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RESUMO 

 

Esta dissertação, “Medicina Legal na Bahia: Trajetória de Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco (1928-2010). Uma leitura feminista”, discute o pioneirismo da médica alagoana que 

chegou à Bahia em 1948 para ingressar na Faculdade de Medicina da Bahia, formou-se em 

1953 e, daí por diante, atuou nas Maternidades Climério de Oliveira e Nita Costa e nos 

hospitais Aristides Maltez e Santa Isabel. Em 1954, por sua experiência nos serviços de 

ginecologia e obstetrícia, foi convidada pelo Prof. Estácio de Lima para periciar as vítimas de 

atentados sexuais: crianças, adolescentes e mulheres, no Instituto Médico Legal Nina 

Rodrigues, na especialidade Sexologia Forense. A partir daí, especializou-se nesta área, 

tornando-se a primeira mulher médica-legista do Brasil e, dentro do referido instituto, 

conquistou o mérito de ter sido a primeira diretora de um Instituto Médico Legal no mundo. 

Na condição de professora da Faculdade de Medicina da Bahia, tornou-se pioneira enquanto 

mulher, ao assumir a cátedra titular de Medicina Legal. Esta pesquisa, que objetivou analisar a 

caminhada de Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, o seu desempenho como médica 

legista e diretora do IMLNR, e compreender como ela, sendo mulher, em uma sociedade de 

discurso androcêntrico e em uma área dominada pelos homens, conseguiu ascender na 

profissão. Tomei como embasamento as teorias feministas, para escrever sobre esta trajetória, 

que tem um compromisso com a história das mulheres, visto que não podemos perder de vista 

a importância e a necessidade de continuar realizando uma discussão historiográfica que 

insira as mulheres, tirando-as do estado de invisibilidade em que a história tradicional as 

manteve. 

 

Palavras-chave: Trajetória. Gênero. Medicina Legal. Feminismos. História das mulheres.  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation, "Legal Medicine in Bahia: Trajectory of Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco (1928-2010). A feminist reading ", discusses the pioneering of Maria Theresa de 

Medeiros Pacheco, the alagoan doctor, who came to Bahia in 1948 to join the Faculty of 

Medicine of Bahia, graduated in 1953 and, thereafter, served in the maternities Climério de 

Oliveira and Nita Costa, and the hospitals Aristides Maltez and Santa Isabel. In 1954, for her 

expertise in gynecology and obstetrics services, Dr Medeiros Pacheco was invited by 

Professor Estácio de Lima to investigate cases of victims of sexual attacks: children, 

adolescents and women at the Forensics Hospital Nina Rodrigues (IMLNR), in the specialty 

Forensic Sexology. From there, she specialized in the area, becoming the first woman medical 

examiner of Brazil and the first woman to direct a Forensic Institute in the world. As a 

Professor at the School of Medicine of Bahia, she also became a pioneer, as the first woman 

to take a full professorship in Forensic Medicine. The current research is aimed to analyse the 

life of Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, her performance as a medical forensic 

examiner and director of IMLNR, and to understand how she, as a woman in a male-centered 

society and a male dominated specialty, could ascend in the profession. To write about this 

trajectory, I use feminist theory, which has a commitment to women's history, since we can 

not lose sight of the importance and the need to continue performing a historiographical 

discussion to insert women, taking them out of state of invisibility in which traditional history 

has kept them.  

 

Keywords: Trajectory. Gender. Forensic Medicine. Feminisms. Women's history. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

   

Quadro 1 

  

Cronologia da vida profissional de Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco  

1948-2008  ............................................................................................................. 27 

 

Foto 1 D. Morena (grávida de Maria Theresa) e Sr. José Pacheco  ................................... 32 

Foto 2 Maria Theresa e seus irmãos e irmãs  ..................................................................... 35 

Foto 3 Primeira Comunhão de Maria Theresa  .................................................................. 36 

Foto 4 Maria Theresa a bordo do Ita do Norte  1948  ...................................................... 41 

Foto 5 
Discurso realizado na solenidade de inauguração do Pavilhão Landulfo Alves   

no HAM (1964)  ...................................................................................................... 51 

Foto 6 Maria Theresa em fotografia de formatura (1953)  ................................................. 52 

Foto 7 

 

Reportagem do jornal A Tarde sobre a ascensão de Dra. Maria Tereza Pacheco 

ao cargo de Diretora do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, 1971  ................ 98 

Foto 8 Com o ex-governador da Bahia Dr. Roberto Santos  .............................................. 105 

Foto 9 Faculdade de Medicina da Bahia restaurada  .......................................................... 110 

Foto 10 Encontro com seu aluno Raul Barreto  ................................................................... 115 

Foto 11 Dra Maria Theresa em atendimento na CLISA  1971  ......................................... 115 

Foto 12 Com a família da amiga Carminha  ........................................................................ 116 

Foto 13 Na Academia de Medicina da Bahia  ...................................................................... 119 

Foto 14 Maria Theresa com D. Morena e Tereza Cristina  .................................................. 120 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACD Análise Crítica do Discurso  

ADC Análise do Discurso Crítica  

CEAO Centro de Estudos Afro-Orientais  

CLISA Clínica para Senhoras 

CONFHIC Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição  

CREMEB Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia 

DPT  Departamento de Polícia Técnica 

FAMEB Faculdade de Medicina da Bahia 

FBPF Federação Brasileira pelo Progresso Feminino 

GMB Gazeta Médica da Bahia  

HAM Hospital Aristides Maltez 

HC Hospital das Clínicas 

HSI Hospital Santa Izabel  

IBIT Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose 

IBR Instituto Bahiano de Reabilitação  

  

IML Instituto Médico Legal  

IMLNR Instituto Médico Legal Nina Rodrigues 

IPAI-BA Instituto de Proteção e Assistência à Infância da Bahia 

LBCC Liga Bahiana contra o Câncer 

PPGNEIM Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 

Gênero e Feminismo 

SCM-BA  Santa Casa de Misericórdia da Bahia 

UFAL Universidade Federal de Alagoas 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

  

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO  .................................................................................................................. 11 

1 DE ALAGOAS PARA A BAHIA: A TRAJETÓRIA DE MARIA THERESA    

DE MEDEIROS PACHECO E A INFLUÊNCIA DO FEMINISMO PARA A 

EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES  ......................................................................... 30 

1.1 NA BAHIA: A FACULDADE DE MEDICINA E OUTRAS INSTITUIÇÕES  ........ 43 

1.2 E AS MULHERES ADENTRARAM OS ESPAÇOS PÚBLICOS............................... 54 

2 OS DISCURSOS QUE LEGITIMARAM A EXCLUSÃO DAS MULHERES DA 

MEDICINA E A CRÍTICA FEMINISTA  .................................................................. 60 

2.1 OS DISCURSOS DA INFERIORIZAÇÃO FEMININA  ............................................ 68 

3 ATUAÇÃO PROFISSIONAL DA DRA. MARIA THERESA DE MEDEIROS 

PACHECO  ..................................................................................................................... 83 

3.1 MEDICINA LEGAL: UM CAMPO E SUA CONSTRUÇÃO  ................................... 83 

3.2 A SEXOLOGIA FORENSE E MARIA THERESA DE MEDEIROS PACHECO  .... 89 

3.3 A NOVA ERA PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL NINA RODRIGUES  ...... 92 

3.4 EM NOME DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA  ................................... 109 

3.5 OUTRA FACE DE MARIA THERESA: PROFESSORA E AMIGA  ....................... 113 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ............................................................................................ 122 

LISTA DE FONTES  .......................................................................................................... 127 

REFERÊNCIAS  ................................................................................................................ 129 

 

 

 



 

11 

INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse pelo tema se deu a partir do momento em que comecei a ter acesso 

às leituras sobre as mulheres na medicina e, entre estas, me apareceu o nome da Dra. Maria 

Theresa de Medeiros Pacheco, que me chamou a atenção por atuar profissionalmente na 

Bahia. Daí por diante comecei a me interessar por qualquer assunto que a envolvesse, o que 

não foi sem intenção, pois eu já havia cursado duas disciplinas como aluna especial no 

Programa de Pós-Graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero 

e Feminismo (PPGNEIM), instituição na qual eu havia entrado por me interessar pela História 

das Mulheres, pois, sendo minha formação em História, muitas críticas já fazia ao meu curso, 

e ainda faço, por nele as mulheres ainda permanecerem como secundárias nas discussões.  

Admitindo os avanços, que ainda não são muitos nesta área, percebi que eu 

poderia contribuir, ao abrir a discussão e trazer para ela a prática e o cotidiano de uma mulher 

que fez a diferença, “a primeira mulher médica-legista do Brasil”, como ela mesma se 

intitulava (PACHECO, 2007, p. 155)
1
, assim como a primeira diretora de um Instituto Médico 

Legal no mundo, analisando a sua trajetória de vida, a forma como ela, sendo mulher em uma 

sociedade de discurso androcêntrico e em uma área dominada pelos homens, conseguiu 

ascender na profissão, onde ficou conhecida por sua atuação profissional.  

Lá se foram três anos desde o dia em que defini qual seria o meu objeto de 

pesquisa para a elaboração de um projeto para concorrer ao mestrado no PPGNEIM-UFBA
2
. 

Logo percebi que escrever sobre esta história seria um compromisso com a história das 

mulheres, que eu não poderia perder o foco da importância e da necessidade de continuar 

fazendo uma discussão historiográfica onde as mulheres estejam inseridas. A pesquisa 

começou com grande velocidade, por se tratar de um tema inédito e de grande importância 

para a medicina e, também, para a história das mulheres, porém, começou de trás para a 

frente, de forma não esperada.  

Após um mês de coleta de material e de tentativas de conseguir uma possível 

entrevista com a minha pesquisada, fui surpreendida com o seu falecimento e, apesar de 
                                                           
1
  “Primeira médica legista eu não sei, mas primeira diretora de IML com certeza, pois existe o perito 

oficial é aquele que tem por oficio o perito concursado, mas a justiça e está lá no Código do 

Processo Penal, havia a necessidade de uma perícia num local onde não tenha peritos, que o juiz 

pode pegar e nomear um médico do local de uma médica do local e determinar que se faça uma 

perícia, ele é perito [...]. Agora perita oficial pra ser funcionária do Estado ai é uma busca, mas 

dizer que ela foi primeira médica legista, é difícil”. Entrevista com Raul Coelho Barreto Filho, em 

9 de abril de 2012. 
2
  Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo 

da Universidade Federal da Bahia. 
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abalada, acompanhei o velório e a cerimônia de cremação. As manifestações eram intensas, 

eu sabia da importância e da contribuição desta mulher para a medicina na Bahia, mas não 

tinha a dimensão do bem querer e da veneração que as pessoas tinham por ela, exatamente por 

ter começado os estudos há tão pouco tempo.  

Assim, é de trás pra frente que inicio também esta introdução, para dar ao leitor o 

mesmo sentido do que senti naquele dia 12 de maio de 2010. Por volta das 17h00min, eu 

estava pesquisando sobre a Medicina Legal no site
3
 da Faculdade de Medicina da Bahia 

(FAMEB) e avistei uma notícia contendo a nota de seu falecimento. Confesso que senti, ao 

ver que se tratava exatamente do falecimento da minha personagem. 

Liguei para a minha professora, hoje, orientadora, Lina Maria Brandão de Aras, e, 

juntas, fomos ao velório, às 20h30min, no salão nobre da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia. Lá chegando, lamentava por não ser este o rumo que 

pretendia dar a minha pesquisa, pois o meu desejo era de poder construir uma trajetória de 

vida de uma mulher guerreira e viva. E pensava alto: “Ela será velada no Salão Nobre da 

Faculdade de Medicina da Bahia, o prédio restaurado que ela tanto lutou pela reabertura”. Na 

entrada, havia a Guarda de Honra da Polícia Militar devidamente fardada, o rol de entrada 

bem iluminado, tapetes vermelhos que nos levavam até a entrada do salão com seus lustres 

belíssimos de vidro e mobiliário de madeira. Entramos e sentamos próximo aos seus amigos e 

familiares.  

A partir dali, vi que a minha responsabilidade havia aumentado imensamente e 

que o meu comprometimento deveria ser integral. Porém, não conseguimos passar das 

22h00min, no primeiro dia do velório, porque estávamos emocionadas: a notícia havia nos 

chegado de surpresa. No segundo dia, 13 de maio de 2010, comprei os principais jornais que 

comentaram o seu falecimento e, ainda sem acreditar, retornei ao Terreiro de Jesus aonde 

cheguei por volta das 08h00min.  

O salão nobre, onde ainda estavam seus familiares e amigos, foi se enchendo à 

medida que o horário da missa se aproximava. Se valesse aqui usar metáforas eu diria que 

choveram coroas de flores no altar instalado onde os párocos celebraram a missa e ao redor da 

Dra. Maria Theresa, vindas de diversas instituições e associações onde ela trabalhou. Às 

10h00min, teve início a missa, celebrada pelo monsenhor Ademar Dantas dos Santos, Padre 

Luis Simões e pelo Monsenhor Gaspar Sadock da Natividade, que discursou muito 

emocionado sobre a trajetória de vida da Dra. Theresa, ressaltando que ela ocupou todos os 

                                                           
3
  Disponível em: <http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id 

=300:notafalecimento&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157>. Acesso em: 12 maio 2010. 
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espaços e campos baianos. Evidenciou que, por ter sido uma mulher guerreira e lutadora, 

mesmo com as limitações que encontrava em seu caminho, jamais desistiu e por isto se 

transformou em uma das melhores mulheres da Bahia, católica praticante e frequentadora da 

Igreja da Vitória, muito conhecida e querida por todos.  

A missa foi concluída e, após a comunhão, Monsenhor Ademar fez a 

encomendação do corpo e o Padre Luis finalizou os ritos católicos, deixando o espaço para a 

família e os amigos se despedirem e discursarem: seu irmão e sobrinhos, muito emocionados, 

falaram dos momentos que passaram com ela e de todo o apoio que ela dava à família, 

conhecida como “Dinda”, exatamente por não ter tido filhos e amar os sobrinhos como se 

fossem seus filhos, a exemplo da relação maternal estabelecida com sua sobrinha, Tereza 

Cristina de Araújo Pacheco. 

Até as 14h00min, o corpo continuou sendo velado no Salão Nobre da Faculdade 

de Medicina e algumas pessoas ainda tiveram a oportunidade de se despedir. O cortejo partiu 

em direção ao crematório, no Jardim da Saudade, situado no Bairro de Brotas, às 15h30min, 

onde o discurso foi mais voltado para os amigos da turma de 1953 da Faculdade de Medicina 

da Bahia e os diretores das instituições onde Dra. Maria Theresa contribuiu com seus 

conhecimentos. E, com muita emoção, foi encerrada a cerimônia. 

A partir do momento em que deixei o crematório intensifiquei a minha pesquisa 

sobre a trajetória desta mulher, buscando suporte em novas leituras que pudessem dar 

embasamento para a construção de uma trajetória individual sem criar endeusamentos ou 

heroísmo à pesquisada. Nas áreas de Gênero e Ciência, encontrei autoras que, de forma 

compromissada, trouxeram a história de mulheres pioneiras no campo da ciência, dentre elas 

Mônica Raisa Schpun (1999), que analisa a história de Carlota Pereira de Queiroz (1892-

1982). Nesta mesma linha de trazer para a história as pioneiras, Iole Macedo Vanin (2010) 

narra a trajetória da sergipana Ítala da Silva Oliveira (1897-1984) e Elizabeth Juliska Rago 

(2002) discorre sobre Francisca Praguer Fróes (1872-1931). Maria Lúcia Mott (1994; 2005) 

biografa duas pioneiras, Madame Durocher (1808?-1893) e Maria Renotte (1842-1952), 

respectivamente.  

Mas o que têm essas mulheres em comum com a minha pioneira pesquisada? A 

força, a ruptura com os ditames de ordem de gênero patriarcal, o deslocamento temporal e 

espacial de cada uma delas, a vontade de se estabelecerem profissionalmente no campo da 

ciência e de serem respeitadas e, fossem elas feministas ou não, fincaram seus nomes na 

história da ciência no Brasil.  
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Embaso, portanto, epistemologicamente esta pesquisa nas teorias feministas  

assim, no plural, por perceber os diferentes marcadores que, a todo momento, se 

interseccionaram, como gênero, raça, classe, geração e sexualidade  porque estas teorias 

puderam responder a minhas indagações e inquietações, me possibilitaram olhar amplamente 

e de vários ângulos o meu objeto de estudo, mas também com a consciência de que dentro 

destas há discussões acirradas e constantes, como afirma Sardenberg: 

 

Sem dúvida, essa tarefa seria bem menos problemática para todas nós se o 

pensamento feminista não fosse uma arena de tensões, onde se embatem 

posicionamentos plurais e polêmicos, quando não conflitantes. É claro que 

essa diversidade de olhares e de posturas certamente enriquece nossos 

discursos críticos sobre a sociedade e a ciência, como uma de suas 

expressões; contudo, as divergências entre feministas tornam impossível 

falarmos de ‘epistemologia feminista’ no singular. (2002, p. 98). 

 

O interesse aqui não é apresentar as divergências entre as teóricas feministas, mas 

compreender de que forma foi desenvolvida a pesquisa baseada nas construções mais 

aproximadas à minha proposta. Toda a caminhada sobre a qual discorro nos capítulos sobre os 

movimentos feministas reconheço ser de um feminismo branco, eurocêntrico, conservador, 

eivado de inúmeras e pertinentes críticas das novas análises feministas. Entretanto, elas foram 

de fundamental importância para a conquista e o empoderamento das mulheres da época 

tratada e, de forma alguma, poderia descartá-las; pelo contrário, perceber a sua contribuição e 

relatá-la é ponto crucial nesta dissertação. 

Nesse bojo, as teorias feministas contribuíram, também, para a identificação dos 

marcadores de gênero, raça, classe, geração e sexualidade que foram, em todos os momentos, 

encontrados na pesquisa. Então, de antemão, preciso pontuar o tom da pele do meu objeto de 

estudo que demarca o país de que estou falando, o Brasil, e seu histórico já multifacetado de 

racismo. Para tanto, é necessário tratar deste tema, para compreendermos que as mulheres que 

se inseriram nas profissões médicas eram brancas e pardas e, também, com poder aquisitivo, 

como a própria Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, daí porque se faz necessária esta 

análise, para a compreensão das tramas sociais que envolvem a nossa discussão. 

 

Desde a era colonial, as mulheres foram diferenciadas por práticas 

patriarcais que associaram matrimônio às mulheres brancas e relações 

sexuais mais ilícitas a não brancas. Enquanto as brancas eram designadas 

para o reino da sexualidade legítima e honrada, nos papéis de esposas e 

mães, mulheres africanas escravizadas e depois as mulatas, eram associadas 

a práticas sexuais ilegítimas e desonradas. Em grande parte por causa de sua 

relação privilegiada com o patriarcado e com a hegemonia racial, mulheres 
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brancas se tornaram o ponto de referência para construções idealizadas de 

mulher e de identidade feminina no Brasil. (CALDWELL, 2000, p. 103). 

 

Por estar falando de uma mulher branca, é necessário lembrar que, para uma 

mulher negra, isto seria extremamente mais difícil, por isto a pertinência da fala de Sueli 

Carneiro no que diz respeito à mulher no mercado de trabalho no Brasil. 

 

É sobejamente conhecida a distância que separa negros e brancos no país no 

que diz respeito à posição ocupacional. O movimento de mulheres negras 

vem pondo em relevo essa distância, que assume proporções ainda maiores 

quando o tópico de gênero e raça é levado em consideração. Nesse sentido, é 

mister que os ganhos obtidos pela luta feminista no mercado de trabalho, 

malgrado se constituírem em grandes avanços, não conseguirem dirimir as 

desigualdades raciais que obstaculizam maiores avanços para as mulheres 

negras nessa esfera. Sendo assim, as propostas universalistas da luta das 

mulheres não só mostram a sua fragilidade, como a impossibilidade de as 

reivindicações que daí advêm tornarem-se viáveis para enfrentar as 

especificidades do racismo brasileiro. (CARNEIRO, 2003, p. 120-121). 

 

Por sua vez, Matilde Ribeiro faz uma análise do movimento feminista negro e de 

toda a sua luta e critica o feminismo branco, eurocêntrico e hegemônico. 

 

Nesta viagem pelo processo de organização das mulheres negras e pelos 

debates e diálogos travados com o movimento feminista, verifica-se que o 

saldo é bastante positivo. Na busca de um basta à invisibilidade, muitos são 

os desafios, muitos são os encontros e desencontros, muitas são as 

possibilidades. Torna-se importante alimentar a utopia de uma sociedade 

onde caibamos todas, com as nossas diferenças e semelhanças. (1995, p. 

457). 

 

A geração é outro ponto importante a se tocar, pois me chamou a atenção na tese 

de doutoramento de Iole Macedo Vanin (2008) cujos dados evidenciam a faixa etária das 

mulheres ao se formarem na Faculdade de Medicina da Bahia nas décadas de 1920 a 1940, 

que era de 24 anos, o que nos diz que as mulheres que ultrapassavam esta idade não se 

arriscavam a estudar em um curso de nível superior e, obviamente, estavam casadas e com 

seus filhos. Por isto é importante a consonância entre o nosso objeto de pesquisa, a Dra. Maria 

Theresa de Medeiros Pacheco, e os “feminismos”, para percebermos, exatamente, essas 

dinâmicas que transversalizam os conceitos de gênero, raça, classe, sexualidade e geração.  

Busco, portanto, esse caminho com a intenção de contribuir não só com a história 

desta mulher para a história das mulheres, como também de compreender as questões sociais 
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reforçadas por um androcentrismo que as violentou e lhes trouxe danos seculares. Utilizei o 

termo feminismos por concordar com Shohat que acredita que, ao utilizá-lo no plural, vê-se: 

 

[…] o feminismo como área de pesquisa de genealogias múltiplas. Essa 

formulação vai a contrapelo de uma narrativa feminista eurocêntrica que 

simplesmente situa a emergência do feminismo na Europa e nos Estados 

Unidos. Também vai a contrapelo de uma narrativa difusionista iluminista 

que só consegue ver o feminismo no interior do projeto de modernidade. 

