
A morte infantil nas teses médicas do século XIX no Brasil 
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A apresentação a seguir procura mostrar a importância de determinadas 

concepções de morte infantil nas teses médicas sobre o aborto produzidas no século 

XIX nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. De um lado, nesses 

escritos o tema da morte infantil está permeado de preocupações religiosas relativas à 

morte infantil que se aproximam de uma concepção de morte infantil tradicionalmente 

enraizada na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, nossa intenção é também 

pensar como outros novos sentidos dados à morte infantil nestas teses correspondem 

às estratégias de poder e prestígio social por parte dessa categoria profissional. 

De fato, estes se serviram do tema da morte infantil para a defesa de seus 

interesses, dois em particular: um deles, a defesa da profissionalização da prática 

médica no Brasil. Esse processo, ainda que contasse com apoio do Estado, os 

médicos brasileiros tomarão para si a tarefa de ocupar espaço nos círculos dirigentes 

e se transformar em medicina social. Nesse sentido, a criação da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1829, teria como objetivo a defesa da saúde 

pública e da ciência médica, que deveria ser uniformizada e oficializada em 

contraposição a outras práticas de cura. Dessa luta resultará a criação das faculdades 

de Medicina, em 1832, as principais instituições produtoras dos saberes e discursos 

médicos aqui analisados. O segundo interesse dessa classe, a luta por uma maior 

ingerência da medicina vida familiar, se fez por meio da defesa da 

mulher/esposa/mãe, que será vista pelos médicos como uma aliada nesse processo.i

 Durante o período tratado aqui, havia duas saídas para que, em partos 

complicados, não morressem mãe e filho. Uma delas é a chamada operação 

cesariana que, dada as condições médicas no período, acarretava inevitavelmente a 

morte da parturiente. A outra opção era a embriotomia ou o aborto, intervenções que, 

ao tirar a vida do filho, preservava a da mãe. São discussões em torno da vida e da 
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morte do feto/criança e as implicações (espirituais ou não) disso, os pontos 

considerados nesse debate. Importa ressaltar também que, nesse debate, não se 

distingue a criança do feto. 

 Se desde 1841 encontramos teses que falam acerca do tema, até 1852 elas 

não se pronunciam em favor de preferir a vida da mãe à do feto, configurando um 

quadro oposto ao que viria a ser depois desse ano. A primeira menção que 

encontramos sobre a questão se faz através das tese do acadêmico carioca José 

Xavier Baliero Jr., de 1841ii. Estamos em presença de uma concepção de morte 

infantil que a coloca em igual gravidade à da mãe, entendimento segundo o qual não 

cabe ao médico decidir que vida deverá prevalecer. É interessante notar também que 

o autor não se manifesta expressamente por meio de argumentos de ordem religiosa 

para defender seu ponto de vista: aqui ele se limita a mostrar que é possível a 

preservação da vida do bebê e da mãe conjuntamente.  

 Outro trabalho contrário ao aborto, como o de João Gomes dos Reisiii, de 

1845, vai mais além. Aqui, o autor associando os praticantes não acadêmicos da 

atividade médica com o aborto, faz-se valer de uma determinada valorização da vida 

da criança em prol do objetivo de tirar de circulação esses praticantes, identificados 

aqui enquanto charlatães e criminosos. O outro uso instrumental da morte infantil, que 

fica claro na crítica feita às mães que fazem uso do aborto induzido, está relacionado 

ao já comentado processo de valorização da maternidade.  

