fronteiras da ‘anormalidade’: psiquiatria e controle social. História, 

Ciências, Saúde, Manguinhos, v. 5, n. 3, p. 547-563, fev. 1999. ISSN 1678-4758. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0104-59701999000100001. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/hcsm/a/3TDVZj4gKC9shgmQHqZRttb/?lang=pt#. Acesso em: 16 jun. 

2022.  

ENGEL, M. G. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-

1930). 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2001.  

FANON, F. Alienação e Liberdade: Escritos Psiquiátricos. São Paulo. UBU Editora: 2020a.  

FANON, F. Pele Negra, máscaras brancas. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: 

Ubu Editora, 2020b. 

FAUSTINO, D. M. Frantz Fanon: capitalismo, racismo e a sociogênese do colonialismo. SER 

Social, Brasília, DF, v. 20, n. 42, p. 148-163, jan./jun. 2018. 

FEIRA de ontem, Feira de Hoje. Jornal Noite e Dia, Feira de Santana, set. 2004. Caderno 

três. 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Rio de Janeiro: 

GB, 1964, p. 3. 

FERREIRA FILHO, A. H. Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e cultura 

popular em Salvador 1890- 1937. Afro-Ásia, Salvador, n. 21-22, 1998. DOI: 

10.9771/aa.v0i21-22.20968. Disponível em: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20968. Acesso em: 18 maio 2022. 

FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2008. 

FRAGA FILHO, W. Encruzilhadas da liberdade: História de escravos e libertos na Bahia 

(1870-1910). Campinas: Editora da Unicamp, 2006. ISBN 85-268-0741-2. 

FRAGA FILHO, W. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX. Salvador: 

EDUFBA, 1996. 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 



46 

GOMES, J. da S. Os lugares transitórios da loucura e a elaboração teórica de Jacques Lacan. 

Psicologia.pt, [s. l.], 2018. ISSN 1646-6977. Disponível em: Erro! A referência de 

hiperlink não é válida.https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1231.pdf. Acesso em: 15 

maio 2022. 

HOLLOWAY, T. H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do 

século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997. 

INCOERENTES OU LOUCOS?. Jornal O Município, Feira de Santana, n. 82, ano 2, 1909. 

Arquivo Museu Casa do Sertão. 

LEITE, R. C. N. E a Bahia civiliza-se: Ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um 

contexto de modernização urbana. Salvador, 1912/1916. 1996. Dissertação (Mestrado em 

História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 1996. 

LUZ, A. de C. Mulheres e doutores: discursos sobre o corpo feminino. Salvador, 1890-1930. 

1996. 162 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, UFBA, Salvador, 1996. 

MATTOS, H.; RIOS, A. M. O pós-abolição como problema histórico: balanços e 

perspectivas. Topoi, v. 5, n. 8, 2004, p. 170-198. 

MATTOSO, J. O corpo, a saúde e a doença. Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 

2010. 

MOTA, I. M. Libertos na Mira da polícia: Disputas em torno do trabalho na Bahia Pós-

abolição. História Social, Campinas, n. 14-15, p. 35-59, 2008. Disponível em: 

https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php/rhs/article/view/123/118. Acesso em: 5 jun. 2022. 

MOTA, I. M. Os ‘treze de maio’: ex-senhores, polícia e libertos na Bahia pós-abolição. 

2002. 129 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002. 

OLIVEIRA, D. S. Instrução de pobres e negros em Feira de Santana: as escolas do 

Professor Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920). 2016. 152 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. 

PÁDUA, A. F. Jornalismo e cidade: modernidade e desenvolvimento local nas páginas do A 

Notícia. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE, 

21., 2016, Salto. Anais [...]. Salto: Intercom, 2016. 

PELBART, P. P. Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão. São Paulo: 

Brasiliense, 1989. 

PEREIRA, M. E. C. Morel e a questão da degenerescência. Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 490-496, 2008. ISSN 1984-0381. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S1415-47142008000300012. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rlpf/a/z7jd4V4RsPPDddy5KzHzCJb/?lang=pt. Acesso em: 16 jun. 

2022.  

PESAVENTO, S. J. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

POPPINO, R. E. Feira de Santana. Tradução: Arquimedes Guimarães Pereira. Salvador: 

Itapuã, 1968. 



47 

RIBEIRO, Rafaela Machado. O negro e seu mundo: Vida e trabalho no pós-Abolição em 

Campos dos Goytacazes (1883-1893). Dissertação de mestrado- Programa De Pós-Graduação 

em Sociologia Política Universidade Estadual Do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, 

2012, p.236. 

RIOS, V. D. B. O Asylo de São João de Deos: as faces da loucura. 2006. 320 f. Tese 

(Doutorado em História Social) – Programa de Estudos Pós-Graduandos em História, 

PUC/SP, São Paulo, 2006. 

ROEDER NETO, A. L. Práticas publicitárias e representações da sociedade e da cultura 

de Sergipe sob a ótica do Jornal Vida Laranjeirense entre 1930 a 1936. 2015. 184 f. 

Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Programa de Pós-graduação em Comunicação, 

Universidade Federal de Sergipe, Sergipe, jun. 2015. 

SAFATLE, V. Paranoia como catástrofe social: sobre o problema da gênese de categorias 

clínicas. Trans/Form/Ação, Marília, v. 34, n. 2, p. 215-232, 2011. 

SANTANA, K. S. de. Trajetórias de empregadas domésticas em Feira de Santana (1883 - 

1932). 2017. 106 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em 

História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. 

SANTOS, B. I. S. Loucura em família: interdição judicial e o mundo privado da loucura, 

Salvador-Bahia (1889-1930). 2015. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-

Graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

SANTOS, N. M. W. Loucura e sanidade psíquica: duas faces do desenvolvimento humano – 

alguns aspectos historiográficos (Brasil, 1808-2008). Revista Saúde e Desenvolvimento 

Humano, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 61-72, 31 maio 2013. 

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

Realidade, Porto Alegre, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990. 

 

SILVA FILHO, J. F. da; RUSSO, J. A. (org.). Duzentos anos de psiquiatria. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, Ed. UFRJ, 1993. 

SILVA, M. P. Experiências de trabalhadores/as pobres em Feira de Santana (1890-1930). 

Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. 

SILVA, V. N. S. Equilíbrio distante: a mulher, a medicina mental e o Asilo. Baia (1847-

1912). 2005. 145 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, UFBA, Salvador, 2005. 

SILVEIRA, L. C.; BRAGA, V. A. B. Acerca do conceito de loucura e seus reflexos na 

assistência de saúde mental. Revista Latino-Americana de Enfermagem, [s. l.], v. 13, n. 4, 

p. 591-595, 2005. 

 

 

 

 

 