(apud MALUF; COSTA, 2001, p. 159). 

 

Nesse sentido, não iremos descaracterizar o movimento feminista enquanto 

pensamento ou classificá-lo como de primeira, segunda e/ou terceira onda, pelo contrário, 

pretendemos perceber o quanto estes influenciaram as mulheres a sair do estágio de 

subjugação. As fontes documentais e a amplitude da metodologia da história oral me 

possibilitaram visualizar como a Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco burlou a prática 

machista para se sobressair em uma profissão genuinamente masculina e se destacar na 

medicina legal brasileira. 

Logo, tenho clareza sobre as problemáticas que envolvem a teoria feminista e as 

questões de gênero; o discurso androcêntrico, que tentou manter as mulheres distantes das 

construções intelectuais e das práticas científicas; as questões de raça, neste espaço do 

intelecto, científico, situação bem demarcada por mulheres de cor branca e não negra, como já 

registrado; e das questões de classe, tendo esta ascensão se dado pela e para a elite, 

principalmente com as constantes necessidades do sistema capitalista de aumento da sua 

produção e das relações de poder que demarcam todas essas assertivas. 

É exatamente por essa relação privilegiada com o patriarcado que a mulher branca 

atinge todo um imaginário discursivo vantajoso, desde o período colonial no Brasil, 

perpassando pelas aspirações republicanas e, principalmente, a nova construção de família 

burguesa em moldes europeus.  

Segundo D’Incao (2011, p. 225), “a vida burguesa reorganiza as vivências 

domésticas. Um sólido ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados e a esposa dedicada 

ao marido e sua companheira na vida social são considerados um verdadeiro tesouro”. É em 

função disto que precisamos do suporte das teorias feministas para entender, ao longo desta 

pesquisa, os discursos sexistas e classistas. Mas, utilizo estas teorias como um método? 

Sandra Harding define método, metodologia e epistemologia para dizer que é 

contra a ideia de que existe um método de pesquisa feminista. 
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Um método de pesquisa é uma técnica de coleta de informações (ou a 

maneira de proceder para adquiri-la) [...] Nesse sentido, existem apenas três 

métodos de investigação social. Como evidenciado em muitos dos seus 

estudos, os pesquisadores feministas empregam qualquer ou todos os três 

métodos  neste sentido preciso do termo  como acontece em qualquer 

pesquisa androcêntrica tradicional. [...]  

Uma metodologia é uma teoria sobre os procedimentos que segue ou deveria 

seguir a investigação e uma forma de analisá-los. [...]  

Uma epistemologia é uma teoria do conhecimento. Ele responde a questão 

de quem pode ser ‘sujeito do conhecimento” (as mulheres podem sê-lo?). É 

também sobre os testes aos quais devem sersubmetidas as crenças para 

serem legitimadas como conhecimento (Mas talvez só se refira aos testes a 

serem aplicados às experiências e observações do sexo masculino?). Aborda 

a questão do tipo de coisas que podem ser conhecidas (‘verdades 

subjectivas’ podem ser consideradas como conhecimento?) e muitos outros 

problemas semelhantes. (HARDING, 1998, p. 11-13, grifos da autora). 

 

Pioneira na Medicina Legal, Maria Theresa de Medeiros Pacheco: uma 

biografia: provavelmente, se lêssemos este título na prateleira de uma livraria, poderíamos 

pensar que o livro tivesse sido escrito à luz de inúmeros pontos de vista: de forma meramente 

jornalística, por alguém da área da Medicina Legal ou um amigo/familiar, ou ainda ter sido 

escrito de forma informativa ou comemorativa. Informo, então, baseada em Sandra Harding, 

que este trabalho foi pautado nas epistemologias feministas, sabendo-se que não há um 

método feminista, mas que os métodos que utilizei eu os coloquei a serviço de uma escrita 

feminista. 

Com a utilização da História Oral, acredito ter dado voz a personagens que me 

reportaram à trajetória da pesquisada desde o seu nascimento, infância, adolescência até a fase 

adulta, quando decide ser uma estudante de medicina, e à sua labuta para conseguir burlar o 

discurso androcêntrico e sobressair na carreira, ganhando, notoriamente, o respeito de todos. 

Segundo o raciocínio de Michael Pollak (1992, p. 8), “se a memória é socialmente 

construída, é óbvio que toda documentação também o é. Para mim, não há diferença 

fundamental entre fonte escrita e fonte oral”. Assim, partindo deste pressuposto, toda análise 

realizada trará uma discussão sobre o trabalho do(a) historiador(a) ou pesquisador(a) e a 

sensibilidade epistemológica que precisam ter para a tomada dos depoimentos. Pode haver a 

multiplicação de objetos que poderão ser úteis à história, porém, é necessário fazer uma 

crítica rigorosa e metodológica para filtrar todas as informações pertinentes. Outro ponto 

importante se refere aos cuidados que precisamos ter com as fontes orais. 

 

A transcrição transforma objetos auditivos em visuais, o que inevitavelmente 

implica mudanças e interpretação. A eficácia diferente de gravações, quando 

comparadas a transcrições – para propósitos de sala de aula, por exemplo – 
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pode somente ser apreciada por experiência direta. Esta é uma razão por que 

creio ser desnecessário dar excessiva atenção aos novos e mais fechados 

métodos de transcrição. (PORTELLI, 1997, p. 27). 

 

Nosso compromisso com a trajetória de Dra. Maria Theresa é também um 

compromisso com a História Oral, tendo em vista que boa parte dela será obtida por 

depoimentos fundamentais para a sua construção. “O único e precioso elemento que as fontes 

orais têm sobre o historiador, e que nenhuma outra fonte possui em medida igual, é a 

subjetividade do expositor” (PORTELLI, 1997, p. 31), porém, esta subjetividade precisa ser 

respeitada e a ética aplicada, para que jamais coloquemos em risco os depoentes e o objeto de 

estudo.  

Entrar no ambiente dos(as) depoentes, de certa forma, é invadir a privacidade de 

cada um/a assim como o seu tempo. Entrar no consciente e inconsciente destes(as) e, 

simplesmente, pedir para que seja gravado tudo o que eles(as) diziam, reconheço que não foi 

tarefa fácil e, muitas vezes, se tornou um inconveniente para eles(as), mas, demonstrar para 

todos(as) que respeitávamos não só a eles(as) como também ao que estava sendo pesquisado, 

a importância do trabalho e os objetivos a serem alcançados foi importante para expor e 

demonstrar a minha segurança e afinidade com a pesquisa. 

Os jornais foram utilizados para encontrar as notícias relacionadas ao meu objeto, 

ou seja, a participação de Maria Theresa em congressos nacionais e internacionais assim 

como casos que foram periciados por ela e tiveram repercussão regional e nacional. Procurei, 

ainda, compreender toda a movimentação dentro do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues 

(IMLNR), durante o período em que dele foi diretora. Estas informações foram de 

fundamental importância na construção do terceiro capítulo onde trato sobre o cotidiano 

profissional da Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, interpretando os discursos de cada 

época, percebendo e contextualizando os tipos de relações que ela estabeleceu com as 

lideranças do Governo do Estado da Bahia enquanto foi diretora do IMLNR. 

A revista Gazeta Médica da Bahia foi pesquisada com o objetivo de analisar o 

material que envolve o desenvolvimento da Medicina Legal na Bahia, com recorte feito a 

partir do século XX, pois as informações que colhemos neste período dizem respeito à 

oposição à miscigenação e, logo em seguida, à inserção das mulheres na Faculdade de 

Medicina da Bahia sob a afirmação de que a sua entrada nas instituições só traria malefícios à 

família, alegando que estas poderiam perder suas características de sensibilidade e paciência.  

Trabalhar com jornais e, especialmente, a Revista da Gazeta Médica da Bahia 

exigiu muita cautela e a necessidade de pensar em um sentido multidisciplinar, utilizando 
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autores das áreas de Letras, Filosofia e Ciências Sociais, pois, apenas as bases históricas não 

poderiam me fornecer um olhar aquém da análise de tais documentos. Digo isto pelo aporte 

que me foi dado pela teoria da Análise do Discurso Crítica (ADC), ou Análise Crítica do 

discurso (ACD), na linha inglesa, que teve como um dos seus precursores, na década de 1980, 

o Professor Emérito da Universidade de Lancaster, Norman Fairclough, que baseia suas 

pesquisas na análise das linguagens e em como estas atuam nas relações sociais, acreditando 

que elas têm efeitos e causas. 

 

Fairclough (2001) entende discurso como uma prática social reprodutora e 

transformadora de realidades sociais e o sujeito da linguagem, a partir de 

uma perspectiva psicossocial, tanto propenso ao moldamento ideológico e 

lingüístico quanto agindo como transformador de suas próprias práticas 

discursivas, contestando e reestruturando a dominação e as formações 

ideológicas socialmente empreendidas em seus discursos; ora ele se 

conforma às formações discursivas/sociais que o compõem, ora resiste a 

elas, ressignificando-as, reconfigurando-as. Desse modo, a língua é uma 

atividade dialética que molda a sociedade e é moldada por ela. (MELO, 

2009, p. 3). 

 

Isso, por agora, me fez lembrar uma tão lúcida aula da Profa. Ivia Alves quando 

nos mostrava o quanto estamos presas(os) aos discursos, como o poder está intrínseco na 

linguagem e que nada pode nos escapar à análise, precisando ser cuidadosas(os) com todas as 

espécies de documentos, sejam eles impressos, orais, iconográficos e outros, pois nenhum 

deles está isento de uma influência discursiva. Lembro-me, como hoje, que ela nos projetou a 

imagem de uma pomba perguntando-nos o que era e todas(os) nós apontamos que era uma 

pomba simbolizando a paz e ela, em sua explicação, disse que ninguém responde o real  que 

é simplesmente uma pomba, uma ave , pela tendência que temos de ir ao simbólico e não 

para aquilo que realmente significa, ou seja: as pessoas não estão falando, os discursos sim 

estão falando por elas.  

 

O objeto de estudo de qualquer análise do discurso não se trata tão somente 

da língua, mas o que há por meio dela: relações de poder, institucionalização 

de identidades sociais, processos de inconsciência ideológica, enfim, 

diversas manifestações humanas. (MELO, 2009, p. 3). 

 

Portanto, o cuidado na interpretação das entrevistas transcritas, associado às 

imagens que guardo do momento em que foram realizadas, assim como as análises dos jornais 

e de toda a documentação pessoal e profissional da Dra. Maria Theresa tiveram como base 

estas referências, que tanto contribuíram para a seriedade desta pesquisa, pois, a todo 
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momento, eu me afirmava que eu não poderia julgar nem subentender e sim analisar os 

discursos tendo em mente que a linguagem nunca é neutra e que o poder se entrelaça a ela 

perpassando por todas as instâncias, em uma trajetória transversalizada. Por isto, é mister 

perceber neste processo que as mulheres não estavam desprovidas de poder, elas também o 

exerciam e a Dra. Maria Theresa o exerceu em todo o processo da sua vida. 

Nas discussões formuladas acerca do poder, Heleieth Saffioti criticou alguns 

conceitos apresentados por Marx, Engels e Weber declarando que acreditava que a análise de 

poder formulada por Foucault é a mais eficiente:  

 

O de constelações dispersas de relações desiguais, discursivamente em 

campos sociais de força. Esta concepção de poder permite a análise do 

fenômeno em pauta quer a nível macro, quer a nível micro. Eis porque a sua 

utilização é vantajosa. (1992, p. 185). 

 

Concordando com Saffioti (1992), utilizei as concepções de Foucault sobre o 

poder porque seus conceitos me ajudaram a perceber as demarcações de espaços masculinos e 

femininos dentro deste estudo. Os discursos elaborados para manter as mulheres na posição 

de subalternas, legitimando o poder dos homens sobre elas, construíram uma rede de 

significados culturais que permitem toda a prática androcêntrica.  

 

A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que 

permite tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais periféricos e, 

também, enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade 

do campo social, não deve ser procurada na existência primeira de um ponto 

central, num foco único de soberania de onde partiriam formas derivadas e 

descendentes; é o suporte móvel das correlações de força que, devido a sua 

desigualdade, induzem continuamente estados de poder, mas sempre 

localizados e instáveis. Onipresença do poder: não porque tenha o privilégio 

de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada 

instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto o 

outro. O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares. (FOUCAULT, 1988, p. 88-89). 

 

Optei, neste trabalho, pelo conceito de gênero por acreditá-lo abrangente, pois, de 

acordo com Saffioti: 

 

Como gênero é relacional, quer enquanto categoria analítica quer enquanto 

processo social, o conceito de relações de gênero deve ser capaz de captar a 

trama de relações sociais, bem como as transformações historicamente por 

elas sofridas através dos mais distintos processos sociais, trama esta na qual 

as relações de gênero têm lugar. (SAFFIOTI, 1992, p. 187). 
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Foi tendo isto em vista que ocorreu a minha ida ao Instituto Médico Legal Nina 

Rodrigues, onde, realmente, já perdi a conta das inúmeras vezes em que estive no ano de 

2012, sempre pela manhã, a partir das sete horas, buscando um contato direto com a minha 

pesquisa, fazendo percursos que, tantas vezes, foram realizados por Dra. Maria Theresa: 

muitas histórias eu ouvi por lá, além da subjetividade que me foi trazida pelo local, a fala e, 

muitas vezes, a emoção de pessoas que conviveram, direta ou indiretamente, com ela. Dentro 

deste ambiente está abrigada uma pequena biblioteca onde encontrei, datilografados, alguns 

discursos dos professores Estácio de Lima e Lamartine Lima que me deram suporte para 

entender a trajetória da Medicina Legal  o primeiro, mestre inconteste de Dra. Maria Theresa 

e o segundo, companheiro de pesquisas e viagens profissionais , teses sobre a estrutura do 

IMLNR e seu desenvolvimento e livros da área, que me fizeram ter uma visão mais ampla da 

sexologia forense. 

No que tange a biografias, o gênero não pode passar despercebido, pois as críticas 

feitas pelas feministas apontam que as biografias escritas são baseadas em mulheres que 

tiveram grande notoriedade dentro da sociedade, no campo político, cultural ou religioso e 

que são analisadas por sua condição financeira ou pela beleza que possuíam. Portanto, é 

importante biografar e apresentar mulheres que, não necessariamente, precisem de atributos e 

feitos grandiosos para merecerem um detalhamento da sua história, pois a sua memória pode 

revelar dados importantes de uma construção patriarcal que sempre deixou as mulheres à 

margem dos homens, logo, sem documentação escrita. De acordo com Margareth Rago (2001, 

p. 56-57), a história oral se torna fundamental para dar voz à memória destas mulheres assim 

como “problematizar a relação estabelecida com o mundo, com o outro e consigo mesmo 

parece, assim, condição fundamental para que se possam abrir novas saídas mais positivas e 

mais saudáveis para o exercício da liberdade e a invenção da vida”. Este ponto de vista 

coincide com o de Zimmermann e Medeiros que afirmam: 

 

Recuperar a memória feminina possibilita compreender como ela foi 

construída, podendo, assim suscitar novas pesquisas e novos olhares para 

desconstruir a lógica da dominação masculina. Estas discussões são também 

uma proposta para descortinar outras relações de poder presentes no 

cotidiano, pois a história é dinâmica e não podemos retirar das mulheres seu 

papel de agentes históricos. (2004, p. 42-43). 

 

A recuperação dessa memória não pode ser isolada, como apontam as autoras 

acima referidas. Historiadores(as) e pesquisadores(as) precisam ter cuidado no trato com as 
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fontes orais, para que não se cometa o erro para o qual Bourdieu (1996, p. 13) chama a 

atenção: o de não seguir a definição do senso comum. 

 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem o outro vínculo que não a associação a um 

‘sujeito’ cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio 

é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô 

sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas 

entre diferentes estações. (1996, p. 189-190). 

 

É a partir desta lógica que, novamente, me remeto às produtivas aulas no 

PPGNEIM e, desta vez, com a Profa. Dra Márcia dos Santos Macedo, ao discutirmos sobre os 

nossos projetos, na aula de Seminários Multidisciplinares de Pesquisa, quando eu demonstrei 

a minha excessiva preocupação em escrever uma biografia, justamente para não incorrer no 

que aponta Bourdieu tal como a exaltação que pode ocorrer entre pesquisador(a) e 

pesquisado(a), e ela me tranquilizava dizendo que eu não tinha que assumir a ideia de criar 

uma heroína. O trabalho estava pautado em uma crítica feminista, então, tínhamos as 

ferramentas para mostrar as contradições e são elas que importam. 

A minha angústia naquele momento talvez fosse pela já tão impregnada vontade 

do(a) historiador/a de procurar pela verdade, mesmo sabendo que não existe uma verdade 

absoluta, mas, como bem afirma François Bédarida. 

 

Não obstante, e sem cair, assim espero, no ubris, declaro abertamente que a 

despeito de tudo a busca da verdade deve ser explicitamente considerada a 

regra de ouro de todo historiador digno desse nome. Alfa e ômega desse 

ofício. Mesmo sabendo que não conseguiremos jamais dominar essa 

verdade, mas apenas nos aproximar dela. Chama vacilante e frágil da noite, 

mas que apesar de tudo ilumina o nosso caminho e sem a qual 

mergulharíamos nas trevas. (1996, p. 222). 

 

Assim, com o suporte construído nas aulas e em contato com diversos(as) 

autores(as), fui adquirindo segurança para dar continuidade a esta pesquisa, com a certeza de 

que poderia, de fato, contribuir para a história das mulheres ao trazer uma significante história 

que não poderia ficar no anonimato. 

Michele Perrot, ao analisar a saída das mulheres do anonimato e o silêncio 

rompido desta história, nos dá uma compreensão nítida da necessidade de tirá-las da 

invisibilidade e clama para que historiadores(as) e pesquisadores(as) percebam a necessidade 

de inserir as mulheres no campo historiográfico e as mudanças que devemos perceber ao 

escrevê-la. 
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A história das mulheres mudou em seus objetos, em seus pontos de vista. 

Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada 

para chegar a uma história das mulheres no espaço público da cidade, do 

trabalho, da política, da guerra, da criação. Partiu de uma história das 

mulheres vítimas para chegar a uma história das mulheres ativas, nas 

múltiplas interações que provocam a mudança. Partiu de uma história das 

mulheres para tornar-se mais especificamente uma história do gênero, que 

insiste nas relações entre os sexos e integra a masculinidade. Alargou suas 

perspectivas espaciais, religiosas e culturais. (PERROT, 2008, p. 15-16). 

 

Portanto, entendo que escrever sobre a trajetória da Dra. Maria Theresa de 

Medeiros Pacheco contribui com a história das mulheres, pois não podemos perder de vista a 

importância e a necessidade de continuar fazendo uma discussão historiográfica na qual as 

mulheres estejam inseridas e com enfoque nas questões de gênero. Neste sentido, este estudo 

tenta permanecer atento às recomendações de Mary Del-Priore:  

 

Para que serve a história das mulheres? E a resposta viria simples: para fazê-

las existir, viver e ser. Esta é, afinal, uma das funções potenciais da história. 

Acreditamos que não interessa ao historiador fazer a história das mulheres 

em termos de erros ou de acertos sobre o seu passado, contar a saga de 

heroínas ou mártires, o que seria um terrível anacronismo. Sua função maior 

deve ser a de enfocá-las através da submissão, da negociação das tensões e 

das contradições que se estabeleceram, em diferentes épocas, entre elas e seu 

tempo; entre elas e a sociedade nas quais estavam inseridas. Trata-se de 

desvendar as intricadas relações entre a mulher, a sociedade e o fato, 

mostrando como o ser social que ela é articula-se com o fato social que ela 

mesma fabrica e do qual faz parte integrante. Trata-se, igualmente, de um 

desafio no sentido de fazer a história total da mulher, na qual se contemplem 

as grandes evoluções, profundas e silenciosas, dos comportamentos, aquelas, 

dos sentimentos religiosos ou das mentalidades, as demográficas e as 

técnicas. Mas história da qual não estejam ausentes os pequenos gestos, as 

práticas miúdas e repetitivas do cotidiano, as furtivas formas de 

consentimento e interiorização das pressões simbólicas ou concretas, 

exercidas contra as mulheres. (1998, p. 235). 

 

Creio que não basta apenas descrever a história das mulheres, em especial desta 

mulher, Maria Theresa de Medeiros Pacheco, que fez o seu nome na história da medicina 

baiana, e sim analisar o contexto e suas implicações dentro desta sociedade. Acredito, assim 

como Tilly, que: 

 

A definição do objeto é particularmente decisiva para esta discussão. Marc 

Bloch deu uma definição simples e acessível da história como ‘ciência dos 

homens no tempo’. Esta fórmula pode ser transposta e ajustada ao sexo, 

definindo a história das mulheres como ‘a ciência das mulheres no tempo’. 

(TILLY, 1994, p. 30). 
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Com esta análise, Tilly só reafirma a percepção de que, em todas as situações, a 

história foi masculinizada e que é chegada a hora de escrevermos a história presente com a tão 

real participação feminina. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No primeiro capítulo, intitulado “De Alagoas para a Bahia: a trajetória de Maria 

Theresa de Medeiros Pacheco”, objetivo, primeiramente, de forma panorâmica, contextualizar 

historicamente Alagoas e a Bahia no seu ano de nascimento, 1928. Para isto, utilizo a obra de 

Boris Fausto (2012) como uma referência, durante toda a escrita, pelo fato de, a todo 

momento, ter que recorrer a cronologias, por ser a trajetória de vida da nossa pesquisada 

extremamente dinâmica.  