 Após 1852, encontramos médicos a defender publicamente a alternativa ao 

aborto. Com efeito, a partir desse ano, aparece nas teses a constatação de que, de 

fato, a vida da mãe tem prioridade sobre a do feto nos casos em que se é obrigado a 

escolher entre as duas. A partir de agora, deixar perecer o fruto, se isso for necessário 

para salvar a árvore, é oficialmente a palavra de ordem para muitos. Esse ponto de 

vista aparece nas teses em defesa da já comentada embriotomia, cirurgia que consiste 

na mutilação do bebê para permitir sua passagem em bacias estreitas e que é tratada 

nos trabalhos de Francisco de Paula Monteiro de Barros de 1852, e Reginaldo 
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Celestino de Torres Quintanilha de 1853, ambos do Rio de Janeiroiv. Em termos 

práticos, tanto a embriotomia quanto o aborto implicam numa intervenção médica que 

elimina o feto. O que diferenciava a primeira do aborto é seu caráter de último recurso, 

uma vez que era utilizada na ocasião mesma do parto, quando se constatava que este 

não poderia seguir de modo habitual sem comprometer a vida da parturiente.  

 Para nós, interessa observar que o grupo daqueles que acreditam que a 

morte do bebê é um fato de menor gravidade que a perda da mãe não tardará a 

engrossar, sendo o aborto terapêutico visto como uma alternativa mais conveniente 

nos casos em que era necessário escolher. Nesse sentido, em 1856 o médico do Rio 

de Janeiro, Nicolau Joaquim Moreira, publica um artigo em defesa do aborto nos 

casos em que a gravidez põe em risco a vida da gestantev. Nesse mesmo ano, 

constatamos o aparecimento de teses que se pronunciam nesse sentido, como a de 

Francisco Nicolao dos Santosvi e Hemernegildo Rodrigues de Alvarengavii. Trataremos 

primeiro das argumentações de caráter religioso para passarmos àquelas que eram 

indiferentes às preocupações espirituais. 

 O primeiro argumento religioso no qual se apóiam os detratores do aborto 

terapêutico é o preceito do Decálogo Non occides”viii. As teses, reportando-se aos 

argumentos de seus antagonistas, informa que, para estes, o quinto mandamento vale 

também para o feto, o que implica na suposição de que este era tomado enquanto 

igual aos demais homens. Como conseqüência, o ato de matá-lo é um pecado da 

mesma gravidade. Os acadêmicos citam essa objeção acompanhada de uma outra 

máxima defendida pelos cesarianistas: “nom faciamus mala ut eveniant bona”ix. Isso 

significa que, para estes, matar o próximo é vedado por qualquer que seja o motivo, 

mesmo quando se trata de agir de forma a salvar pelo menos uma das vidas. 

 A participação de uma determinada concepção de morte infantil é bem mais 

determinante no outro o motivo de crítica, além do “não matarás”. Como lembra o 

doutorando carioca Luiz da Cunha Feijó Jr. “Outra objeção apresentada pelos 

cesareanistas é baseada na impossibilidade de salvar-se a alma do féto, que não póde 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

3



ser regenerada pela água do baptismo” x. Até aqui. já é possível concluir dois pontos 

acerca da relação entre uma determinada concepção fúnebre e a postura da Igreja em 

relação ao aborto: através da condenação do aborto, seus divulgadores reforçam a 

indiferenciação feita entre o feto e o homem, tendência evidenciada já no argumento 

que tem por base o Decálogo; mas, tal como acontece com as crianças, estes 

reservam ao feto uma concepção fúnebre que o diferencia dos adultos. Em outras 

palavras, se a argumentação do decálogo indistingue o feto do homem adulto, aquela 

relativa ao batismo a separa deste, aproximando, por sua vez, o feto da criança, visto 

que ambos requerem a mesma caução espiritual, ou seja, apenas o batismo. 

 Ora, as teses médicas deixam entrever que, para aqueles que condenavam o 

aborto, o que importava era salvação espiritual, não a vida temporal. Radicalizando, 

creio ser possível interpretar essa concepção nos seguintes termos: se acontecesse 

da mãe morrer, tanto melhor: estamos em presença de um legítimo sacrifício, onde a 

pecadora oferece a vida para apagar um erro que só cabe a ela. 