Meu segundo objetivo é apresentar como se deu o seu processo de educação, 

sabendo-se que os recortes de gênero, raça e classe serão muito bem demarcados neste 

trabalho, por ser o nosso objeto de pesquisa uma mulher, branca e de família de posses, para o 

que utilizo a metodologia da história oral que foi fundamental nesta pesquisa. O terceiro 

objetivo do capítulo consiste em discutir sobre as teorias feministas destacando suas 

contribuições para o desenvolvimento de uma consciência (crítica) por parte das mulheres 

sobre as desigualdades de gênero e a percepção de que eram capazes de exercer funções em 

espaços demarcados pela figura masculina.  

Mary Nash (2004) me fez pensar que a articulação feminina em busca de direitos 

antecedeu aos marcos históricos que demarcaram o movimento feminista e, até mesmo, ao 

movimento de mulheres, com a comprovação de documentos que demonstravam a 

preocupação com a sua situação dentro da sociedade. Já a obra de Andrea Nye (1995) 

contribuiu para entendermos a trajetória do movimento feminista, mostrando como o 

Iluminismo trouxe a esperança de uma igualdade para as mulheres e, logo após, a decepção e 

a percepção de que elas eram apenas “massa de manobra” e que não faziam parte dos projetos 

da tríade: igualdade, liberdade e fraternidade. A obra desta autora me fez compreender o 

percurso do pensamento feminista até o surgimento do movimento feminista articulado, 

trazendo as mulheres que marcaram este período tais como Olympia de Gouges e Mary 

Wollstonecraft. 

Cecília Sardenberg e Ana Alice Costa (1993) complementam essas informações 

no que se refere ao Brasil, destacando Nísia Floresta, que introduziu o pensamento feminista 

neste país. Aqui, cabe uma crítica que, inclusive, retomo, no decorrer da dissertação, às 
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teorias feministas vindas do movimento negro assim como das feministas pós-coloniais que 

afirmam ser o movimento feminista brasileiro inicial branco e eurocêntrico, não tendo dado 

visibilidade ao que as mulheres negras e de classes populares já faziam, que era trabalhar para 

garantir o sustento de sua prole e lutar por condições justas.  

Porém, como disse anteriormente e volto a repetir, foram essas feministas brancas, 

“bem nascidas” que escreveram e articularam um movimento que mudou a história das 

mulheres e que não poderá, em hipótese nenhuma, ser descartado, porque, de quem eu falo, 

ou seja, a Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, gozou dos privilégios que foram dados 

aos/às brancos(as) de classe elevada, mesmo porque foram elas que tiveram acesso à 

educação. Neste sentido é que a obra de June Hahner (2003) foi essencial para este capítulo, 

pois trata, de forma minuciosa, a emancipação feminina e o acesso das mulheres à educação e 

nos traz como exemplo as pioneiras do curso superior de medicina.  

Encerro este capítulo fazendo uma ponte entre a luta feminista pelo sufrágio e a 

busca por uma participação mais ativa da mulher na sociedade, que foi árdua, no decorrer dos 

anos, e não fugiu à regra, no período em que Dra. Maria Theresa se inseriu na FAMEB, em 

1948, até o momento em que se formou, em 1953, sendo convidada pelo mestre Estácio de 

Lima para atender no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. 

No segundo capítulo, que se intitula “Os discursos que legitimaram a exclusão das 

mulheres na medicina”, utilizo diversos(as) autores(as) que lançaram críticas pertinentes aos 

paradigmas dominantes: Boaventura Santos (2008) nos mostra como a ciência construiu o seu 

discurso de forma cartesiana; Mignolo (2006) acrescenta que esta ciência foi pautada sobre a 

supremacia da cor “branca”; e Feyerabend (2011) traz a necessidade de os leigos poderem 

questionar esta ciência tão cartesiana, excludente, e, como chama Edgar Morin (2008), 

“perigosa”, no sentido de achar que, ao mesmo tempo em que ela traz benefícios à 

humanidade traz, também, malefícios irreparáveis. Considero aqui que um destes malefícios 

foi o discurso que manteve as mulheres distantes do âmbito da ciência. 

O discurso médico, que sempre tentou provar que as mulheres eram seres 

imperfeitos, ganhou espaço, neste capítulo, com as discussões que Thomas Laqueur (2001) 

retrata em sua obra, Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud, onde assinala 

como foi construída a visão sobre a mulher dentro da ciência e como esta visão foi 

incorporada na sociedade dita civilizada. Estes discursos foram disseminados durante séculos 

e muitas das manifestações que ainda vemos, que oprimem e subordinam as mulheres, são 

resultados destas práticas e pesquisas que inferiorizavam o sexo feminino. 
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A partir do século XX, com o advento da luta pelo sufrágio feminino no Brasil e 

com a sua conquista, em 1932, demarca-se um período de real consciência, por parte de 

alguns segmentos de mulheres, de que poderiam, sim, adentrar os espaços públicos. Dentro da 

medicina não foi diferente e elas começam, de fato, a frequentar as universidades. Daí a 

importância de repensar a contribuição de Michelle Perrot (2008) para a construção de uma 

história das mulheres, até então excluídas do processo histórico, quando aponta as 

possibilidades que se abrem dentro do campo da história que começa a lhes dar visibilidade.  

Na década de 1970, com o advento da segunda onda feminista e a divulgação da 

necessidade de se lutar por uma nova historiografia, com a chamada Nova História, as 

minorias começaram a ganhar espaço. Neste período, Gayle Rubin (1975) nos traz 

contribuições significativas, quando busca compreender as razões da opressão feminina e, 

pioneiramente, também utiliza o conceito de gênero. 

É a partir de Joan Scott (1996) que este conceito é aplicado na minha pesquisa e, 

tendo a consciência de que, devido a sua complexidade, muitas vezes, ele é utilizado de forma 

banal e despolitizada, busquei utilizá-lo enquanto categoria de análise histórica, como 

proposto por esta autora, para alcançar o objetivo central do capítulo, o de perceber como 

Maria Theresa de Medeiros Pacheco ascendeu na profissão burlando as relações de gênero de 

ordem patriarcal constituídas por símbolos, normas, instituições e subjetividades em uma 

lógica repressora de possibilidades e, mesmo assim, se tornou a maior representante mulher 

da medicina legal no Brasil.  

No terceiro capítulo, “Atuação profissional da Dra. Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco”, traço um breve histórico do campo da Medicina Legal e de como ela foi ganhando 

espaço na Bahia através de profissionais homens, até a chegada de Maria Theresa de 

Medeiros Pacheco, a partir do momento em que se forma e começa a exercer a sua profissão 

de médica na especialidade da ginecologia e obstetrícia. Destaco os locais onde atuou de 

posse do seu CREMEB
4
 e sua relação de médica com pacientes e companheiros de profissão. 

Construí uma cronologia das instituições por onde ela passou tendo por base o seu 

Currículo Lattes e também alguns dados fornecidos pela própria Maria Theresa, no seu artigo 

escrito para a Gazeta Médica da Bahia (2007) intitulado “A Medicina Legal na Bahia: início e 

evolução do ensino”, que me deram pistas de onde encontraria as fontes (Quadro 1):  

 

 

                                                           
4
  Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. 
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Quadro 1  Cronologia da vida profissional de Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco  1948-2008 

1948 Chega a Salvador e se submete ao exame na Faculdade de Medicina da Bahia. 

1953 Conclusão do curso de Medicina. 

1954 Convidada por Estácio de Lima a atender as vítimas de violência sexual no Instituto 

Médico Legal Nina Rodrigues. 

1956 Assistente voluntária da cadeira de Medicina Legal da FAMEB, ministrando aulas 

teóricas e práticas. 

19571963 Exerceu funções de assistente de ginecologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública. 

1965 Concurso docência livre FAMEB. Tese: “Aspectos médico-legais da sexualidade 

feminina”. Segundo ela: tornou-se a primeira médica legista do Brasil. 

1966 Diretora interina do IMLNR. Foi indicada Professora Catedrática interina de Medicina 

Legal na Faculdade de Medicina e Saúde Pública e regente interina de Medicina Legal 

da FAMEB onde recebeu o ofício do diretor da faculdade e em seguida, outro ofício 

desfazendo o primeiro, informando-a que deveria prestar concurso com um concorrente 

obedecendo às normas da casa. Fez o concurso contra a vontade, aconselhada por Dr. 

Estácio e Dr. Anibal e foi aprovada. 

1967 Docente da Escola de Formação de oficiais da Polícia Militar. 

1968 Bolsista CAPES, viajou a Europa, estágio de 6 meses no IML de Lisboa. 

1969 Foi a Paris fazer um ano de ML que corresponde hoje ao Doutorado. Tese: “Alterações 

dos grupos sanguíneos em sangue de cadáveres putrefeitos e congelados”. De volta à 

Bahia, prestou concursos para a cadeira de Medicina Legal na Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública e, no ano seguinte, na FAMEB. 

1971 Primeira mulher a ocupar o cargo de diretora de um Instituto Médico Legal no mundo. 

1974 Assinatura de posse como catedrática da disciplina Medicina Legal e Deontologia 

Médica na FAMEB, torna-se a primeira mulher professora catedrática da FAMEB, 

porém se entristece pela simplicidade da posse.  

Começa a sua luta por novas instalações do IMLNR. 

1977 Iniciam-se os entendimentos para a edificação do IMLNR. 

1979 Inauguração do IMLNR no vale dos Barris. 

19972006 Preside a Comissão de Acompanhamento da Reforma, Reconstrução, Restauração e 

Manutenção da Faculdade de Medicina da Bahia. 

1999 Presidente da Academia de Medicina da Bahia. 

1984 Recebe os títulos de Cidadã Baiana, Soteropolitana e a Comenda Maria Quitéria. 

2008 Recebe o título de Profa. Emérita da Faculdade de Medicina da Bahia. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa cronologia (Quadro 1) foi apresentada no sentido de nortear o leitor para a 

sequência do cogitado, mas tenho a consciência da não linearidade da história e o cuidado 

para que não se transforme em apenas uma descrição dos fatos ocorridos. A subjetividade, as 

emoções e peculiaridades foram analisadas e valorizadas no processo do trato com as fontes 

fossem elas orais e ou tradicionais. 

É nesse sentido que dou início ao Capítulo I discorrendo sobre a história dessa 

pioneira na ciência, articulando com o contexto histórico do Brasil e de Alagoas, no período 
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do seu nascimento, e de como o movimento feminista contribuiu para a mudança de 

pensamento das mulheres. 
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“A História das Mulheres, ferramenta imprescindível para criar uma 

consciência feminista entre as mulheres, está oferecendo o corpo de 

experiência que pode ser verificado com uma nova teoria, e a base 

sobre a qual as mulheres podem apoiar a visão. Uma visão feminista 

do mundo vai permitir que mulheres e homens para libertar suas 

mentes de pensamento patriarcal e, finalmente, construir um mundo 

livre da dominação e da hierarquia, um mundo que é 

verdadeiramente humano”. (LERNER, 1990, p. 330). 
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1  DE ALAGOAS PARA A BAHIA: A TRAJETÓRIA DE MARIA THERESA 

DE MEDEIROS PACHECO E A INFLUÊNCIA DO FEMINISMO PARA A 

EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES 

 

Nosso cenário inicial antecede ao nascimento de Maria Theresa. No Brasil, 

acabava de ser proclamada a República, com um caminho ainda incerto, confuso e 

despertando novos interesses e novos espaços de poder. De acordo com Carone: 

 

O fenômeno do coronelismo e das oligarquias parece-me ser a base 

estrutural da organização social política e econômica da primeira República: 

com esta forma social é que predominam as classes agrárias (que vem do 

império) e, depois, a burguesia que se origina em parte, daquela mesma 

classe. (1973, p. 6).  

 

Portanto, como sair de uma monarquia e organizar uma República? Quem seriam 

os representantes da sociedade neste novo governo? Fato era que as províncias mais 

desenvolvidas (São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) dariam as diretrizes na 

organização do Estado, tendo os militares e os antigos coronéis da Guarda Nacional
5
 como as 

grandes influências da Primeira República, também chamada de “época do café com leite”. 

Esta frase exprime a ideia de que uma aliança entre São Paulo (café) e Minas Gerais (leite) 

comandou, no período, a política nacional, tendo o café como o grande responsável pela 

maior parcela da pauta de exportação do Brasil naquele período, o que acabava por gerar 

empregos, promovendo mudanças socioeconômicas que alcançaram largas proporções, 

principalmente com a entrada de muitos imigrantes no país. Segundo Fausto (2012, p. 150), 

“cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 1930”. 

Em termos gerais, as regiões do Centro e do Sul foram as que mais se 

desenvolveram, mas cada estado teve as suas peculiaridades, seus avanços e retrocessos. 

Interessa-nos pensar neste cenário dos anos 1920, década em que nasceu a personagem 

pesquisada. Como estava o Brasil? Qual o seu contexto político? Segundo Fausto: 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, a presença da classe média urbana na cena 

política tornou-se mais visível. De um modo geral, esse setor da sociedade 

tendia a apoiar figuras e movimentos que levantassem a bandeira de um 

                                                           
5
  A participação de oficiais do Exército no governo foi significativa até a abdicação de Dom Pedro I. 

A partir daí ocorreu um decréscimo cada vez maior dessa participação. A presença da tropa nas 

agitações populares após a independência contribuiu para que a instituição fosse olhada com 

desconfiança. Os liberais do período regencial, com Feijó à frente, reduziram os efetivos militares e 

criaram a Guarda Nacional. (FAUSTO, 2012, p. 129). 
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liberalismo autêntico, capaz de levar à prática as normas da Constituição e as 

leis do país, transformando a República Oligárquica em República Liberal. 

Isso significava, entre outras coisas, eleições limpas e respeito aos direitos 

individuais. Falava-se nesses meios de reforma social, mas a maior 

esperança era depositada na educação do povo, no voto secreto, na criação 

de uma Justiça Eleitoral. (FAUSTO, 2012, p. 171). 

 

Esses novos ideais circularam intensamente nos meios políticos. As disputas 

presidenciais entre militares e oligarcas motivou o Movimento Tenentista, que se posicionava 

contra a permanência conservadora proposta pelas oligarquias, o que acabou por incitar 

diversas revoltas cada uma com seu interesse próprio. A busca pelo poder entre militares e as 

grandes potências oligárquicas foi bem demarcada neste período. Mas, e a Região Nordeste 

do Brasil? Caracterizando a região, Fausto afirma que, 

 

O coronelismo teve marcas distintas, de acordo com a realidade sociopolítica 

de cada região do país. Um exemplo extremo de poder dos ‘coronéis’ se 

encontra em áreas do interior do Nordeste, em torno do Rio São Francisco, 

onde surgiram verdadeiras ‘nações de coronéis’, com suas forças militares 

próprias. Em contraste, nos Estados mais importantes os ‘coronéis’ 

dependiam de estruturas mais amplas, ou seja, a máquina do governo e o 

Partido Republicano. (2012, p. 150).  

 

O estado de Alagoas, onde nasceu Maria Theresa, a partir de 1920, ainda se 

sobressaía na produção da cana-de-açúcar. De acordo com Wanderley (1979, p. 30): “Naquela 

época a produção do açúcar se constituía, em termos nacionais em uma extraordinária fonte 

de riqueza para o Brasil, e, para Alagoas, era realmente o açúcar o sustentáculo da formação 

da sua renda”. Outros produtos, como tecidos, algodão, arroz, cocos, milho, pele, álcool, 

caroço de algodão, mamona e aguardente, também faziam parte da economia do Estado. 

Entretanto, o mesmo autor destaca que, 

 

Em 1928 o Brasil era o país com a maior dívida externa da América Latina 

com cerca de 44% do total, vindo a seguir a Argentina com 27% e o Chile 

com 12%. Calcula-se que em 1923 o serviço da dívida se originaria das 

necessidades de manter o Estado, financiar a infraestrutura de portos e 

ferrovias, valorizar o café ou, simplesmente, cobrir a dívida existente. 

(WANDERLEY, 1979, p. 165).  

 

Nesse contexto, nasceu Maria Theresa de Medeiros Pacheco, no município de 

Atalaia, em Alagoas, em 2 de setembro de 1928, nas margens da Usina Rio-Branco, filha de 

Carolina de Medeiros Pacheco (D. Morena) que: 
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[...] do lado paterno descendia dos Medeiros de São Miguel dos Campos e 

sua genitora era Carolina Coelho de Medeiros ramo dos Coelho do Jequiá da 

Praia, origem que muito a dignificava... perdendo a genitora aos três anos de 

idade, sua infância e adolescência transcorreram no Engenho do Brejo em 

casa de seus tios e padrinhos que a acolheram como filha extremosa, 

tornando-se o centro de atração da Casa Grande daquela senhorial moradia, 

tanto mais porque o casal não possuía filhos e se encantavam com todas as 

crianças! Ao alcançar a época escolar deslocou-se para São Miguel, para a 

casa de seu pai onde cursou a escola da Profa. Bela, curso primário que nem 

sei se foi completo, mas lhe serviu de base para secretariar seu tio, padrinho 

e pai de criação, o Coronel Francisco Manuel dos Santos Pacheco, à 

oportunidade político influente, honrado e respeitado, tendo governado o 

Estado de Alagoas, em 1900, e cuja correspondência era toda sob a 

responsabilidade de minha mãe, caligrafia e ortografia admiráveis que a 

todos surpreendia e as quais conservou enquanto viveu, mesmo aos 90 anos 

de idade. 
6
 

 

Foto 1  D. Morena (grávida de Maria Theresa) e 

Sr. José Pacheco
7
 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco 

 

                                                           
6
  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

de 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
7
  A existência de fotografias da década de 1920 denota a alta posição socioeconômica da família 

Pacheco, tendo em vista a raridade de acesso a este recurso no período. 
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A criação destinada a D. Morena não fugira à regra da educação que era destinada 

às mulheres do século XIX quando o que aprendiam tinha por fim manter a família na mais 

perfeita ordem seja para ajudar os pais e ou maridos seja na educação de seus filhos. 

 

As exigências da educação doméstica, ao tempo, exageradas, fizeram com 

que minha mãe, criada no Engenho, somente viesse assistir uma missa de 

Natal aos 21 anos de idade. Os cabelos não podia cortá-los; somente o fez 

após o falecimento do velho Pacheco e a cor vermelha não podia ser usada 

em vestido! Ria-se quando lhe dizia dar graças a Deus não haver nascido eu 

àquele tempo e muito menos na casa do Brejo...
8
  

 

Com essa fala da própria Maria Theresa, fica nítido o seu pensamento com relação 

à educação repressiva feminina e que, de fato, ela não teria digerido viver naquela época, 

conclusão à qual chego partindo dos depoimentos das minhas fontes orais que dizem que ela 

era uma grande incentivadora da liberdade, uma mulher de personalidade forte e própria e que 

encontrou no seu pai, José Pacheco Filho, um grande cúmplice em suas afirmações e decisões. 

Em seus escritos, podemos perceber sua forte carga de emoção ao se referir a ele.  

 

Nasceu meu pai aos 5 de outubro de 1888, na fazenda Mato Grosso, 

município de Cururipe. Ali se criou, indo estudar depois em Penedo onde 

concluiu o curso pedagógico. Aquele momento foi convidado por seu tio 

Francisco Manuel dos Santos Pacheco para ajudá-lo nos trabalhos de 

administração do Engenho do Brejo. Realmente cumpriu suas obrigações 

com a maior abnegação de que era capaz completando sua formação de uma 

maneira geral. O Coronel Pacheco era um homem educado, fino, polido, 

político, senador da República em várias legislaturas, Governador do Estado 

de Alagoas, já o disse em outra oportunidade. O Engenho do Brejo 

funcionava, à época, como uma paragem obrigatória de quem ia a Maceió 

para Penedo, até porque o Coronel Pacheco gostava de hospedar as pessoas e 

todas as Alagoas conheciam, sabiam até hoje sabem que era ele também um 

requintado anfitrião. Houve época, contaram-me a mamãe e o papai que no 

Engenho Brejo só se compravam quatro produtos dentre os gêneros de 

necessidade; era quase tudo feito no Engenho desde o sabão até uma gasosa 

licorosa muito gostosa que ficou, para nós inesquecível...
9
. 

 

Os pais de Maria Theresa foram criados, portanto, em família abastada, voltada 

para a política e, mais tarde, ela e seus irmãos/ãs, continuariam a mesma tradição familiar. O 

respeito, que era próprio da época, não fugiu à regra nesta família e é marcante até mesmo na 

sua escrita, em que fez questão de frisar as relações familiares estabelecidas por seu pai: 

 

                                                           
8
  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

de 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
9
  Idem. 
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A identidade maior, entretanto, de meu pai era com seu tio segundo Marcos 

José Antonio da Silva, tio Marcos, abastado proprietário do Engenho Coité 

ainda hoje em mãos de sua família. Foi em homenagem ao Tio Marcos que 

temos lá em casa o Marcos Rubem, nascido antes de mim. Realmente, pelo 

que se diga e se conta vai minha grande admiração pelos feitos pessoais e 

políticos do tio Marcos do Coité.
10

 

 

Destaca o caráter conselheiro e solidário dele: 

 

Antes mesmo do velho Pacheco, do Brejo, falecer. Meu pai casou-se com 

minha mãe, Carolina (Morena) eram ainda parentes. A oportunidade meu pai 

foi trabalhar em Maceió logo depois tornou-se gerente da Fábrica Sebastião 

Ferreira, a convite do Sr. Bernardo Lopes. Dali seguiu sua trajetória que não 

foi das mais realizadoras porque sua atenção e amor eram voltados para o 

Engenho do Brejo em torno do qual muita coisa aconteceu impedindo que 

ele ali retornasse para trabalhar, sentimento que guardou em seu coração por 

toda a vida. Profundamente humano, costumava eu dizer-lhe que ele só não 

dava os filhos porque não havia quem quisesse criar filhos dos outros. Vezes 

muitas vi meu pai lançar mão de suas economias que eram parcas para servir 

a alguém ainda agora encontramos bilhetes de pessoas solicitando-lhe 

ajuda... 

Onde viveu, foi um eterno defensor das minorias sofredoras; era o advogado 

dos pobres. Vezes muitas, ao amanhecer o dia na varanda da casa já havia 

gente aguardando-o para consultá-lo sobre dificuldades pessoais, problemas 

de terra e de família.
11

 

 

A sua família tem origem na propriedade rural do engenho, sob a forte influência 

do Coronel Francisco Manuel dos Santos Pacheco (TENÓRIO, 2009, p. 73)  senhor de terras 

em São Miguel dos Campos, que fora vice-governador e assumira como Governador no final 

do século XIX, em um mandato que durou apenas um ano, de 12 de junho de 1899 a 12 de 

junho 1900 (SANT’ANA, 1970, p. 247, 267-268) , parente direto de Dra. Theresa, que criara 

sua sobrinha, D. Morena, e orientara a formação profissional do também seu sobrinho, Sr. 

José Pacheco (mãe e pai de Maria Theresa). Assim, ambos eram primos diretos, configurando 

um casamento endogâmico. 

D. Morena e Sr. José tiveram cinco filhos biológicos (Jorge Medeiros Pacheco, 

Marcos Rubem Medeiros Pacheco, Maria Theresa de Medeiros Pacheco, Maria Célia Pacheco 

Nunes, Rogério Henrique de Medeiros Pacheco) e uma “de coração”  Bernadete Rodrigues 

Melo (Foto 2). Maria Theresa era a segunda dentre eles(as) e, desde cedo, sempre se mostrara 

determinada, um traço forte que iria marcá-la pelo resto de sua vida. 

 

                                                           
10

  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

de 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
11

  Idem. 
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Foto 2  Maria Theresa e seus irmãos/ãs 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco 

 

Maria Theresa e sua família são, portanto, de uma elite proprietária rural de 

engenho de Alagoas. O termo “elite” aqui é empregado concordando com Heinz quando usa 

este conceito como um aporte metodológico para analisar as classes mais providas: 

 

Trata-se, com efeito, de um termo empregado em um sentido amplo e 

descritivo, que faz referência a categorias ou grupos que parecem ocupar o 

topo de estruturas de autoridade ou de distribuição de recursos [...] os 

dirigentes, as pessoas influentes, os abastados ou os privilegiados, e isto, na 

maior parte dos casos, sem outra forma de justificação, uma vez que o poder 

da elite impor-se-ia por si próprio e prescindiria de maiores explicações. 

(HEINZ, 2006, p. 7). 

 

Apesar de ter nascido em Atalaia, a pequena Maria Theresa, aos quatro anos, 

passara a residir em São Miguel dos Campos, onde permaneceu por seis anos (SILVA; 

BOMFIM, 2007, p. 293). Com sua memória saudosa, ela descreve a referida cidade e o 

cotidiano de sua feliz infância: 

 

S. Miguel a encantadora cidade às margens do rio S. Miguel, adocicada pelo 

produto dos seus canaviais e emoldurada pelas matas verdejantes dos seus 

campos representava toda ela quase a mesma família, as alegrias eram 

contagiantes e as tristezas também compartidas. Todos se conheciam. Ali 

vivemos por muitos anos. Aos domingos escutávamos a missa na Igreja de 

N. Senhora do Ó, celebrante era o Pe. Gídio figura excelsa de inteligência, 

cultura e bondade que marcou nossa infância indelevelmente. Ao terminar a 
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missa meu pai saia convidando a quem podia para tomar em nossa casa o 

famoso mungunzá de todos os domingos.
12

 

 

A família, praticante da religião católica, tendo o hábito de frequentar as missas 

dominicais, fez Maria Theresa herdeira desta tradição. Extremamente fiel, ela foi 

frequentadora assídua da Paróquia de N. Senhora da Vitória, no Corredor da Vitória, em 

Salvador. Aqui não posso deixar de comentar a minha visita recente a sua residência onde fui 

recebida por sua filha/sobrinha Tereza Cristina, que ainda conserva intacta, desde a sua morte, 

a penteadeira com a presilha preferida, que ela usava para cachear o cabelo, sua cômoda com 

Santa Terezinha e outros santos, demonstrando sua fé que foi, até mesmo, comentada por 

Monsenhor Gaspar Sadock da Natividade, que afirmou ser ela: 

 

Uma dessas pessoas excepcionais pelos dons de sua inteligência, do seu 

coração e pela própria beleza, não a formosura e sim a total, interna e 

externa. Uma pessoa que fez muito bem aos necessitados. Uma pessoa 

admirável como mulher e como cristã.
13

 

 

Foto 3  Primeira Comunhão de Maria Theresa 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco 

                                                           
12

  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

em 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
13

  Jornal Tribuna da Bahia, 14 maio 2010. 
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As virtudes de Maria Theresa apontadas por depoentes são atribuídas a sua 

educação, à infância e adolescência, descritas, por ela mesma, como saudáveis e felizes, o que 

é perceptível, devido a sua memória, que traz, de forma detalhada e com ternura, as 

lembranças do período em que viveu em Alagoas junto a sua família e, principalmente, ao se 

referir a seus pais e a sua mestra do primário, Nunila Cavalcante Machado. 

 

Minha admiração cresce e se agiganta em relação a meu Pai quando o revejo 

a exigir de nós o progresso nos estudos! Quantos sacrifícios ele e minha mãe 

tiveram que enfrentar em todo sentido para que fossemos educados! A 

inesquecível tia Nunila, a mestra de todos nós, dizia: comadre Nunila (era 

madrinha da Célia, também nascida antes de mim) os filhos são seus, faça o 

que merecerem. Nem precisava, a querida, porém exigente tia Nunila 

semelhante recomendação porque sua linha de ensinar era aquela que lhe 

dava a satisfação de ver, todos os anos os seus alunos ocuparam os primeiros 

lugares nos exames de admissão ao ginásio em qualquer parte do Brasil onde 

fossem prestados! 
14

 

 

Isto não foi diferente para Maria Theresa, quando realizou os estudos ginasiais, 

“feitos no Colégio da Imaculada Conceição com as religiosas Franciscanas portuguesas... No 

período em que seu pai arrendava uma fazenda em Penedo levando toda a família” (SILVA; 

BOMFIM, 2007, p. 293), colégio particular católico mantido pela Congregação das Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (CONFHIC) que tem sua sede geral em 

Lisboa-Portugal, com algumas filiais no Brasil, tendo sido a de Penedo-AL, fundada em 13 de 

abril de 1913
15

, no intuito de preparar os/as alunos(as) através de uma educação voltada para a 

formação cultural e religiosa.  

Criar os/as filhos(as) dentro dos preceitos católicos era claramente uma prioridade 

na família Pacheco, tendo em vista que Maria Theresa fez também “o curso secundário [...] 

em Maceió no Colégio Santíssimo Sacramento” (SILVA; BOMFIM, 2007, p. 293), colégio 

também católico, particular e centenário, cuja fundação data de 12 de abril de 1904, “dirigido 

pelas Irmãs Sacramentinas, que têm como alicerce da ação educativa os ensinamentos de seu 

fundador Pierre Vigne, que aponta o amor como o elemento central da educação e formação 

integral do homem”.
16

 

Incentivador ferrenho dos(as) filhos(as), o Coronel José Pacheco, segundo ela 

“preocupava-se com a nossa formação literária, assim, desde crianças possuíamos os livros de 
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  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

em 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
15

  Disponível em: <http://www.imaculadapenedo.com.br/historico.html>. 
16

  Disponível em: <http://www.colegiosacramento.com.br/>. 
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Monteiro Lobato e as coleções que ele comprava [...]”.
17

 De fato, ele logo percebeu que a 

personalidade de Maria Theresa era forte, determinada, diante de tanta segurança e do diálogo 

que tinha com sua família e, especialmente, com seu pai. 

Aos 20 anos, Maria Theresa informou que queria ser médica, decidindo prestar 

exames na Faculdade de Medicina da Bahia, o que deixou a sua mãe preocupada; seu pai, 

porém, para estranheza da sociedade da época, lhe deu total apoio. Podemos compreender esta 

postura paterna quando analisamos a estrutura de uma família da elite do período. O 

comportamento tanto do pai quanto da mãe de Maria Theresa pode ser compreendido através 

dos estudos de Maria Ângela D’Incao (2011) quando contextualiza as mudanças no interior 

dos lares, no seu caso, com foco na cidade do Rio de Janeiro. Os mesmos fenômenos que 

ocorreram nesta cidade, porém, não fugiram à regra nas demais, pois a autora aponta que, no 

início do século XIX, a vida urbana no Brasil era quase inexistente e fortemente rural, devido 

à influência da aristocracia portuguesa e ao sistema escravista que movimentava a economia. 

Porém, com os avanços do capitalismo, o espaço urbano e a família se transformaram, desde a 

nova percepção da rua como um local público, perpassando pela construção e constituição da 

casa burguesa e, ainda, segundo a autora: 

 

Permitindo um processo de privatização da família marcado pela valorização 

da intimidade... Nesses lugares, a ideia de intimidade se ampliava e a família 

em especial a mulher, submetia-se à avaliação e opinião dos ‘outros’. A 

mulher de elite passou a marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos 

acontecimentos da vida social... Não só o marido ou o pai vigiavam seus 

passos, sua conduta era também submetida aos olhares atentos da sociedade. 

Essas mulheres tiveram de aprender a comportar-se em público, a conviver 

de maneira educada. (D’INCAO, 2011, p. 228). 

 

O século XX se caracterizou por grandes transformações impulsionadas pela 

urbanização e modernização das cidades, mudanças estas que, apesar do forte discurso 

androcêntrico que pairava no respectivo período, podem também ter influenciado o pai de 

Maria Theresa a incentivá-la a prestar exames na Faculdade de Medicina da Bahia.  

D’ Incao cita o romance de Mário de Andrade Amar, verbo intransitivo, publicado 

em 1927, chamando a atenção para o que, de fato, acontecia na vida em família justamente no 

período que a Dra. Maria Theresa nasceu, para além da ficção. 
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  Arquivo Maria Theresa de Medeiros Pacheco. Escritos de próprio punho sem data, provavelmente 

escrito em 1988 quando se comemorou o centenário de seu pai José Pacheco. 
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O chefe da casa, o novo patriarca, o patriarca burguês, investido de doçura e 

compreensão, determina todas as coisas que devem acontecer. A mãe, Laura, 

uma ‘santa’, não sabe de nada sério no que acontece na casa, a não ser as 

coisas apropriadas para a mulher saber, coisas da administração doméstica. 

(D’INCAO, 2011, p. 240).  

 

A posição do pai de Maria Theresa não fugiu à regra dos demais “chefes de 

família” citados por Mario de Andrade, mas, sua mãe, conforme o depoimento da neta Tereza 

Cristina, era extremamente enérgica em seus posicionamentos e decisões: “Era minha avó 

quem mandava em tudo”.
18

 

É evidente que esta família não estava imune ao sistema patriarcal  que refiro 

desta forma apesar das inúmeras críticas feministas a este conceito, pelo fato de acreditarem 

que ele é restrito a uma análise apenas da opressão dos homens sobre as mulheres. Comungo 

com algumas destas críticas, mas concordo com Lia Zanotta Machado que considera 

inapropriadas duas afirmações na forma de reintroduzir o termo patriarcado: a primeira é a 

indução pela escolha entre os dois conceitos: Gênero e Patriarcado; e, a segunda, é de que 

todas as articulações das relações de gênero sejam reduzidas ao conceito de patriarcado. 

Machado (2000) chama a atenção para o sentido totalizador do patriarcado, o que 

não significa que ela não enxergue a relação de dominação do homem sobre a mulher, mas 

que acredita que a opressão, dominação e exploração das mulheres vão além disto e fica 

intrigada com a contraposição entre um termo e outro, pois o conceito de gênero não implica 

em deixar de lado o patriarcado, mas em dar conta das novas transformações sociais, razão 

pela qual propõe que se utilize:  

 

O conceito de ‘relações de gênero’ que ‘não veio substituir o de 

‘patriarcado’, mas sim, o de ‘condições sociais da diferença sexual’, o de 

‘relações sociais de sexo’, e o de ‘relações entre homens e mulheres’. 

Entendeu-se que estas expressões permaneciam aprisionadas nas narrativas 

da naturalização e da biologização das relações entre homens e mulheres, 

dificultando o desenvolvimento das análises que pretendiam chegar à radical 

ruptura com a naturalização da situação das diferenças sexuais. 

(MACHADO, 2000, p. 4). 

 

Portanto, o que ela nitidamente quer dizer é que tanto o conceito de patriarcado 

quanto o de gênero pode e deve ocupar o mesmo espaço dentro das análises e pesquisas. Por 

isto, ao pesquisar a família de Maria Theresa, considero pertinente a utilização do conceito de 
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  Entrevista de Tereza Cristina Pacheco, em 1 de outubro de 2013. 
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patriarcado para o entendimento das relações que se estabeleceram, dentro e fora do lar, tendo 

a consciência de que este não dá conta de responder a todas as dinâmicas desses espaços. 

O que seria esse patriarcado de que tanto falamos em nosso vocabulário cotidiano 

e na nossa escrita? Lerner, em sua obra A criação do patriarcado, nos traz uma pesquisa 

minuciosa sobre a origem deste conceito, demonstrando que o domínio masculino sobre as 

mulheres “é uma criação histórica elaborada por homens e mulheres em um processo que 

levou quase 2.500 anos para completar-se” (1990, p. 310) e observa que a família patriarcal 

varia e se flexibiliza conforme a época e o lugar, portanto, faz um apanhado de algumas 

sociedades, demonstrando que o poder maior é e sempre foi dos homens e que, apesar de as 

mulheres, às vezes, ascenderem, isto apenas configurava um privilégio de algumas e não uma 

regra e muito menos um matriarcado que, segundo ela, nunca existiu em nenhuma sociedade. 

Então esse mesmo patriarcado que sempre subjugou as mulheres é o mesmo que 

fez as próprias mulheres participarem “durante milênios do processo da sua própria 

subordinação, porque psicologicamente elas foram moldadas para internalizarem a ideia de 

sua própria inferioridade”. Este mesmo patriarcado que nos negou “a falta de conhecimentos 

que temos da nossa própria história de lutas e conquistas tem sido uma das principais 

maneiras de nos manter subordinadas” (LERNER, 1990, p. 317; 327). 

As relações de ordem de gênero patriarcal no ambiente familiar de Maria Theresa 

a beneficiaram, pois seu pai lhe dera total apoio, enquanto sua mãe era terminantemente 

contra a sua vinda, mas, quais os motivos do ser contra? Não se sabe dizer quais foram, mas, 

como hipótese, podemos pensar na superproteção de algumas mães ou, até mesmo, na 

reprodução do patriarcado pelas mulheres, como bem observa Saffioti: 

 

Quer se trate de Pedro, João ou Zé Ninguém, a máquina funciona até mesma 

acionada por mulheres. Aliás, imbuídas da ideologia que dá cobertura ao 

patriarcado, mulheres desempenham, com maior ou menor frequência e com 

mais ou menos rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras 

crianças ou adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam 

cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-lo. (2009, p. 7). 

 

Porém, nem a oposição da mãe fez com que Maria Theresa desistisse de viajar, 

pois seu interesse era o curso de Medicina e, de acordo com Oliveira: 

 

A educação superior em Alagoas tem início com relativo atraso, tal qual no 

Brasil. Desde a criação, em 1902, do Seminário Diocesano Nossa Senhora 

da Assunção, foi organizada a partir da cátedra. Na década de 50 as 

instituições de ensino superior isoladas têm criação efetiva de uma rede e 

seus alunos pertencem a famílias tradicionais. A formação profissional é a 
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base de suas concepções, assemelhando-se dessa forma ao estilo 

napoleônico. Para atender a uma demanda por profissionais formados em 

nível superior, sendo esta formação voltada para a realidade local, nasce em 

1961, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Inicialmente formada por 

Institutos e Faculdades. Na década de 70 passa por uma reestruturação 

baseada no modelo acadêmico de Centros e Departamentos, no entanto, sua 

administração permanece centralizada. Ainda nesta década a formação do 

corpo docente e o desenvolvimento da pesquisa, são objetivos dos primeiros 

planos de ação formalizados para a universidade. (OLIVEIRA, 2010, p. 9-

10). 

 

Podemos perceber que não havia ensino superior em Maceió e parar no tempo e 

ser dona de casa ou optar por profissões consideradas tipicamente femininas na época como 

enfermeira, telefonista ou o magistério, não era interesse de Maria Theresa. Passos ressalta: 

 

No Brasil e no Estado da Bahia, a educação desde o século XIX tornou-se 

uma ocupação feminina, especialmente, com a lacuna que a expulsão dos 

jesuítas deixou e pelo desinteresse demonstrado pelo sexo masculino em 

exercê-la. Entretanto, a ela vinha sendo concedida a educação infantil, 

considerada extensão das atividades maternas, ficando a educação 

secundária e superior como apropriadas aos homens. A divisão, explicada 

como natural, de fato dá-se por fatores de ordem ideológica e econômica. 

Ser professora primária era ocupar um cargo de menor prestígio e poucas 

possibilidades de retorno econômico, mais do que isso, segregar a mulher ao 

espaço privado e ao contato com crianças era uma atitude estabelecida por 

motivos moralistas. (1999, p. 23). 

 

Foto 4  Maria Theresa a bordo do Ita do 

Norte (1948) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de 

Medeiros Pacheco 
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Na contramão desse processo, Maria Theresa embarcou em um “Ita do Norte”
19

 

para Salvador, em 1948 (Foto 4), deixando o Estado de Alagoas em busca de seu sonho: o de 

se tornar médica, o que conseguiu “graças à proteção de Deus e ao seu redobrado esforço, 

estudando 16 horas por dia”.
20

 

Nesse período, o cenário da cidade escolhida por Maria Theresa para se 

estabelecer estava demarcado pelos ideais da modernidade, como analisa Silva. Era na Sé que 

se situava o centro político onde transitavam as elites locais e se percebia a tentativa de 

implantação de novos hábitos de vida dentro dos moldes europeus, porém em contradição 

com a:  

 

‘Sujice’ no melhor bairro da cidade (Av. Oceânica), e até mesmo, no 

princípio do século, nos locais onde atualmente se situam as ruas Marquês de 

Caravelas e Marques Leão eram restos de fazendas, e boiadas circulavam. O 

Caminho de Areia com poucas casas, Dique sem iluminação e calçamento, o 

Gantois abandonado, Água Brusca era um buraco, Ramos de Queiroz uma 

imundície, Estrada da Liberdade, um formigueiro humano onde faltava tudo, 

e até mesmo a Barra ainda era arrabalde, cercado por imensas áreas verdes. 

Geraldo Leal informa que o gado pastava tranquilamente ‘no fundo da Rua 

Marechal Floriano, tendo naturalmente fugido de algum estábulo do Canela’, 

isso, ainda, nos anos 1940. E nos idos 1950, pouca coisa existia na Avenida 

Centenário; no Chame-Chame, o rio corria solitário, surgiu na Barra 

Avenida o Jardim Brasil; no Rio Vermelho foi instalado o Parque Cruz 

Aguiar; no Barbalho, o Bairro Novo; em Brotas, núcleos residenciais 

surgiram no Matatu e na Rua Ferreira Santos; na Federação havia muito 

mato e porcos andando nas ruas. (SILVA, 2010, p. 21). 

 

Maria Del Carmen (Dra. Carminha), amiga de Maria Theresa que foi também sua 

colega de turma, relata: 

 

Quando ela veio prestar vestibular, ela veio sozinha, ela veio mandada pelos 

pais, porque assim, eles conheciam aquele doutor que eu gostava tanto dele o 

Prof. Estácio, ela já conhecia ele de lá, porque Prof. Estácio foi noivo da tia 

dela, mas a tia dela morreu muito jovem com câncer de mama. Ele era muito 

amigo da família, então quando ela veio pra cá o pai dela disse:  olha 

Estácio, eu queria por favor que você olhasse Maria Theresa lá. Mas ela 

embarcou sozinha. Depois ela ficou um tempinho assim, menos de um ano 

numa outra casa, tinham umas pessoas que ela conhecia de lá, mas não dava 

muito certo, ai ela resolveu ficar lá na nossa casa, nós nos conhecemos no 

pré-vestibular, ela fez o curso no mesmo curso que eu fiz, passamos né? Aí 

então fizemos o primeiro ano de medicina e aí, pronto, vivíamos assim muito 
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  Eram embarcações chamadas de Itatinga, Itaquatiá, Itaimbé, Itaberá, Itapuca, Itagiba, Itapuhy, 

Itassucé, Itajubá e Itaquara e os grandes Itaipé, Itahité e Itapagé, entre outros apelidados de Ita “que 

tiveram sua fase áurea de 1930 a 1962”. Revista Manchete, 2 fev. 1991. Pertence ao arquivo 

pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco. 
20

  Escrito datilografado do arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco. 
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juntas, aí como lá esse meu avô me criou desde pequena e era louco por ela a 

família toda era uma casa muito grande, lá nos Barris, aí meu avô fez um 

apartamentozinho assim do lado da casa e tinha então uma sala, um quarto, 

um sanitário, então ali que era o nosso apartamento [risos] era ótimo.
21

 

 

Curioso é o fato de Maria Theresa ter realizado a viagem sozinha sem nenhum/a 

acompanhante para Salvador. Iole Macedo Vanin percebe nos registros que encontrou: 

 

No Memorial da Faculdade de Medicina da Bahia, precisamente para as 

décadas de 1930 e 1940, tornou-se perceptível a movimentação de mulheres 

de cidades do interior da Bahia e mesmo de outros estados que se dirigiam 

para a instituição baiana com intuito de graduar-se nos cursos superiores que 

esta oferecia. Por certo havia moças que não tinham parentes na capital 

baiana, o que poderia tornar difícil a sua permanência ao não se ter um local 

adequado, não colocando em dúvida as suas ‘virtudes’, para se hospedar. 