 O interessante é que, para fazer frente a essas objeções, os primeiros 

defensores do aborto iriam procurar argumentar dentro desse mesmo registro 

religioso, fazendo uso das autoridades do catolicismo. Para o que nos interessa, isso 

mostra o quanto esses médicos, nesse debate, demonstravam compartilhar uma 

concepção tradicional de morte e de morte infantil. Ao que se refere ao anátema 

baseado no Decálogo, isso não é tão evidente, mas se observarmos como os autores 

os médicos se socorrem em suas argumentações, fica claro a grande dependência em 

que esses ainda se encontravam em relação ao pensamento eclesiástico. Em 1866, o 

já citado doutorando carioca Luiz Feijó Junior, defendendo a embriotomia, respondia, 

por meio dos teólogos da Conferência d’Angers, que aquilo que o quinto mandamento 

condenava era o “homicídio injusto”xi. 

 Quanto à questão do batismo, os acadêmicos tentam mostrar como é 

possível, em cirurgias de aborto, administrar o batismo no feto (“in extremis”), 

apoiando essa argumentação também nos próprios doutores da Igreja. Esse é o caso 
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da já citada tese de Feijó Junior, que, para defender o batismo intra-uterino cita a 

aprovação deste pelo abade Dinouard Gabriel Gualdi e pelos teólogos da Sorbonnexii. 

Alguns partidários pró-aborto mostram-se mesmo ciosos a esse respeito. Em 1877, o 

baiano Augusto Motta, depois de citar Bento XIV em seu socorro explica que pode-se 

batizar o feto “por meio de uma injeccção dirigida pello collo uterino” xiii, mas aconselha 

que se espere até o quinto mês de gestação de modo a que o batismo seja aplicado 

satisfatoriamentexiv. Resta dizer, por fim, que depois da década 1870, as teses 

médicas não procuram mais mencionar às objeções relativas ao batismo do feto. 

Nossa hipótese é de que é esse um indicativo da menor importância que a partir de 

então terão as concepções tradicionais de morte infantil nas considerações médicas 

sobre o assunto. 

 De fato, os argumentos de ordem secular em defesa do aborto terapêutico, 

que existem desde o início da polêmica, passam bem ao largo das concepções 

tradicionais de morte infantil. Em poucas palavras, se observa o seguinte: (1) a vida 

feto é desvalorizada em relação à da mãe e, por conseguinte, sua morte perde 

importância; (2) o feto perde sua identidade não só com relação ao homem como 

também com a criança - que na concepção religiosa era completa, como vimos; (3) os 

célebres médicos, em especial os franceses como Velpeau e Caseaux, é que serão 

utilizados no lugar dos teólogos. Para entendermos essas diferenças, relembramos 

que nossa hipótese é a de um contraste entre uma visão preocupada com a questão 

da (pós)morte e uma outra voltada exclusivamente para o problema da vida biológica. 

É nesse último tipo de entendimento que se balizará uma nova sensibilidade para com 

a vida e a morte infantil e que tem como porta-voz o discurso médico. Com efeito, a 

chave para o entendimento dos argumentos utilizados em defesa do aborto, deixa de 

estar no âmbito das preocupações escatológicas e se liga a uma concepção bem 

própria à nascente medicina social que busca, através da idéia de que é preciso 

gerenciar a vida da população, justificar o ingresso dos representandes do saber 

médico nos canais de poder do Estado.  
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 Essa concepção, aliás, se reflete no já falado processo de valorização da 

mãe, o qual se apresenta, à primeira vista, de forma ambígua. Por um lado, é certo 

que os trabalhos em favor do aborto veiculados já nesse momento se pronunciam 

sobretudo em defesa do direito à vida da mãe. Deve-se lembrar que alguns médicos 

justificam sua posição favorável ao aborto dizendo ser esta, aos seus olhos, a postura 

humanitária frente ao problema de decidir entre a mãe e o fetoxv. Procurando poupar 

as mulheres da condenação que a cirurgia cesariana (bem como o discurso em sua 

defesa) as colocava, o debate certamente deve ter tido um papel importante nas 

conquistas sociais que mais para frente estas obtiveram. Essa postura em prol dos 

direitos da mulher é, por exemplo, bastante evidente na tese do doutorando carioca 

Sebastião Mascarenhas, de 1873 - ele não só reconhece o direito à vida da mãe, 

como parece, também, aceitar que cabe a ela a decisão sobre o aborto, visto que, 

segundo o autor, seu “direito de viver” é uma questão que ela traz conscientementexvi. 