(2008, p. 199).  

 

Foi exatamente assim que ocorreu com Maria Theresa, pois ela veio de Alagoas 

sem ter nenhum parente na capital baiana, mas, ao contrário das outras moças, que não 

podiam ficar, ela ficou. 

Já instalada na casa da amiga Carminha, Maria Theresa se dedicava intensamente 

aos estudos e, começou, ainda como estudante, como aspirante, interna por concurso, a residir 

na Maternidade Climério de Oliveira, que tem uma história ligada à medicina baiana e que 

antecede o nascimento dela. Para a compreensão da criação desta maternidade, precisamos 

entender a história da Medicina na Bahia e da sua secular Faculdade  ambientes pelos quais 

Maria Theresa circulou. 

 

1.1  NA BAHIA: A FACULDADE DE MEDICINA E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

Antes de abordar a trajetória de Maria Theresa dentro da Faculdade de Medicina 

da Bahia, é importante compreendermos esta instituição que a formou, o seu surgimento 

enquanto ensino superior, destacando que a fundação do curso está relacionada à transferência 

de D. João VI com a sua Corte, para o Brasil, devido à invasão de Napoleão na Península 

Ibérica, no início do século XIX.  

Naquele momento, havia a necessidade de se criar escolas de cirurgia para suprir a 

falta dos profissionais diplomados que ficaram impossibilitados de vir de Coimbra para o 

Brasil. Como a cidade da Bahia e o Rio de Janeiro eram as cidades mais prósperas do período 
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  Maria Del Carmen Vilas Martins Moreira. Entrevistada em 23 de maio de 2013. 
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colonial e com a influência do pernambucano José Corrêa Picanço, o Barão de Goyana
22

, que 

intercedeu pela Bahia junto ao Príncipe Regente, e foi atendido, criou-se a “Escola de 

Chirurgia da Bahia, modesta e simples, mas começando a viver pelos idos de 1808”, segundo 

Teixeira (2001, p. 27) que afirma: 

 

Durante breve período, o ensino que se fazia da medicina nos seus primeiros 

e inseguros passos, afastou-se do Terreiro de Jesus. É que a Academia 

Médico-Chirurgica, criada pela Carta Régia de dezembro de 1815 e que 

sucedeu à Escola de Chirurgia da Bahia, transferiu-se para o Hospital da 

Santa Casa, um pouco além, na rua da Misericórdia. Não demorou muito e 

voltou ao Terreiro de Jesus em outubro de 1832, agora, definitivamente para 

ficar sob a égide de um nome lendário: o da Faculdade de Medicina da 

Bahia. (2001, p. 21). 

 

Amaral se refere à expressão e ao desenvolvimento dos cursos de medicina: 

 

O século XIX foi, sem dúvidas, o momento em que a ciência se solidificou 

dando passos decisivos rumo à especialidade. As idéias positivistas 

estimularam o sentimento de modernização e evolução. A estruturação dos 

centros urbanos, a higienização das cidades, a construção de hospitais e a 

proliferação de Faculdades de Medicina foram caminhos traçados pelas 

elites para ‘civilizar’ o Brasil’, passando por várias mudanças sociais, 

sobretudo na área da saúde pública. Essas mudanças eram vinculadas ao 

objetivo de afastar do Brasil a imagem de país atrasado, missão que coube 

aos médicos formados nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de 

Janeiro. (2005, p. 20). 

 

Porém, nesse bojo, surgiram inúmeras dificuldades na formação dos médicos, no 

sentido da precariedade do ensino dentro das Faculdades, tendo em vista que as aprendizagens 

“limitavam-se à teoria [e] desta forma, os médicos saiam da Faculdade para exercer a 

profissão sem nunca ter visto uma aula prática” (AMARAL, 2005, p. 23). Esta deficiência foi 

criticada até mesmo pelos médicos, dentre eles, Climério de Oliveira, que via a necessidade 

de aulas práticas e de espaços apropriados. Portanto, os discursos foram se acalorando no 

sentido de se abrir maternidades/escolas não só para o atendimento, mas que a estas fossem 

também agregados os estudos para aperfeiçoamento. Em um momento em que somente os 

homens podiam ter acesso ao ensino superior, organizar a medicina no Brasil refletida no 

estilo europeu se fazia urgente e, neste sentido, as parteiras e, consequentemente, as 

parturientes se viram ameaçadas. Ressalta o autor: 
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  Médico pernambucano, nascido na então vila de Goyana, José Corrêa Picanço, figura de maior 

pressão junto á Corte lusa, cirurgião-mor do Reino. Disponível em: 

<http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=noticias&codigo=133>. 
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Na Europa, os médicos percebiam e tratavam os problemas orgânicos como 

absolutos, fazendo imposição de normas e práticas que moldavam a vida 

humana sob a ótica da medicina. Os médicos apresentavam-se como aqueles 

que lutavam com a morte para salvar a vida humana. Nesta perspectiva, 

eram incisivos e munidos de um instrumental teórico que refutavam os 

argumentos de suas pacientes que, já inibidas pela nova forma de 

atendimento, por ser atendida por um homem, ficavam desprovidas de 

argumentos que justificassem sua resistência. As primeiras consultas 

chocavam as mulheres, os exames ginecológicos eram constrangedores. 

(AMARAL, 2005, p. 22). 

 

Diante da opressão e dominação a que foram submetidas as mulheres, não sendo 

levadas em consideração suas escolhas e decisões, e diante de uma ciência reguladora 

androcêntrica, as parteiras e parturientes nada puderam fazer. Neste sentido Amaral continua 

a sua análise: 

 

Civilizar o parto era, antes de tudo, mudar completamente o espaço, o 

procedimento e a forma de parir, e esta causa encontrava na Faculdade de 

Medicina da Bahia a principal aliada, na tentativa de mudar a agenda diária 

das parturientes. Esta mudança passava por uma reeducação das mães 

baianas. Civilizar o parto não significava apena levá-lo para o interior da 

Maternidade, era também interferir no comportamento da mãe nos cuidados 

com o bebê, que trazia consigo as possibilidades do futuro de uma nação. 

(2005, p. 23). 

 

Com a intensificação, a “valorização da ciência e as tentativas oficiais de 

condenar as práticas de curas, medicina naturalista e, principalmente de parteiras” 

(AMARAL, 2005, p. 21), elas foram obrigadas a se afastar, mas isto não foi algo bem 

digerido pelas mulheres da época, que não aceitavam a proibição de serem atendidas pelas 

parteiras e o fato de terem que enfrentar o constrangimento de serem examinadas por um 

homem, pois, além da intimidade que era estabelecida com as parteiras, elas: 

 

Defendiam uma série de procedimentos a serem seguidos antes e depois do 

parto, utilizando-se de valores religiosos, morais e comportamentais. Apesar 

de muitos médicos formarem-se sem nunca terem presenciado uma aula 

prática com um corpo humano, um parto, uma cirurgia, as parteiras eram 

acusadas de incapazes para exercer esse ofício. (AMARAL, 2005, p. 25).  

 

Os discursos e a busca por melhores condições de estudo e organização para 

ganhar a confiança das mulheres e fazer com que elas procurassem a maternidade foram 

incessantes. Questões como higiene e, até mesmo, o boom da anestesia, que prometia um 

parto sem dor, cooperaram para que as parteiras fossem afastadas dos lares.  

 



 

46 

[A anestesia] foi um dos atrativos para que as mulheres tivessem seus filhos 

numa maternidade, além de um espaço de acolhimento, com apoio 

habitacional e nutricionista, bem como um ambiente onde pudesse oferecer 

os primeiros cuidados ao seu filho, estimularam as mulheres baianas a 

romperem valores antigos e receios quanto aos cuidados do médico. 

(AMARAL, 2005, p. 41). 

 

No intuito de reforçar os discursos da necessidade de uma nova prática médica 

moderna voltada para um “parto civilizado”, a Maternidade Climério de Oliveira foi 

inaugurada em 30 de outubro de 1910. Ela recebeu este nome em homenagem ao médico 

Climério de Oliveira (1855-1920) que a idealizou e lutou para que o espaço se concretizasse, 

e que, além de ser um médico ginecologista e obstetra respeitado, tinha prestígio com as 

famílias abastadas. 

 

A Maternidade da Bahia foi a primeira criada no Brasil com o fim específico 

de Maternidade/Escola e serviria também para dar assistência às mulheres 

pobres e desamparadas de Salvador. Naquele momento o êxito da obstetrícia 

dependia da massificação do parto medicalizado. A mulher pobre se tornava 

alvo de inclusão na nova ordem. Era necessário, portanto, incluir as mães 

baianas na agenda higienista, a fim de civilizar a arte de parir. Esta tarefa 

ficou a cargo da maternidade, que também serviria como um centro de 

experiências obstétricas, que se estenderia, posteriormente, a outros 

segmentos da sociedade baiana. (AMARAL, 2005, p. 56). 

 

A construção desta maternidade, que estava diretamente vinculada à Faculdade de 

Medicina da Bahia e, desta forma, intimamente ligada ao discurso médico higienista, à 

medicalização do parto, visava acabar, em definitivo, com as práticas de parto desenvolvidas 

nos lares, pelas parteiras: assim, ou estas se inseriam nas maternidades através do Curso de 

Partos, que fora instituído em 1832, na segunda reforma do ensino médico no Brasil, ou 

estavam proibidas de realizar partos.  

 

O discurso médico depreciava a atuação das parteiras, mas a sociedade, em 

geral, aceitava o conhecimento sensorial destas mulheres que continuaram 

partejando com muita frequência, em todos os segmentos sociais, até o 

terceiro quartel do século XX. (BARRETO, 2000, p. 92). 

 

A importância de percebermos o quanto as mulheres estavam inseridas e 

envolvidas com a arte obstétrica, antes mesmo de esta cadeira ser instituída, em 1815, na 

Academia Médico-Chirurgica, para homens (pois a inserção feminina nas Faculdades só seria 

liberada a partir de 1879), demonstra que sua trajetória foi na contramão do discurso médico e 
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de uma sociedade de ordem de gênero patriarcal que, apesar do tempo passado, não as 

beneficiava, pois: 

 

[Foi] no final do século XIX e início do seguinte que a obstetrícia passou a 

ganhar destaque. A atuação de dois médicos ‘parteiros’ da Faculdade de 

Medicina muito contribuiu para esta mudança. Fora eles o Barão de Itapuan 

e Climério Cardoso de Oliveira. A partir deles, em Salvador, a parturição 

passou a ser considerada como um negócio de homem. (BARRETO, 2000, 

p. 111).  

 

A emancipação feminina, defendida, em muitos países, pelos movimentos 

feministas através das lutas sufragistas, influenciou muitas mulheres a adentrar as faculdades 

de medicina. Assim, mesmo com todo o discurso que sempre procurou mantê-las afastadas do 

mundo acadêmico e médico, Maria Theresa rompeu, tal qual outras mulheres, e se inseriu no 

campo da medicina. Ainda como estudante, na histórica Maternidade Climério de Oliveira, 

ela optou por Ginecologia e Obstetrícia, especialidades que embora pareçam unas, são 

diferenciadas, pois a Ginecologia trata das doenças relacionadas ao sistema reprodutor 

feminino  vagina, útero e ovários , enquanto a obstetrícia estuda a reprodução, ou seja, a 

gestação, o parto e o puerpério.  

Seu atendimento nessas duas funções na instituição sempre foi elogiado, como 

contou Dra. Iracy Costa: ela “era defensora das mães pobres baianas e que sempre dava um 

jeito de resolver os problemas de todas as mulheres na maternidade”.
23

 A relação da Dra. 

Maria Theresa com esta Maternidade ainda vai se prolongar, pois ela se torna assistente 

voluntária desta instituição, desde o primeiro dia após a sua formatura, em 1953. 

Maria Theresa Pacheco relata a sua experiência em locais em que atuou como 

residente
24

, como a “Maternidade Nita Costa, ainda interna do serviço de Ginecologia do 

Prof. Carlos Aristides Maltez, no velho Santa Isabel, onde tanto aprendi a boa e correta 

Ginecologia, já aliada à ética” (2007, p. 154-155). A história desta Maternidade onde Maria 

Theresa foi residente está intimamente ligada ao Instituto de Proteção e Assistência à Infância 
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  Entrevista de Iracy Silva Costa, em 16 de setembro de 2010. 
24

  Portanto, o que chamamos de residência, e Maria Theresa também chamava, foi o movimento que 

surgiu no Brasil segundo os moldes do modelo americano que complementava o ensino teórico-

prático dos(as) cursistas na década de 40 e que acabou por se multiplicar. Até a instituição do 

“Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, a residência médica é uma modalidade de ensino de 

pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em 

instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 

profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica. O mesmo decreto criou 

a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)”. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12263&Itemid=507>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12263&Itemid=507
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da Bahia (IPAI-BA), instituição filantrópica que tinha como objetivo a proteção materno-

infantil. Fundada em 11 de junho de 1903, pelos médicos Alfredo Magalhães e Joaquim 

Augusto Tanajura, esta instituição foi uma referência na área.  

 

Com o falecimento de Alfredo Magalhães em 1943, a presidência do IPAI-

BA foi ocupada por Nita Costa e o Hospital para Crianças passou a chamar-

se Hospital Alfredo Magalhães, em homenagem ao seu idealizador [...] Em 

18 de fevereiro de 1952, o Departamento Estadual da Criança criou a 

Maternidade Nita Costa, que passou a funcionar em pavilhão alugado do 

Hospital Alfredo Magalhães (Diário da Bahia, 1955). Contudo, a 

Maternidade Nita Costa teve vida curta, pois, na gestão do governador 

Antônio Balbino (1955-1959), foi inaugurada a Maternidade Tsylla 

Balbino.
25

 

 

Já a fala de Maria Theresa, ao se referir ao “velho Santa Izabel”, não é à toa, pois 

este tem sua história mais do que intimamente ligada à história da Bahia, por ser 

remanescente da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. 

 

[...] fundada em 1549, mesmo ano da fundação da cidade de Salvador... essa 

irmandade fez parte de uma grande rede de confrarias, a qual, sob a proteção 

real e o aval da igreja, desempenhou importante papel na estruturação do 

império português e na assistência à população nos mais diversos níveis. 

(SOUZA; BARRETO, 2011, p. 6). 

 

Portanto, esta instituição é um símbolo histórico da Cidade do Salvador que veio 

se modificando ao longo dos séculos, sempre no intuito de atendimento à população para a 

higienização e por uma ciência reguladora e, mais do que isto, no aperfeiçoamento dos 

médicos com as sempre desejadas aulas práticas. 

 

A construção do Hospital Santa Izabel (HSI) foi um projeto que congregou 

os interesses de duas instituições: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia e a 

Faculdade de Medicina. A Irmandade desejava construir um novo hospital, 

uma vez que o Hospital São Cristóvão funcionava provisoriamente no 

Terreiro de Jesus, no mesmo prédio da Faculdade de Medicina, desde 1833, 

e a Escola de Medicina pleiteava um espaço mais adequado para as aulas 

práticas. Finalmente, em 30 de julho de 1893, o hospital foi inaugurado (Ata 

de inauguração do Hospital Santa Izabel, 1893; Pereira, 1895).
26

 

                                                           
25

  Verbete em CD anexo sobre o IPAI-BA no livro: SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, 

Maria Renilda Nery (Org.). História da Saúde na Bahia: Instituições e Patrimônio Arquitetônico 

(1808-1958). Barueri, SP: Ed. FIOCRUZ: Manole, 2011. Maria Renilda Nery Barreto e Martha 

Maria de Luna Freire: pesquisa e texto; Virlene Moreira Cardoso, Lidiane Monteiro Ribeiro, 

Estefane Evelin Gaspar da Silva e Viviane França de Medeiros: pesquisa. 
26

  Verbete em CD anexo sobre o Hospital Santa Izabel no livro: Id. Ibidem. Maria Renilda Nery 

Barreto: pesquisa e texto; Renato Gama-Rosa Costa: descrição arquitetônica. 
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Maria Theresa transitou entre os considerados melhores centros de referência em 

Medicina na época, em Salvador, alguns em seu auge outros ainda tentando se estabelecer, 

como o Hospital Aristides Maltez (HAM)
27

. Teve, então, a oportunidade de ser aluna e 

discípula de grandes mestres, como o médico e professor Carlos Aristides Maltez, filho do 

também médico ginecologista, cirurgião, obstetra e professor Aristides Maltez, que foi o 

grande idealizador e fundador da Liga Bahiana contra o Câncer (LBCC) e do Hospital 

Aristides Maltez o qual surgiu por sua inquietação ao presenciar “diariamente, o sofrimento 

das mulheres pobres com câncer em geral no colo do útero. Não havia vagas para acolher a 

tantas, e a maioria morria sem qualquer tratamento” (SAMPAIO, 2006, p. 24). 

 

O Santa Izabel atendia a todos os tipos de moléstia, razão pelo qual os seus 

leitos não comportavam os muitos cancerosos que, à espera de atendimento, 

escoravam-se em suas portas. Iluminado por centelha divina, o professor 

Aristides Maltez decidiu por fim a esse sofrimento, aos gemidos que 

atormentavam a sua alma. Com energia fora do comum, reuniu uma legião 

de bravos lutadores para construir a Liga Bahiana Contra o Câncer – 

entidade mantenedora internacionalmente conhecido Hospital Aristides 

Maltez. (SAMPAIO, 2006, p. 17). 

 

Depois de muito esforço do Prof. Aristides Maltez, a LBCC foi criada, em 13 de 

dezembro de 1936, sendo os atendimentos feitos no Hospital Santa Izabel (HSI) assim como 

as reuniões, palestras e os estudos sobre o câncer. A necessidade de se ter um espaço era 

latente e a solicitação da compra e de recursos financeiros assim como a permissão para a 

realização da obra foi feita aos Governos Estadual e Federal sob a intervenção de Landulfo 

Alves. A Chácara Boa Sorte, no Bairro de Brotas, foi o local escolhido. Infelizmente, 

Aristides Maltez não pode ver o seu Hospital construído, pois veio a falecer em 5 de janeiro 

de 1943, vítima de um ataque cardíaco. A luta pela construção do Hospital continuou e a 

inauguração do primeiro pavilhão ocorreu no dia 2 de janeiro de 1952.Maria Theresa relata 

sua experiência enquanto residente neste Hospital que ainda não tinha concluído suas obras: 

 

Fui interna do Hospital Aristides Maltez, no 5° ano médico; Hospital ainda 

em construção, imensa dificuldade na assistência aos pacientes internados 

porque não havia ainda banco de sangue, nem ambulância, nem mesmo 

telefone, que nos atendesse em uma emergência, deslocava-me quando 

necessário, a pedir ajuda ao Preventório Santa Terezinha, sob a direção da 

Prof. Cora Pedreira, noite ou madrugada, ali, através seu telefone conseguia 

os socorros necessários. Aprendizado notável. (PACHECO, 2007, p. 154-

155). 

 

                                                           
27

  Daqui por diante será referido pelas iniciais HAM. 
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A relação de Maria Theresa com este hospital é ainda mais profunda, como conta 

a depoente, sua filha/sobrinha Tereza Cristina, em um episódio em que veio com seus avós 

para seguirem o tratamento de seu avô José Pacheco, que estava com tuberculose, quando ela 

já estava no segundo ano de residência no HAM: 

 

Quando minha mãe [Maria Theresa] chegou aqui, ela não tinha apartamento, 

não tinha nada ainda, estava fazendo residência e ela tinha um quarto no 

Hospital Aristides Maltez que Dr. Luiz Neves que era oncologista, 

cancerologista que ensinou muita coisa a ela boa, tudo do Maltez ele e Dr. 

Carlos Maltez, então aí deram um quarto pra ela morar, quando eu cheguei 

com meu avô e minha avó, nós fomos pra lá, morar lá, aí um quarto era 

assim: a cama de minha tia assim (gesticulando com as mãos) era um quarto 

normal de paciente e uma bi-cama, que minha avó dormia embaixo e eu 

dormia em cima e meu avô num quarto em frente do hospital se tratando e 

minha tia às vezes fazia o ambulatório num daqueles quartos pertinho para 

poder ficar monitorando ele. Aí ele tossia e eu ia chamar ela e eu ficava 

sentadinha assim com as pernas cruzadas numa floreira, ela dizia: fique lá 

quieta, (eu me lembro disso), quando ele tossir você leva uma baciazinha pra 

ele escarrar e quando ele tossia eu corria e levava, impressionante a minha 

memória, se você soubesse o que eu passei nesse dia o apartamento dele era 

o 101 o último do corredor no primeiro andar e o dela era em frente que eu 

não me lembro o número que a gente ficava, mas o dele eu me lembro era 

em frente, bom, a gente morou ali um tempo, eu tinha um velocípede, 

andava o hospital todo, tinha um rapaz que ele encerava e eu tinha um 

cabelão aqui embaixo, era de trança aí eu pensava correndo assim com o 

velocípede e ele dizia eu vou pegar as tranças dessa menina, eu encerei tudo 

a marca do pneu, naquele época era aquele piso de cerâmica, era um 

losango, losanguinho, eu não me esqueço nunca, vermelho que ele passava 

cera e eu deixava as marcas. E quando era de noite eu guardava o velocípede 

no almoxarifado do hospital, tinha umas mangueiras, uns negócios lá no 

Maltez, ele deixava eu brincar com o velocípede.
28

 

 

Foi nesse hospital que Tereza Cristina morou por um tempo e pode viver a 

criatividade própria da infância e, também, onde teve uma das maiores tristezas da sua vida. 