 Em todo caso, tal como acontece com a valorização da mulher/mãe em 

outras questões discutidas naquela época (comentadas no início desse capítulo) essa 

defesa serviu à estratégia de intervenção médica na sociedade brasileira. Isso fica 

evidenciado quando se observa a argumentação que esses médicos lançam mão para 

priorizar a vida da mãe. Esta se valeu, via de regra, de ressaltar na mãe a saúde 

estável, o desenvolvimento físico e mental já adquiridos e, sobretudo, a utilidade 

social, características estas que faltam ao feto/criançaxvii. Resumindo bem o que de 

fato constituía essa diferença, em 1872 o acadêmico baiano Adolfo Oliveira assinala 

em prol da mãe que, além de seus “relevantes serviços” à sociedade, esta “pode 

fornecer ainda numerosa posteridade” xviii. A valorização da mulher, enquanto 

indivíduo no exercício de seus direitos, fica mais ainda relativizada quando esses 

doutorandos questionam a autoridade da mãe para decidir sobre a cirurgia: a 

administração da vida acima de tudo é bastante evidente no doutorando carioca 

Belchior Lobo (1857) xix. Nessa teses, é o poder de gerenciar a vida em prol da nação 

que está em questão. Tanto é assim que, para o doutorando carioca Francisco Nicolao 
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dos Santos, a possível utilidade do indivíduo à sociedade deve ser um dos principais 

quesitos a ser pesado na avaliação do médico sobre a necessidade da cirurgiaxx. A 

utilidade ao Estado é o critério a decidir entre a vida e a morte. 

 A nossa hipótese é que isso se deveu ao fortalecimento de um outro 

argumento, que é diametralmente oposto em relação à forma como é pensado o feto: 

é a sua desvalorização.xxi. Esta acontece já nos primeiros escritos em favor do aborto: 

segundo o doutorando carioca Hermenegildo Alvarenga em 1856 o feto. pertence a 

uma categoria que ainda não é a humanaxxii. Mas, ao mesmo tempo – e 

paradoxalmente - também revela uma idéia sobre a criança que, como acontece com 

a visão dos detratores do aborto, a reaproxima do feto, visto que dá ênfase à 

fragilidade da criança, sendo sua morte vista como algo bastante natural. Em 1877, o 

acadêmico baiano Pedro Gouvêa, não deixa margens de dúvida sobre essa visãoxxiii.  

 Em todo caso, a tendência das teses é de salientar a ausência dos traços 

humanos no feto e sua pouca garantia de vida futura. As seguintes expressões são 

recorrentemente utilizadas para expor essa idéia: o feto é “parasita inerte”xxiv, sua “vida 

vegetativa, precária e equívoca”xxv,  sua “existência precária”xxvi e “duvidosa” xxvii, entre 

outras. Esta é a saída que os doutorandos encontram para superar as objeções 

morais opostas à cirurgia. Feito isso, os médicos se apressam em mostrar a 

legitimidade legal do ato. É nesse sentido que, já em 1856, o doutorando carioca 

Nicolau Moreira argumenta: “o código penal com effeito previne o crime, mas não lhe 

pertence sanccionar actos de pura moral”xxviii. Outros, já procurando um anteparo mais 

amplo por parte da legislação, lutam para que o aborto seja qualificado, 

fundamentalmente, como um ato de legítima defesaxxix. O que importa desta 

interpretação para nós é o advento, no debate em torno do que fazer em situações de 

gestação e partos arriscados, de mais um significado colado à morte infantil. Aqui esse 

evento é visto como um ato de legítima defesa e o bebê, aquele que, ainda que sem 

consciência de tal, é o responsável pela morte da mãe. 
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