 

[...] quando foi no dia 21 de junho tinha uma festa no clube do siri e eu não 

estudei nesse ano, sai de lá já alfabetizada, mas não fui pra escola porque 

aqui tava difícil Salvador perto do Maltez, quem me levava, aquela coisa 

toda, aí pra essa festa minha tia comprou minha roupa junina e tudo e botou 

um chapéu com umas trancinhas e eu ia desfilar, ela arrumou lá pra eu 

desfilar, pra não ficar só no hospital e meu avô pediu pra me ver antes deu 

sair, aí me olhou e disse assim: ‘E! tá muito bonita pode ir’. Eu voltei era por 

volta de 8:30 e 8:00h da noite, quando foi 11:00h ele morreu, aí minha tia 

me chamou, ainda bem que eu tinha falado com ele antes de sair. Aí era 

assim eu louca de paixão por ele e ele por mim, era uma coisa 

impressionante, coisas assim [choro]. Meu avô era uma coisa, eu me lembro 

de tudo dos 4 aos 6 anos de idade, tudo que eu queria meu avô me dava, 
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  Entrevista de Tereza Cristina Pacheco, em 1 de outubro de 2013. 
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passeava comigo na beira do rio, passeava de canoa, era uma paixão, todos 

os meus irmãos adoravam ele [...].
29

 

 

Foto 5  Discurso realizado na solenidade de inauguração do 

Pavilhão Landulfo Alves no HAM (1964) 

 

Fonte: SAMPAIO, 2006, p. 68. 

 

Após sua formação, período em que ela residiu nas referidas instituições, a opção 

pela ginecologia e obstetrícia começou a ser o caminho trilhado por Maria Theresa, pois, até 

mesmo em seu período de descanso, “almejara ser obstetra, tendo feito vários partos em suas 

férias em Jequiá da Praia (AL) enquanto era estudante sempre com o objetivo de salvar a vida 

das mulheres” (SILVA; BOMFIM, 2007, p. 293).  

O sonho se tornara realidade e, em 1953, Maria Theresa se tornou médica em 

Salvador da Bahia (Foto 6). 

 

A Profa. Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco fez parte do primeiro 

grupo de acadêmicas do pós-guerra imediato, que foi diplomado antes de 

haver passado uma década do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o 

exemplo das mulheres norte-americanas nas fábricas, oficinas, escritórios e 

clínicas tomava o mundo ocidental, e ela, como estudante, passou a 

frequentar as maternidades públicas, onde predominavam as mulheres 

obstetrizes, e o novel hospital do câncer, onde quase todos eram iniciantes, e 

o Instituto ‘Nina Rodrigues’[...].
30
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  Entrevista de Tereza Cristina Pacheco, em 1 de outubro de 2013. 
30

  Entrevista do Dr. Lamartine de Andrade Lima, em 5 de maio de 2011. 
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Foto 6  Maria Theresa em fotografia de 

formatura (1953) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de 

Medeiros Pacheco 

 

Em 1954, foi convidada pelo Prof. Estácio de Lima, “que foi quem orientou toda a 

formação científica e cultural da Dra. Maria Theresa”
31

, para atender no Instituto Médico 

Legal Nina Rodrigues
32

, trajetória esta que veremos no terceiro capítulo.  

O Professor Estácio Luiz Valente de Lima nasceu a 11 de junho de 1897, na 

cidade de Marechal Deodoro, antiga Santa Maria Madalena, depois de Alagoas, que teria sido 

capital do Estado das Alagoas. (PACHECO, 2007, p. 148). Mestre Estácio, como era 

conhecido, também viera para a Bahia com um grande sonho, o de se formar em medicina, e 

chegou a Salvador no dia 8 de fevereiro de 1916 para prestar exames na Faculdade de 

Medicina da Bahia sendo aprovado em primeiro lugar e se formando no ano de 1921. Foi um 

grande incentivador dos seus discípulos e, em especial, da Dra. Maria Theresa, alagoana como 

ele, jovem, sagaz e inteligente, que chamou a atenção do mestre enquanto sua aluna ainda na 

graduação, e cujos atributos intelectuais levaram-no a convidá-la, em 1954, para atuar na sua 
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  Entrevista do Dr. Lamartine de Andrade Lima, em 5 de maio de 2011. 
32

  O Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) é o mais antigo dos cinco Institutos que 

compõem a estrutura do Departamento de Polícia Técnica. Criado em 1905, pelo Prof. Oscar 

Freire, recebeu o nome Nina Rodrigues da Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, em 

homenagem ao Professor catedrático de Medicina-Legal, Raimundo Nina Rodrigues, falecido 

naquele mesmo ano. Disponível em: <http://www.dpt.ba.gov.br/index.php?site=1&modulo 

=eva_conteudo&co_cod=25>. 
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área da Sexologia Forense. Com base nos serviços prestados na área de ginecologia e 

obstetrícia nos hospitais já referidos, enquanto residente, e após a sua formatura, em 1953, 

passou a atender no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, no Terreiro de Jesus, as vítimas 

de atentados sexuais  crianças, adolescentes e mulheres , o que acabou por influenciá-la, de 

certa forma, pela área da Medicina Legal e, inicialmente, pelo ramo da Sexologia Forense.  

O Prof. Estácio, conhecido por sua generosidade e caridade, não foi um homem de 

posses e propriedades. Casado com a Sra. Edla, sem terem tido filhos, “construiu, então, a 

casa em que moraria até os seus últimos dias, na Barra, em Salvador, com uma bela 

biblioteca” (LIMA, 2012, p. 318), casa esta que ficou de herança para Dra. Maria Theresa, sua 

discípula fiel, que cuidou até a morte da Sra. Edla, assistindo-a da melhor forma que ela 

encontrava. Pouco tempo depois, cuidou também do mestre Estácio, até o seu falecimento, em 

29 de maio de 1984. Hoje, na casa deixada por Dr. Estácio para Maria Theresa funciona a 

Clínica para Senhoras (CLISA). 

 

Dizem que ela era apaixonada pelo Prof. Estácio, eu perguntei e ela não me 

respondeu não. Eu dizia: minha mãe você amava o Prof. Estácio? E ela dizia: 

você sabe que existem várias formas de amor, não sabe? Eu disse: sei, e acho 

que com ele a senhora abrangeu todas, e ela balançou só assim a cabeça 

[positivamente].
33

 

 

O que, de fato, se percebe, através das fontes orais ou nas colunas que ela escrevia 

para o jornal A Tarde, é que ela foi extremamente grata ao mestre Estácio: 

 

Com o senhor ausente fisicamente, mas indelével, como percebe na alma de 

seus amigos, condiscípulos e admiradores, o senhor que soube mostrar em 

sua vida diária ternura e consideração para com o fraco, infinita piedade para 

com o sofredor e ampla assistência intelectual a quantos se acercavam do 

professor amigo, probo que sempre soube ser, leal a si mesmo, leal ao seu 

alto ofício e leal ao seu semelhante.
34

 

 

Estácio foi seu mentor intelectual desde os tempos da Faculdade e ela conseguiu 

assumir todos os postos que desejara alcançar, em sua maioria, cargos e funções que o próprio 

Prof. Estácio também conquistara.  

Tracei até aqui um pouco da história deste professor que, junto com o pai de 

Maria Theresa, o Sr. José Pacheco, foram homens determinantes na sua vida. Neste sentido, a 

conclusão a que chego é que as relações de gênero de ordem patriarcal na vida dela não 
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  Entrevista de Tereza Cristina Pacheco, em 1 de outubro de 2013. 
34

  Jornal A Tarde, 11 jun. 1991. 



 

54 

ocorreram de forma direta, o que pode ter sido mais um estopim para ela ser uma pioneira na 

área da Medicina Legal, no Brasil, encantando-se, primeiramente, pela Sexologia Forense que 

lhe fora apresentada por Estácio. 

Pensar uma mulher trabalhando na área da Medicina Legal não é algo considerado 

normal, nem na época de Maria Theresa e, principalmente antes, daí porque precisamos 

analisar a trajetória do movimento feminista que tanto contribuiu para a saída das mulheres da 

esfera privada. 

 

1.2  E AS MULHERES ADENTRARAM OS ESPAÇOS PÚBLICOS... 

 

É preciso contextualizar a dinâmica do pensamento feminista até tomar a forma de 

movimento, para compreendermos como ele influenciou as mulheres e a saída destas do 

espaço privado para ocupar o espaço público. Esta trajetória nos ajudará a perceber como 

Maria Theresa e outras mulheres se inserem nesse contexto de luta e empoderamento. 

Mary Nash analisa que: 

 

Existe uma longa genealogia do pensamento feminista que pode se 

identificar com a chamada ‘reclamação das damas’, escritos que se 

remontam desde a Idade Média que, formulam um pensamento crítico com 

relação à situação das mulheres. (2004, p. 69).  

 

Nesse sentido, o feminismo
35

 enquanto pensamento se fortaleceu, no século 

XVIII, quando as mulheres passaram a discutir sobre a necessidade de garantir seus direitos 

na sociedade de forma mais articulada, influenciadas pela Revolução Francesa e pautadas nos 

mesmos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. O objetivo da revolução foi alcançado 

porém, como um movimento burguês, não tardou a mostrar o seu cunho conservador,  

 

Rousseau, o grande democrata, entrava em pormenores sobre a natureza 

feminina que sujeita as mulheres à autoridade masculina. As mulheres, 

sentenciava ele, são naturalmente mais fracas, apropriadas para a 

reprodução, mas não para a vida pública. (NYE, 1995, p. 20). 

 

                                                           
35

  O termo feminismo emergiu na França no final do século XIX, inspirado na raiz latina femina 

(mulher) e no conceito de “ismos”, generalizado na Europa, no século XIX, para denominar os 

movimentos sociais e correntes políticas como liberalismo, socialismo, anarquismo. Estas 

primeiras definições concederam ao feminismo um caráter político, comparável com as demais 

correntes sociais existentes. (NASH, 2004, p. 64). 
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A Revolução Francesa (1789) e as demais revoluções liberais tinham, dentre seus 

objetivos, buscar a igualdade jurídica, a liberdade e os direitos políticos. “Os Direitos do 

Homem e do cidadão” (1789) foram proferidos pela revolução francesa, no sentido literal da 

palavra, pois contemplava os homens, enquanto as mulheres continuavam exclusas. Surge, aí, 

a grande contradição, pelo fato de excluir as mulheres que tanto lutaram acreditando nestes 

ideais. Nessa caminhada, podemos observar que as mulheres participaram dessa revolução, 

mas não foram contempladas com suas conquistas. Esta realidade foi percebida por Olympia 

de Gouges, que apresentou, na França, à Assembleia Nacional reformadora, a sua 

Déclaracion des Droits de la Femme et de la Citoyenne (NYE, 1995, p. 23). Na busca de 

igualdade para as mulheres, ela indagava quais vantagens estas haviam obtido com a 

revolução, pensamentos estes que a levaram a ser guilhotinada em 1793. 

O advento do mundo moderno, sob a égide do capitalismo e do industrialismo, 

não modificou o universo feminino, mas as feministas se organizaram e as reivindicações se 

tornaram constantes. Mary Wollstonecraft (1759-1797), reconhecida como uma das vozes 

mais importantes do novo feminismo moderno liberal, escreveu a “Reivindicação dos Direitos 

das Mulheres” (1792), uma obra considerada avançada para o contexto de sua época e que lhe 

criou uma série de dissabores, dentre eles, com Rousseau. Para ela, a chave para superar a 

subordinação das mulheres seria o acesso à educação. De acordo com Nye: 

 

A recomendação de Wollstonecraft era simples: as mulheres devem ser 

educadas como os homens. Devem ler filosofia, lógica e matemática. Devem 

ser estimuladas à ginástica; qualquer fragilidade física que tenham deve ser 

superada e não agravada. Quando tiverem medo, não devem ser afagadas, 

mas chamadas de covardes. Desse modo, as mulheres se tornarão 

economicamente independentes e plenamente capazes de participação 

política. (1995, p. 26). 

 

A partir do século XIX, o feminismo ganhou forma de movimento, porém ainda 

não era chamado de “movimento feminista”, mas movimento de mulheres, que atraía, 

inclusive, alguns homens preocupados com a condição feminina, dentre eles John Stuart Mill 

que, em parceria com Harriet Taylor, emitiu suas opiniões. Ainda, segundo Nye: 

 

Mill e Taylor descobriram a justificação para uma correspondente revolução 

feminista. Esses argumentos forneceriam a agenda para 200 anos de 

feminismo liberal. As mulheres deveriam ser dotadas de todos os privilégios 

políticos, inclusive o voto e o direito de concorrer a cargos públicos. Devia 

também lhes ser facultada a escolha de uma profissão em vez de casar e a 

educação necessária para a realização dessa ambição. De acordo com os 
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princípios da teoria democrática, tais reformas levariam finalmente à 

igualdade. (NYE, 1995, p. 27-28). 

 

Tais pensamentos percorreram o mundo e as mulheres se uniram pelo direito ao 

sufrágio e pela educação. No Brasil, ainda no século XIX, o pensamento feminista foi 

“introduzido por Nísia Floresta Brasileira Augusta, cujas obras […] marcam o despertar de 

uma consciência crítica da condição feminina na nossa sociedade” (SARDENBERG; 

COSTA, 1993, p. 15). Estes pensamentos pretendiam garantir às mulheres o direito à 

educação e profissionalização, pois o que ocorria, como observa Hahner, naquela sociedade 

de ordem de gênero patriarcal era: 

 

Basicamente as meninas deveriam aprender a cuidar bem de suas casas, pois 

lhes cabia a obrigação de garantir a felicidade dos homens. Todavia, alguma 

educação era bem acolhida, pois se tornariam melhores mães para os filhos e 

melhores companheiras para os maridos. (2003, p. 123). 

 

Apesar de muitas discussões pró e contra o acesso das mulheres à educação 

principalmente superior, era, de fato, insuportável para os homens admitirem que uma mulher 

pudesse seguir uma carreira, especialmente se voltada para a medicina e demais profissões 

nas quais a figura masculina imperava. 

 

[...] mas a possibilidade de as mulheres seguirem uma educação superior 

tinha se tornado um tópico digno de debate em certos círculos. Em 1875, 

professores da escola de medicina no Rio de Janeiro, uma das duas únicas 

em todo o império, consideravam a possibilidade da admissão de estudantes 

femininas, mais uma vez, exemplos estrangeiros e visões tradicionais da 

natureza feminina tiveram parte importante no debate. (HAHNER, 2003, p. 

129). 

 

Enquanto a questão só estava no nível de debates, vale salientar o nome de duas 

mulheres que foram estudar medicina nos EUA pelo fato de ser proibido no Brasil: Maria 

Augusta Generosa Estrela e Josefa Águeda Felisbela Mercedes de Oliveira enfrentaram 

inúmeros preconceitos, até mesmo a teoria de que as mulheres têm o cérebro limitado e 

inferior ao do homem e, mesmo assim, não desistiram e influenciaram o pensamento de outras 

mulheres, através da publicação de um jornal intitulado A Mulher (HAHNER, 2003), onde 

tentavam convencer as leitoras de que elas eram capazes tanto quanto os homens de se 

dedicarem aos estudos científicos.  

Essa labuta trouxe uma grande conquista, que liberou o acesso feminino ao ensino 

superior. As discussões foram iniciadas em 1823, pelo deputado paulista José Bonifácio de 
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Andrada e Silva, mas, somente em 19 de abril de 1879 foi outorgado o Decreto 7.247, de 

autoria de Carlos Leôncio de Carvalho, que permitia a inscrição das mulheres nas 

universidades do Brasil. Porém, Hahner adianta que: 

 

Mesmo depois que o governo brasileiro abriu as instituições nacionais de 

ensino superior às mulheres, em 1879, permitindo-lhes assim que 

adquirissem as profissões antes reservadas aos homens, só um reduzido 

grupo de mulheres logrou realizar tal sonho. Além da excessiva pressão e 

desaprovação social, as meninas tinham que seguir a indispensável e 

frequentemente custosa educação secundária que as capacitaria a prosseguir. 

A educação secundária no Brasil servia essencialmente para preparar um 

número restrito de homens para educação superior. Difícil de obter por quem 

não fosse membro da elite, ela permanecia praticamente inacessível para 

mulheres, mesmo aquelas cujos pais eram abastados e influentes. (2003, p. 

145). 

 

Assim, já de “portas abertas” para as “mulheres”, a Faculdade de Medicina da 

Bahia, em 1887, formou a primeira médica do Brasil e única mulher desta turma: Rita Lobato 

Velho Lopes, uma gaúcha. “Fica a dúvida sobre quais teriam sido as situações que a médica 

teve que enfrentar, por ser mulher em um espaço masculino, e que fez seguir em frente sem 

desanimar” (VANIN, 2008, p. 225). 

Nas agitações pela Proclamação da República e logo após, a pauta pelo sufrágio 

foi fortalecida e, assim, adentramos o século XX com a fundação do Partido Republicano 

Feminino. Neste Partido, encontramos “Leolinda Daltro, que desenvolveria campanhas de 

pressão mais próxima ao estilo violento das sufragistas inglesas, chegando mesmo a organizar 

uma passeata de mulheres, em 1917, no Rio de Janeiro”, reforçado pela “criação da Liga para 

Emancipação Intelectual da Mulher, em 1919, transformada em Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino (FBPF) em 1922, que a luta pelo sufrágio feminino ganharia maior força” 

(SARDENBERG; COSTA, 1993, p. 17).  

Na Bahia, a intensificação do movimento feminista começava a despontar na 

década de 20, mas foi nos anos 30 que ele tomou maior impulso, atendendo à demanda da 

FBPF, como ressalta Ana Alice Costa: 

 

Na década de 1930 a FBPF conseguiu ampliar-se e congregar 12 associações 

de mulheres em vários Estados. Na Bahia, a Federação Baiana Pelo 

Progresso Feminino foi criada em 1931. Imediatamente o feminismo 

ganhou espaço nos jornais e em eventos culturais da capital. Senhoras 

importantes, moças de famílias de bem (para escândalo dos conservadores), 

a exemplo de Amélia Rodrigues, Lili Tosta, Edith Gama Abreu, Dra. 

Praguer Fróes, declararam-se publicamente como feministas em uma 

pesquisa realizada pelo jornal ‘A Tarde’. (COSTA, 1994[a]). Um feminismo 
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essencialmente sufragista, bem comportado, católico. Um feminismo 

‘feminino’, como se costumava identificá-lo. (COSTA, 1998, p. 96). 

 

É nesse contexto que, sem dúvida, as mulheres conquistam o seu espaço no 

campo da medicina, porém esta ainda era, em sua maioria, exercida pelos homens, devido aos 

ditames patriarcais que demarcavam os espaços a serem ocupados pelas mulheres como 

reprodutoras e organizadoras do lar e os homens como produtores no âmbito da esfera 

pública. Neste sentido, Iole Vanin analisa: 

 

Os ‘anti-feministas’, ao contrário do ‘feminista’, tentavam convencer que a 

mulher ao assumir funções tradicionais masculinas, a exemplo das profissões 

médicas e jurídicas, seria uma figura que traria ou desenvolveria 

características impróprias e incompatíveis com a função primeira da mulher: 

a maternidade; uma vez que estas mulheres tornar-se-iam frias, mundanas, 

imorais, além de irem de encontro ao estabelecido pela natureza. (VANIN, 

2008, p. 122).  

 

Diante de tanto debate entre feministas e antifeministas, o fato é que as mulheres, 

de forma gradativa, começaram a ocupar espaços outrora só permitidos aos homens. Mas, 

como isto se deu? Como a ciência legitimou os discursos de que as mulheres eram seres 

inferiores e incapazes? Como elas avançaram e conseguiram ultrapassar esses preconceitos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De fato, instrumentada por um olhar desconstrucionista de gênero, a 

crítica feminista tem avançado da mera denúncia da exclusão e 

invisibilidade das mulheres no mundo da ciência para o 

questionamento dos próprios pressupostos básicos da Ciência 

Moderna, virando-a de cabeça para baixo ao revelar que ela não é 

nem nunca foi ‘neutra’.” (SARDENBERG, 2002, p. 90). 
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2  OS DISCURSOS QUE LEGITIMARAM A EXCLUSÃO DAS MULHERES 

DA MEDICINA E A CRÍTICA FEMINISTA 

 

Há muito, as feministas fazem a crítica à ciência hegemônica e sexista, 

denunciando suas multifacetadas estratégias de domínios e poder e é no contexto deste 

processo que busco situar Maria Theresa de Medeiros Pacheco, o que me fez perceber que, 

independentemente da posição social, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no acesso à 

ciência foram exaustivas, devido aos discursos intensos da ciência contra a sua inserção, 

aliada às práticas patriarcais de uma sociedade misógina.  

Retroceder, portanto, um pouco no tempo nos ajuda a perceber a responsabilidade 

de escrever a trajetória de vida de uma pioneira no campo da medicina legal no Brasil e no 

mundo. A busca por essas pioneiras tem sido feita, cada vez mais, por pesquisadoras que, 

assim como eu, acreditam na importância desses relatos tanto para os feminismos quanto para 

a história das mulheres e, principalmente, para mostrar que as mulheres são capazes, devem e 

podem atuar no campo da ciência. Sobre as mulheres no campo da medicina, observa Minella: 

 

Os resultados das investigações sobre as suas trajetórias tanto revelam as 

dificuldades que elas enfrentaram para ingressar e continuar na carreira, 

quanto apontam para o papel transformador que desempenharam no sentido 

de abalar os valores tradicionais sobre a entrada das mulheres na Academia 

[...] (2012, p. 3). 

 

Nessa mesma perspectiva, a de mostrar as mulheres que ascenderam na ciência e 

tecnologia, em recente obra intitulada Pioneiras da ciência no Brasil, Hildete Pereira de Melo 

e Lígia M. C. S. Rodrigues retomam a discussão da luta das mulheres pelo acesso à educação 

trazendo indagações importantes para a atualidade, no sentido de demonstrar o pioneirismo e 

a luta das mulheres. Esta obra nos reporta, ainda, ao que acontece na atualidade, pois, com 

relação à emancipação feminina, “a inclusão das mulheres nas profissões científicas tem se 

dado em ritmo mais lento do que em outras áreas e há uma tendência das ciências exatas  

matemática, física, engenharias  atraírem relativamente poucas mulheres” (MELO; 

RODRIGUES, 2006, p. 2). 

Apesar da crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho e, também, no 

campo acadêmico e científico, em sua maioria, voltada para áreas de humanas e sociais, as 

autoras indagam: 
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Já que não há mais nenhuma discriminação legal, por que as mulheres 

cientistas ainda são tão minoritárias? Mais ainda, qual a razão da proporção 

de mulheres diminuírem à medida que se avança na hierarquia acadêmico-

científica? Por que tão poucas ocupam as posições superiores no sistema 

científico e tecnológico? Há certamente algumas dificuldades em conciliar a 

vida familiar e a afetiva com a grande dedicação exigida pela prática da 

ciência, sobretudo considerando-se as atuais exigências de ‘produtividade’ e 

a enorme competição inerente à atividade. Afinal, as mudanças na estrutura 

familiar ainda não foram suficientes para levar os homens a dividir com as 

mulheres a condução da vida doméstica, aí incluído o cuidado com os filhos, 

de modo igualitário. (MELO; RODRIGUES, 2006, p. 2). 

 

Refletindo sobre a desproporção no campo da ciência e tecnologia, Melo e 

Rodrigues indicam a divisão sexual dos papéis, que continua sendo definida nos moldes 

patriarcais, o que ainda sujeita as mulheres aos cuidados domésticos, tornando difícil a 

conciliação entre as duas esferas, pois, mesmo que convivam com seus companheiros, elas 

ainda continuam a exercer múltiplas funções e ressaltam a situação das mulheres de nível 

superior que apresenta algumas especificidades: 

 

É evidente que as mulheres com nível superior, por terem maior renda, 

valem-se do auxílio de empregadas domésticas, que representam a outra face 

feminina no mercado de trabalho no Brasil. O emprego doméstico é uma 

forma de ocupação feminina tradicional na sociedade brasileira, representa 

um exército de mulheres pobres, com pouca qualificação e que recebem 

baixíssimos salários. As empregadas domésticas são o maior contingente de 

trabalhadoras do país e sua existência permite que a realização dos serviços 

domésticos não seja interrompida  mesmo que os homens delas fiquem 

totalmente ausentes  continuando sobre os ombros femininos quando a 

mãe/esposa ausenta-se para trabalhar (Melo, 1998). A idéia de que conciliar 

vida profissional e familiar representa uma dificuldade é reforçada pela 

análise da população ocupada feminina com curso superior, feita por Melo et 

alli (2004), que constatam que cerca de 46% dessas mulheres vivem em 

domicílios sem crianças. Como as cientistas são pessoas com diplomas 

superiores, elas estão compreendidas nesse universo. Por outro lado, talvez a 

sociedade brasileira ainda mantenha uma visão estereotipada – calcada num 

modelo masculino tradicional  do que seja um profissional da ciência. E 

certamente faltam às mulheres modelos positivos, as grandes cientistas que 

lograram conciliar sucesso profissional com vida pessoal realizada. (MELO; 

RODRIGUES, 2006, p. 4). 

 

A preocupação de trazer para os debates as pioneiras, tanto do Brasil como do 

mundo, tem ganhado espaço exatamente para demonstrar que, apesar de todos os empecilhos 

postos por uma sociedade de ordem de gênero patriarcal, é necessário “quebrar os estereótipos 

femininos, para que novas gerações possam se mirar em novos modelos [e] resgatar do 
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esquecimento figuras femininas que inadvertida ou deliberadamente permaneceram ocultas na 

história da ciência em nosso país” (MELO; RODRIGUES, 2006, p. 4). 

Outras autoras analisaram a história de mulheres pioneiras no campo da ciência, 

dentre as quais Mônica Raisa Schpun (1999), que narra a história de Carlota Pereira de 

Queiroz (1892-1982) que, não contente com a sua formação de professora, opta, em 1920, por 

fazer medicina, formando-se em 1926, e prestando relevantes trabalhos nesta área. Inquieta, 

envolve-se na política e, em 1933, com a candidatura a Deputada Federal se torna a primeira 

mulher eleita do Brasil. Na pesquisa de Schpun, o que me chamou a atenção foi ela identificar 

que, mesmo sendo uma mulher na política, Carlota não fez política para a mulher: ela não se 

considerava uma feminista e fazia política com e como os seus colegas homens. 

Diferente do posicionamento de Carlota Pereira de Queiroz é o da sergipana Ítala 

da Silva Oliveira (1897-1984), analisada por Iole Macedo Vanin (2010), que se forma em 

1927, na Faculdade de Medicina da Bahia defendendo a tese Da sexualidade à educação 

sexual onde deixava nítida a sua postura feminista ao defender, em um inteiro capítulo, o 

feminismo, porém com características próprias da primeira onda feminista ou sufragista em 

que não se pretendia mudar a ordem vigente, mas reivindicar condições educacionais e 

profissionais dignas para as mulheres.  

Outra importante trajetória é a de Francisca Praguer Fróes (1872-1931), descrita 

por Elizabeth Juliska Rago (2002), que informa que esta se utilizou da autoridade de médica 

para conscientizar as mulheres na Bahia para a emancipação feminina, afirmando, no decorrer 

da sua vida, que as mulheres eram capazes. Assim, todos os seus esforços acabavam por, 

conscientemente, envolver as mulheres, tanto que, no sexto ano, voltou-se para a Ginecologia 

e Obstetrícia, atendendo no Hospital Santa Izabel e na Maternidade Climério de Oliveira, 

caminhos que, décadas mais tarde, Dra. Maria Theresa também viria a percorrer. 

Dra. Francisca se formou em 1893 e, a partir daí, sua dedicação a “doenças 

femininas”, principalmente aquelas contraídas no matrimônio, fez com que ela escrevesse 

teses e artigos que pudessem levantar a questão higienista dentro dos lares. Ela mesma dizia 

que suas aspirações feministas advinham de sua mãe, D. Rosa, que pensava em uma igualdade 

entre os sexos, logo, unir-se a feministas como Edith Mendes da Gama e Abreu, Lili Tosta e 

tantas outras que lutavam pela causa sufragista e pela igualdade entre os sexos não tardou e, 

juntas, fundaram a Federação Baiana pelo Progresso Feminino, em 1931. 

Maria Lúcia Mott (2005), ao biografar Maria Renotte (1842-1952), de 

nacionalidade belga, que chegou ao Brasil em 1878, nos mostra a força de outra mulher 

dinâmica que optou pelo curso de medicina e, principalmente, por lutar contra os discursos de 
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ordem de gênero patriarcal que conspiravam contra a inserção das mulheres na ciência. 

Viajada, formou-se em Medicina nos Estados Unidos da América e, voltando ao Brasil, 

começa a exercer a profissão; daí por diante a sua ascensão foi imediata, ganhando a 

confiança dos pacientes e elogios até mesmo entre seus colegas homens.  

Madame Durocher (1808?-1893) teve a sua trajetória também contada por Mott 

(1994). Francesa, veio para o Brasil, com sua mãe, com apenas sete anos de idade. Ela mesma 

afirmava desconhecer os motivos que trouxeram a mãe até aqui, mas o fato é que, para a 

época, uma mulher sair de seu país de origem para reconstruir a vida em outro, sendo mãe 

solteira, era uma atitude extremamente ousada. Juntas, mãe e filha conseguiram se estabelecer 

no Rio de Janeiro com um comércio de moda.  

Com a morte da mãe, ela não sustentou os negócios, que já se encontravam em 

decadência, e sendo mãe de dois filhos, solteira, pois o companheiro fora assassinado por 

engano, teve de procurar outra profissão e, em 1833, inicia a sua formação como parteira, na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse momento, já começa a utilizar vestes 

masculinas, afirmando que era por conforto e para passar maior segurança às parturientes. Foi 

a primeira mulher a ser admitida como sócia na Academia Imperial de Medicina, em 1871. 

Para entendermos, de forma nítida, o porquê da inquietação e necessidade de 

trazer à tona a trajetória das mulheres na ciência, é preciso contextualizar este campo tão 

dominado pelos homens no período da revolução científica. Desta forma, retrocedo bem mais 

no tempo, brevemente, não para tentar fazer uma cronologia ou retomar o surgimento de uma 

prática de exclusão feminina, mas no intuito de compreender as minúcias de uma ciência 

reguladora e androcêntrica.  

Começo citando os grandes nomes da ciência moderna em um período em que era 

inimaginável a presença feminina no campo científico. Descartes (1596-1650) foi reconhecido 

como um importante matemático e filósofo moderno e acabou por dar sua definição do 

mundo que ficou conhecida por criar o dualismo entre corpo e mente, pois só via possível se 

alcançar a verdade através da razão, mas foi com Isaac Newton (entre 1642 e 1727), que se 

estabeleceu o paradigma científico com a mecânica newtoniana, por dois séculos tomada 

como verdade absoluta, e a noção do mundo de forma cartesiana e como máquina perfeita 

deixa de existir.  

 

Segundo a mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma máquina cujas 

operações se podem determinar exactamente por meio de leis físicas e 

matemáticas, um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, um 

mundo que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da sua 
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decomposição nos elementos que o constituem. Esta ideia do mundo-

máquina é, de tal modo, poderosa que se vai transformar na grande hipótese 

universal da época moderna, o mecanicismo. Pode parecer surpreendente e 

até paradoxal que uma forma de conhecimento assente numa tal visão do 

mundo, tenha vindo a constituir um dos pilares da ideia de progresso que 

ganha corpo no pensamento europeu a partir do século XVIII e que é o 

grande sinal intelectual da ascensão da burguesia. Mas a verdade é que a 

ordem e a estabilidade do mundo são a pré-condição da transformação 

tecnológica do real. (SANTOS, 2008, p. 30-31). 

 

Não temos condições de dimensionar até que ponto os princípios de Descartes e 

Newton foram sendo superados nas práticas e nos debates filosóficos e científicos. A 

referência a esses clássicos tem como objetivo enfatizar que as mentalidades no âmbito da 

ciência foram construídas por “homens” (no sentido literal da palavra: pertencentes ao sexo 

masculino). 

Com Newton os cientistas passaram a acreditar que todos os seres vivos não 

passavam de máquinas, mas este pensamento foi superado, a ciência ultrapassou o 

mecanicismo e começou a se interessar pela teoria da relatividade, proposta por Einstein  

onde se eliminava a existência de um tempo absoluto, este proposto por Newton , o que 

Santos atribui quando afirma que a crise do paradigma dominante é o resultado de uma 

pluralidade de condições, dentre muitas outras, sociais e teóricas e observa: 

 

Einstein constituiu o primeiro rombo no paradigma da ciência moderna, um 

rombo, aliás, mais importante do que o que Einstein foi subjectivamente 

capaz de admitir. Um dos pensamentos mais profundos de Einstein é o da 

relatividade e simultaneidade. [...] Que não há na natureza velocidade 

superior à da luz [...]. Não havendo simultaneidade universal, o tempo e o 

espaço absolutos de Newton deixam de existir [...]. (2008, p. 41-43). 

 

O autor assinala, ainda, que a mecânica quântica é a segunda condição teórica da 

crise do paradigma dominante, a terceira, o rigor da matemática, que são sucedidas pelas 

investigações de Gödel que vêm demonstrar que este rigor carece de fundamento.  

 

A própria filosofia da matemática, sobretudo a que incide sobre a 

experiência matemática, tem vindo a problematizar criativamente estes 

temas e reconhece hoje que o rigor matemático, como qualquer outra forma 

de rigor, assenta num critério de selectividade e que, como tal, tem um lado 

construtivo e um lado destrutivo. (SANTOS, 2008, p. 46). 

 

Os domínios da microfísica compõem a quarta condição teórica da crise do 

paradigma newtoniano com o crescimento do conhecimento nas áreas da química, física e da 
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biologia. Assim, a partir das investigações do físico-químico Ilya Prigogine, há uma nova 

concepção da matéria e da natureza. 

 

Em vez de eternidade, a história; em vez do determinismo, a 

imprevisibilidade; em vez do mecanismo, a interpenetração, a 

espontaneidade e a auto-organização, em vez da reversibilidade, a 

irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da 

necessidade, a criatividade e o acidente. (SANTOS, 2008, p. 48). 

 

Mignolo aprofunda ainda mais essa discussão, chamando a atenção para o fato de 

que se “o ‘colonialismo’ pode ser tomado como uma relíquia do passado, a ‘colonialidade’ 

está bem viva” (2006, p. 668) e fala do enorme problema de como a forma da revolução 

científica foi concebida, com base na supremacia da “raça branca” e, acrescento, de classe, 

gênero, sexualidade e geração. 

 

O problema estava na falta de consciência de que a celebração da revolução 

científica enquanto triunfo da humanidade negava ao resto da humanidade a 

capacidade de pensar [...] A colonialidade do poder abre uma porta analítica 

e crítica que revela o lado obscuro da modernidade e o facto de nunca ter 

havido, nem poder haver, modernidade sem colonialidade. (2006, p. 670). 

 

Feyerabend traz para a discussão a necessidade de se questionar a ciência, seus 

métodos e suas aplicações, pois “a unanimidade pode indicar uma redução de consciência 

crítica: a crítica permanece fraca enquanto apenas uma opinião está sendo considerada. Esta é 

a razão pela qual uma unanimidade que depende apenas de considerações ‘internas’ acaba 

sendo errônea” (2011, p. 110) e comenta o fato de o crescimento da ciência ter sido feito por 

pessoas leigas, a exemplo de Einstein e de outros, e questiona por que agora a ciência só pode 

ser feita de maneira tradicional e por especialistas.  

 

Todo conhecimento contém elementos valiosos ao lado de ideias que 

impedem a descoberta de coisas novas. Tais ideias não são simplesmente 

erros. Elas são necessárias para a pesquisa: o progresso em uma direção não 

pode ser obtido sem bloquear o progresso em outra. Mas a pesquisa naquela 

‘outra’ direção pode revelar que o ‘progresso’ conseguido até então era 

apenas uma quimera. (2011, p. 110). 

 

E clama: “a Ciência precisa tanto do especialista quanto do diletante” (2011, p. 

111). Assim, para Feyerabend, os leigos podem e devem supervisionar a Ciência criando 

comitês: 
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Esses comitês precisam examinar se a medicina científica merece a posição 

incomparável de autoridade teórica, o acesso a recursos e os privilégios de 

mutilação de que desfruta hoje em dia ou se métodos não científicos de cura 

não são, com frequência, superiores; e devem encorajar comparações 

relevantes: as tradições de Medicina tribal devem ser recuperadas e 

praticadas por aqueles que as preferem, em parte porque é seu desejo, em 

parte porque assim obtemos alguma informação sobre a eficiência da 

ciência. (FEYERABEND, 2011, p. 120). 

 

Nessa linha de pensamento, Morin ressalta todas as virtudes e a importância da 

ciência para a humanidade, porém, destaca o seu caráter duplo:  

 

Essa ciência libertadora traz, ao mesmo tempo, possibilidades terríveis de 

subjugação. Esse conhecimento vivo é o mesmo que produziu a ameaça do 

aniquilamento da humanidade. Para conceber e compreender esse problema, 

há que acabar com a tola alternativa da ciência ‘boa’, que só traz benefícios, 

ou da ciência ‘má’, que só traz prejuízos. Pelo contrário, há que, desde a 

partida, dispor de pensamento capaz de conceber e de compreender a 

ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se encontra no cerne da 

ciência. (2008, p. 16). 

 

As epistemologias feministas são fundamentais nesse processo de crítica, 

demonstrando, também, o caráter sexista da ciência. Neste sentido, Farganis afirma que “do 

trabalho das mulheres, surge uma sensibilidade que poderia contribuir para uma nova maneira 

de ver o mundo” (1997, p. 230). 

 

A ciência feminista, em seu comprometimento com o feminismo, está 

imbuída de uma dimensão moral; dessa maneira, opõe-se ao relativismo e à 

neutralidade ética usados para nortear tanto a filosofia como a ciência 

contemporânea (Hare, 1952; Stevenson, 1960; Winch, 1958; Rorty, 1980; 

Maclntyre, 1982; Bernstein, 1983). Além disso, o feminismo como 

movimento político deve tentar criar as condições que permitam harmonizar 

inteligente e razoavelmente valores sólidos. Deve-se reconhecer que é 

justamente a partir do que viveram – de seu status marginal, de sua condição 

de proscritas, de suas experiências de cuidado e envolvimento – que as 

mulheres podem oferecer uma posição epistemologicamente mais válida e 

política e moralmente melhor. (1997, p. 235). 

 

A socióloga e ecofeminista Mies, ao propor as “Diretrizes metodológicas”, 

pontua: 

 

Em contraste com o que postula o paradigma dominante, existem diversas 

formas de conhecimento que podem aplicar-se com êxito em um trabalho de 

campo. Não existe uma só maneira (denominada científica) para ascender o 

conhecimento, as formas que nós descobrimos inclui o conhecimento 
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prático, cotidiano, o conhecimento político e as ‘habilidades’ políticas, é 

auto reconhecimento […] (MIES, 1998, p. 94). 

 

Ela percebe a necessidade de se construir um novo paradigma que transcenda as 

barreiras acadêmicas de forma que as partes divididas e subjugadas coexistam de forma 

integrada, pois, como denuncia Teresita de Barbieri (1998), há uma cegueira de gênero que 

precisa ser combatida para liquidarmos as desigualdades e a subordinação das mulheres. 

Seguindo este raciocínio é que dialogo neste trabalho, acreditando que o debate pode ir além 

de meramente demonstrar a trajetória de uma vida, mas, também, prestar relevantes 

contribuições discursivas acerca de uma crítica à ciência, evidenciando, ainda, as inúmeras 

relações de poder estabelecidas neste processo de empoderamento e as transversalizações das 

questões de gênero, pautadas sobre a ótica das epistemologias feministas. 

 

A originalidade da crítica feminista reside na identificação e na denúncia do 

forte viés androcêntrico que permeia o pensamento científico e os seus 

desdobramentos, que incluem assimetrias de gênero no ambiente acadêmico 

e nas instituições de pesquisa, os princípios epistemológicos que norteiam o 

fazer científico, a forma pela qual são treinados e socializados os aspirantes à 

carreira de pesquisa, entre outros aspectos. (SOUZA, 2002, p. 78).  

 

Portanto, é sob essa ótica, baseada na crítica à ciência moderna e seus paradigmas 

dominantes, que veremos, nas discussões seguintes, como a medicina no Brasil foi pautada 

seguindo estes pilares de ordem de gênero patriarcal, razão pela qual as dificuldades para a 

entrada das mulheres nas faculdades se tornaram ainda mais árduas, os discursos sexistas se 

acirraram legitimando a inferioridade feminina. E se, hoje, vemos a presença das mulheres no 

exercício da medicina em espaços que já foram exclusivamente masculinos  hospitais, 

consultórios e institutos médico-legal  nem sempre foi assim, pois não era permitido que 

estas tivessem acesso à educação e, muito menos, ao ensino superior, o que não quer dizer que 

elas não exerciam práticas médicas, como já referi no primeiro capítulo. 

Nesse sentido, Schiebinger relata que “um estatuto decretado na França em 1560 

requeria que as parteiras assistissem à dissecação dos corpos femininos para que fossem mais 

capazes de prestar declarações em casos de aborto” (2001, p. 208) e, assim, nesse período, as 

parteiras se transformaram em especialistas na saúde da mulher, visto que eram elas que 

entendiam como funcionava o corpo feminino e como controlá-lo, no sentido de manejar 

métodos contraceptivos e abortivos. A este respeito, comenta:  
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Sabemos que quando a assistência à saúde da mulher foi controlada pela 

medicina profissional nos séculos XVIII e XIX, a experiência de dar à luz 

mudou notavelmente para as mulheres. Sem romantizar as parteiras, é 

possível ressaltar certas diferenças entre suas práticas e aquelas dos homens 

parteiros e seus sucessores, os obstetras. Enquanto, por exemplo, as 

primeiras parteiras modernas haviam prestado assistência às mães, não 

apenas em relação ao nascimento, mas também a outros aspectos de sua vida 

diária (por exemplo, cozinhando e cuidando das outras crianças enquanto a 

mãe se recuperava), os homens parteiros davam assistência à mãe apenas 

durante as horas do parto, e finalmente exigiram que as mulheres dessem à 

luz em hospitais – um processo que afastou as mulheres de seus sistemas de 

apoio. (SCHIEBINGER, 2001, p. 210). 

 

Nesse contexto, não posso deixar de citar que, por mais que eu esteja relatando a 

trajetória de vida de uma mulher na ciência institucionalizada de forma merecida e por 

méritos próprios, creio que não devemos esquecer as práticas médicas exercidas pelas 

parteiras antes de se instituírem as maternidades no Brasil. Eram elas que, além de realizar os 

partos se tornavam íntimas das parturientes, das suas famílias e, principalmente, 

desenvolviam e, provavelmente, compartilhavam e proliferavam os conhecimentos sobre os 

corpos das mulheres. Assim, mais uma vez, são as mulheres sendo remanejadas conforme o 

interesse de uma sociedade que tentava assimilar os padrões modernos. E é nesta perspectiva 

que a segunda reforma do ensino médico, em 1832, trouxe a obrigatoriedade dos cursos para 

parteiras, instituídos tanto na Faculdade de Medicina da Bahia quanto na do Rio de Janeiro. 

“Em 1834, Madame Durocher tornou-se a primeira parteira diplomada no Brasil”. Neste 

momento, já podemos pensar nas questões de gênero, raça, classe e geração que por aí 

perpassam, pois as poucas mulheres que tiveram acesso a esses diplomas, não foram às 

conhecidas parteiras “caboclas, portuguesas pobres, negras velhas, completamente 

analfabetas” (MOTT, 1992, p. 33; 40). 

 

2.1  OS DISCURSOS DA INFERIORIZAÇÃO FEMININA 

 

Para falar sobre a trajetória de vida de uma mulher no âmbito da ciência é 

necessário contextualizar e informar acerca dos inúmeros discursos que viram as mulheres, 

durante séculos, como o homem imperfeito, logo, inferiores, fazendo com que estas ficassem 

enclausuradas dentro de si mesmas e nos espaços domésticos. Com o fortalecimento dos 

discursos então disseminados de que elas eram “uma versão incompleta ou menor do homem, 

um ‘desvio de tipo’, uma ‘monstruosidade’, ou um ‘erro da natureza’”, Schiebinger (2001, p. 

211), faz uma análise histórica de que a disseminação a ideia das mulheres como:  
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Um homem incompleto ou imperfeito – um desvio da norma – serviu como 

um fundamento das perspectivas ocidentais da diferença sexual. Galeno, o 

médico grego do século II, popularizou a ideia de que até mesmo os órgãos 

sexuais das mulheres não passam de uma versão inferior dos masculinos. 

Galeno ensinou que a mulher tem um ‘vaso espermático’ ou pênis 

semelhante ao do homem, exceto pelo fato de que era invertido e interno. 

Como prova de que as mulheres são apenas homens incompletos, Galeno e 

Plínio narravam histórias de mulheres que espontaneamente se 

transformaram em homens; na maioria das vezes esta inconveniência 

fisiológica ocorria no dia de seu casamento [...] Galeno argumentava que, 

embora uma mulher pudesse tornar-se um homem, um homem não podia 

tornar-se uma mulher. O motivo: a natureza sempre luta pela perfeição. 

(SCHIEBINGER, 2001, p. 212). 

 

Logo, para os cientistas desse período, a perfeição se encontrava nos homens. 

Porém, 

 

O século XVIII testemunhou uma revolução na ciência sexual. Nessa época, 

os médicos acadêmicos do sexo masculino cessaram de considerar o corpo 

feminino como uma versão menor do masculino e ressaltaram, ao invés 

disso, um modelo de diferença radical. A diferença sexual não era mais uma 

questão de genitália, mas envolvia cada fibra do corpo. (SCHIEBINGER, 

2001, p. 213). 

 

Sobre essa visão da mulher como “menor”, discorre, também, Thomas Laqueur: 

 

Em alguma época do século XVIII, o sexo que nós conhecemos foi 

inventado. Os órgãos reprodutivos passaram de pontos paradigmáticos para 

mostrar hierarquias ressonantes através do cosmo ao fundamento da 

diferença incomensurável: ‘as mulheres devem o seu temperamento aos seus 

órgãos reprodutivos, especialmente ao útero’ conforme disse um médico do 

século XVIII. Temos aqui não só um repúdio explícito do velho isomorfismo 

como também, e mais importante, uma rejeição da ideia de que as diferenças 

sutis entre os órgãos, fluidos e processos fisiológicos refletiam uma ordem 

transcendental de perfeição. Aristóteles e Galeno estavam errados ao 

afirmarem que os órgãos femininos eram uma forma menor dos órgãos 

masculinos e, consequentemente, que a mulher era um homem menos 

perfeito. (2001, p. 189). 

 

Foram incessantes as pesquisas, testes, a dissecação de corpos que afirmavam a 

inferioridade das mulheres através do seu corpo e da sua sexualidade para trazê-las como “o 

outro” estranho e confirmar sua fragilidade, condenando-as à submissão ao homem, discursos 

estes que foram reproduzidos por diferentes sociedades, em diferentes épocas, por diferentes 

cientistas, mas uma coisa não foi diferente: a vasta disseminação da ideia de mulher como ser 

imperfeito assim como o racismo.  
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Em cada geração homens e mulheres são um pouco mais diferentes uns dos 

outros que na geração anterior, sugere Darwin, citando em tom aprovador o 

pensador materialista alemão Karl Vogt: ‘A diferença entre os sexos, quanto 

à cavidade craniana, aumenta com o desenvolvimento da raça, de forma que 

a superioridade do homem europeu com relação à mulher é muito maior que 

a do negro com relação à negra’. (LAQUEUR, 2001, p. 255).  

 

Devido a essa anatomia diferenciada, como dito, pelos médicos e cientistas, a 

mulher era desprovida de razão, logo, dotada de paixão, portanto, para a ciência, teria que se 

voltar somente para a esfera privada, atendendo às necessidades de seu marido e filhos. Sobre 

os estereótipos de conteúdo biológico que reforçaram esta imagem, Laqueur comenta, 

complementando com o pensamento de O.S. Fowler sobre o que se pensava das mulheres: 

 

O cerebelo, por exemplo, era considerado o centro do instinto sexual, que os 

frenólogos acreditavam ser responsável pela ‘amorosidade’; as mulheres, 

como era de se esperar, tinham cerebelo menor que os homens, ‘moderado’ 

em uma escala entre muito grande nos homens sexuados e muito pequeno 

nas crianças. Essa quantidade ‘certa’ de paixão, combinada com outras 

qualidades das mulheres, resultaram em uma criatura que terá um amor puro 

e uma afeição virtuosa com relação ao sexo oposto, e não uma mera paixão 

amorosa  uma casta afeição platônica e não um amor sexual – uma amizade 

pura e sentimental e não um mero sentimento animal... Esses são os tipos de 

sentimentos inerentes às mulheres, nas quais a solidariedade é comumente 

maior que a amorosidade. (LAQUEUR, 2001, p. 256) 

 

Na mesma linha de estudo de Laqueur, Martins analisa cinco tratados europeus de 

obstetrícia do período entre os séculos XVIII e XIX, informando que objetiva, com sua 

pesquisa, perceber: 

 

O processo de produção de um saber especializado sobre o corpo feminino 

resultante, em grande parte, da observação dos corpos de mulheres 

autopsiadas ou das mulheres-pacientes que passaram, gradativamente, a se 

submeter aos exames obstétricos [...] São obras visuais que primam pelo 

hiperrealismo, expondo em detalhes a superfície e o interior dos corpos 

femininos, desvelando-os de seus segredos à luz do olhar investigador e 

produtor de sentidos para a feminilidade [...] (2005, p. 646). 

 

É com a intenção da ciência de produzir a feminilidade que a autora prossegue na 

sua análise dizendo que atribuir características próprias às mulheres seria o fator principal 

para a produção das diferenças: 

 

Como só as mulheres engravidavam e davam à luz, os cirurgiões parteiros e 

os anatomistas ressignificaram essa capacidade reprodutiva à luz do debate 

filosófico a respeito da natureza humana. Conduziram de tal forma suas 
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investigações sobre o corpo feminino que ao cabo não se tinha apenas o 

conhecimento dos fenômenos estudados, mas a verdade sobre o sexo 

feminino, a sua diferença e a inquestionável lei natural que transformava a 

mulher num corpo prolífico. (MARTINS, 2005, p. 649). 

 

O pensamento filosófico também contribuiu imensamente para a reprodução das 

diferenças: 

 

Para a filosofia e o pensamento político liberal, as bases para a organização 

política e o estabelecimento dos costumes estavam na natureza, só que esta 

era entendida como um princípio de dupla face. Se, por um lado, a filosofia 

defendia a dignidade natural dos seres humanos sustentando os argumentos 

em favor da liberdade e da igualdade, por outro lado utilizava-se das mesmas 

leis naturais para justificar as desigualdades sociais ao afirmar que a 

Natureza não era uniforme. Havia diferenças naturais que explicavam 

porque alguns seres humanos eram mais aptos a assumir responsabilidades, a 

explicar as coisas e a comandar, enquanto outros, por um impedimento 

natural, estavam destinados a obedecer, a serem explicados e a se 

subordinar, acreditavam os filósofos. (MARTINS, 2005, p. 649). 

 

A afirmação de que as mulheres eram inferiores por questões naturais regia os 

discursos contra aqueles que defendiam os direitos da igualdade das mulheres, 

 

A explicação filosófica e naturalista para as diferenças de gênero começava a 

se tornar cada vez mais determinista e materialista, e essa mudança de 

enfoque teve um impacto significativo no debate que envolveu homens e 

mulheres intelectualizados no século XVIII a respeito dos direitos civis das 

mulheres. Para os intelectuais que defendiam os direitos civis e políticos das 

mulheres, as desigualdades se originavam na própria sociedade, na falta de 

oportunidades iguais para ambos os sexos. Já para aqueles que procuravam 

justificar a ordem social fundada nas desigualdades de gênero, a questão não 

estava na sociedade, mas nas leis inexoráveis da Natureza: as mulheres eram 

inferiores aos homens porque a Natureza as havia feito menores, mais 

frágeis, mais sensíveis e mais sujeitas aos imperativos da sua natureza 

sexual. Homens e mulheres eram, segundo esta interpretação, radicalmente 

diferentes em sua constituição física e intelectual e essa diferença era 

irredutível; estava inscrita nos corpos, ou seja, nos corpos sexuados de 

homens e mulheres. (MARTINS, 2005, p. 649-650). 

 

Nessa importante análise de Martins, ela descreve que, para os médicos desse 

período, era importante pesquisar e dar ênfase ao assunto da reprodução da mulher, 

 

[...] era necessário conhecê-la, bem como as transformações que ocorriam 

em seu corpo durante a gravidez e o parto. A perenidade do grupo, da raça, 

da espécie ou da sociedade – variações conceituais para a ideia de existência 

humana – dependia da capacidade do corpo feminino em gerar a vida, o que 

explica a universalidade de mitos e crenças sobre a gravidez. A obstetrícia 
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científica apoderou-se desse processo ao transformar a gravidez e o parto em 

fenômenos essencialmente naturais, observáveis e passíveis de controle, 

rejeitando qualquer explicação sobrenatural a respeito da geração humana. O 

que ainda não se podia explicar, acreditavam os médicos, seria futuramente 

explicado com o progresso da ciência. (MARTINS, 2005, p. 655). 

 

A autora traz à discussão outro ponto pertinente, ao falar da disseminação dos 

discursos da institucionalização dos corpos das mulheres através de obras que foram 

expandidas pelo mundo e chegaram até aqui, no Brasil, obras estas que, de fato, formam a 

gama do pensamento não só do passado como da atualidade e que acabaram por associar a 

mulher à natureza, garantindo a sua feminilidade e com seus corpos sendo controlados pelos 

homens. Explicita Martins: 

 

Assim, a obstetrícia procurou colocar em prática a máxima do conhecimento 

científico de então – saber para agir , construindo um saber 

institucionalizado a respeito do corpo da mulher acessível apenas àqueles 

que pertenciam ao círculo de iniciados e que dominavam o vocabulário e as 

práticas profissionais. Tendo em vista o grande número de publicações 

dentro de um único país, como a França, por exemplo, selecionei obras 

recorrentemente citadas e referenciadas pelos estudantes de medicina e 

médicos que também foram professores, obras estas que faziam parte do 

acervo das bibliotecas das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da 

Bahia. (2005, p. 655-656). 

 

Com o Iluminismo, tais pensamentos foram legitimados, favorecendo ainda mais 

a superioridade masculina, reafirmando que as mulheres são o símbolo da passividade, da 

paixão, enquanto o homem da força e da razão. Petit reitera que o lugar destinado às mulheres 

no período das Luzes era a esfera privado-doméstica: 

 

Se o contrato social é uma história de liberdade, o contrato sexual é uma 

história de sujeição. Ambos contam histórias da gênese do poder. Mas a 

história do contrato sexual é enviado pelas linhas teóricas que escondem seu 

verdadeiro conteúdo. Segundo Pateman, o conteúdo do contrato sexual, este 

pacto que configura o âmbito do privado-familiar, se resume que a mulher 

está sujeita ao homem aceitando sua submissão e sua morte civil em troca de 

apoio e proteção. (1994, p. 37). 

 

De fato, a reprodução do discurso da ciência e da filosofia confinou as mulheres 

na esfera doméstica, na árdua condição de esposa e como uma trabalhadora não remunerada, 

diz Petit, que continua trazendo uma discussão interessante a respeito do pensamento dos 

principais teóricos iluministas, dentre os quais destaco a visão de Rousseau, por ser este 
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categórico no que se refere ao papel das mulheres e à necessidade de afastá-las do âmbito 

público. 

 

[Rousseau] critica a presença da mulher no público, porque, desta forma, o 

homem,  o cidadão  poderia contaminar-se dos modos afeminados e outras 

qualidades do sexo fraco que ele define. Enfim, que para salvar a sociedade e 

para manter as virtudes dos cidadãos resistentes, é necessário minimizar a 

influência das mulheres e, para isso, nada melhor para confiná-las à esfera 

privada sujeitando-as à vontade do marido ou do pai. (PETIT, 1994, p. 83). 

 

Thomas Laqueur, além de fazer uma extensiva análise sobre corpo e gênero, nos 

brinda com um debate de como médicos e cientistas tentavam, incessantemente, provar a 

inferioridade feminina. 

 

De médicos pouco conhecidos aos gigantes da medicina do século XIX – 

Charcot, Virchow, Bischoff – surgiram os rumores clamando que a 

igualdade entre os sexos era baseada em uma profunda ignorância das 

imutáveis diferenças físicas e mentais entre os sexos e que isso, e não os 

caprichos legislativos determinavam a divisão social do trabalho e dos 

direitos. Os métodos certos e imparciais da ciência provavam, segundo a 

maioria dos médicos, que as mulheres não eram capazes de fazer o que os 

homens faziam, e vice-versa (inclusive estudar medicina). (2001, p. 254). 

 

Iole Vanin lembra que o fato de estudar medicina ser inaceitável para uma mulher 

justifica os ínfimos números nas universidades em: 

 

Atividades como medicina, engenharia, odontologia, legista, que além de 

exigirem do profissional força, frieza, raciocínio lógico, características 

definidas como masculinas, poderiam colocar em risco a conduta moral das 

mulheres que as exerciam. (2008, p. 82). 

 

A Gazeta Médica da Bahia publicou um artigo hostil e preconceituoso alertando 

que as mulheres poderiam perder suas características de sensibilidade e paciência: 

 

Nada ha tão materialmente inaceitável como uma doutora em medicina. Se 

ha paradoxo possível, é a admissão da mulher na arte de curar. Compreende-

se o valor das mulheres de armas que ennobrecem a historia de todas as 

nações [...] Não se percebe todavia que haja prazer possível em uma mulher 

conviver com as doenças mais repugnantes, e passar os melhores dias da sua 

mocidade a dissecar cadáveres. Não pode haver mulher de gosto tão 

deploravelmente depravado. Para se tornar bom cirurgião e bom médico é 

preciso que o homem desde o começo da sua instrucção technica se dê com 

toda a vontade e perseverança aos estudos anatômicos. No desempenho 

d’estes é mister vencer muita repugnância, desprezar muitos preconceitos 

expor-se a muitos perigos. A mulher pela sua compleição, pelos seus 
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hábitos, pela sua organização nunca poderia vence-los. Se para ser bom 

prático é preciso tudo isso, a mulher nunca poderia ser boa médica. Fez Deos 

a mulher para ser a companheira do homem, deo-lhe o logar mais santo da 

família, incumbio-lhe as funcções instinctivas da maternidade. Ora, deve ser 

cousa bonita ver sahir a esposa da casa, que o não pode ser sem ella, dia e 

noute, a toda hora, correndo Céca a Méca, com o filho nos braços, ou 

mentindo à natureza e escandalisando a sociedade, deixando-o entregue a 

cuidados de mercenários e egoístas! Rosa, d’onde devem emanar os 

perfumes enebriantes do amor, vê-la trescalando a odores desagradáveis, e 

borrifada com o sangue alterado e decomposto! Arrancal-a ao berço aonde o 

filho, entre os vagidos da primeira infância, lhe estende os braços, para ir 

retalhar os membros mutilados nas mezas das autopsias! Sahir tímida e 

honesta da casa de seus paes, com o pudor dos vinte annos, para se acercar 

dos cadáveres, e escalpello em punho, pedir-á natureza todos os seus 

segredos! Embolar a sensibilidade, que é o seu maior thesouro, para amputar 

uma perna ou extirpar um tumor! Edificante e tentadora profissão, em 

verdade, para uma mulher digna d’este nome! Se Deos tivera adivinhado que 

a mulher se havia de lembrar uma vez de ser doutora e medicina, certamente 

não incommodaria o somno de Adão, para lhe tirar a costella, ou quebraria 

esta em suas omnipotentes mãos antes de lhe dar o sopro divino! Nasce e 

vive a mulher para o amor [...] Emancipação da mulher pela medicina! A 

que preço? Porque sacrifício? Privam-a dos melhores sentimentos, roubam-

lhe os mais santos affectos, empanam-lhe a sua mais brilhante aureola, 

compram-lhe o coração, a alma, os sorrisos, as lagrimas, o amor, a poesia só 

para lhe deixarem... o que? A cabeça? A cabeça! A única cousa má da 

mulher! (GAZETA MÉDICA DA BAHIA, 1868, p. 70, 71-72). 

 

Com essa citação da Gazeta Médica, podemos imaginar que a árdua luta das 

mulheres não foi algo linear e casual. Suas conquistas se devem e, muito, às movimentações 

feministas, seja enquanto pensamento ou como movimento, para manobrar o discurso de 

ordem de gênero patriarcal. O pensamento feminista contribuiu, porque chamou a atenção, no 

século XVIII, para a necessidade de uma discussão em prol de se garantir o direito das 

mulheres e, com o advento da Revolução Francesa, elas encontraram nos ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade a possibilidade de soluções para suas demandas, o que não ocorreu, 

por ser esta revolução um movimento burguês cujas bandeiras estavam voltadas para questões 

econômicas e centralizadas nos homens.  

A partir do século XIX, o feminismo ganhou forma de movimento fazendo com 

que as mulheres fossem se articulando para que tivessem expressão e, no Brasil, garantiu-lhes 

o direito de se inserirem nas escolas de nível superior, como a Faculdade de Medicina da 

Bahia. A Reforma do deputado e professor Carlos Leôncio de Carvalho, em 1879, liberou o 

acesso das mulheres às universidades, mas foi somente no século XX que elas, 

significativamente, começaram a frequentar estas instituições e, ainda assim, sofrendo 

inúmeros preconceitos. 
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De acordo com Ana Alice Costa, a primeira metade do século XX foi reservada às 

lutas para a conquista do voto feminino, já como uma luta organizada, ainda que mobilizando 

apenas determinados segmentos de mulheres. 

 

Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais, pode ser 

considerado de cunho conservador no que se refere ao questionamento da 

divisão sexual dos papéis de gênero, inclusive reforçavam esses papéis, 

estereótipos e tradições na medida em que utilizavam as ideias e 

representações das virtudes domésticas e maternas como justificativa para 

suas demandas. (COSTA, 2005, p. 13).  

 

E não tardou para que uma liderança política no Brasil, como Getúlio Vargas, 

observasse a mobilização das mulheres e percebesse como ela poderia trazer vantagens no 

sentido de apoio ao seu governo. 

 

A luta pelo sufrágio feminino seguirá até 1932, quando essa reivindicação 

será concedida pelo novo governo implantado pela chamada ‘Revolução de 

1930’. Essa concessão fazia parte da nova estratégia de dominação 

implantada. Com esse movimento, subia ao poder Getúlio Vargas, 

representando a burguesia industrial em luta contra a burguesia agrária, até 

então única força controladora da economia e do aparelho do Estado. 

(SARDENBERG; COSTA, 1993, p. 18).  

 

Nesse contexto, e de forma cônscia, as mulheres começaram a romper com os 

ditames de que, para elas, só restava o lar, e este é, exatamente, o momento em que, segundo 

Iole Vanin (2008), se constata a inserção das mulheres na Faculdade de Medicina da Bahia. A 

autora chama a atenção de que isto pode ter ocorrido devido a alguns fatores, tais como o 

processo de modernização, que trouxe mudanças de comportamento sob os moldes europeus; 

o pós-guerra, quando muitas mulheres substituíram os homens em tarefas antes por eles 

realizadas; e a intensificação do movimento feminista que, na Bahia, começa a despontar na 

década de 20, mas ganha força nos anos 30. Sem dúvida, este foi o contexto em que as 

mulheres conquistaram o seu espaço no campo da medicina, porém, esta ainda era, em sua 

maioria, exercida pelos homens, devido, mais uma vez, ao discurso androcêntrico que 

demarcava, para as mulheres, o espaço privado, como reprodutoras e organizadoras do lar e, 

para os homens, como produtores, o âmbito da esfera pública. 

Na década de 60, uma nova discussão é trazida pelo movimento feminista, ao 

ressurgir após um período que Costa define como de relativa desmobilização, no momento em 

que se dá o boom “dos movimentos contestatórios... a exemplo do movimento estudantil na 
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França, das lutas pacifistas contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos e do movimento 

hippie internacional que causou uma verdadeira revolução nos costumes” (2005, p. 10). 

 

Ao afirmar que ‘o pessoal é político’ o feminismo traz para o espaço da 

discussão política as questões até então vistas e tratadas como específicas do 

privado, quebrando a dicotomia público-privado, base de todo pensamento 

liberal sobre as especificidades da política e do poder político. Para o 

pensamento liberal o conceito de público diz respeito ao Estado e às suas 

instituições, à economia e a tudo mais identificado com o político. Já o 

privado se relaciona com a vida doméstica, familiar e sexual, identificado 

com o pessoal alheio a política. Ao utilizar essa bandeira de luta, o 

movimento feminista chama a atenção das mulheres sobre o caráter político 

da sua opressão, vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo do 

privado, identificada como meramente pessoal. (COSTA, 2005, p. 10). 

 

Entendendo que esta responsabilidade que me cabe, de biografar a trajetória de 

vida de uma mulher que teve demasiada importância na sociedade baiana, significa um 

compromisso com o feminismo e com a historiografia, este estudo se inspira também na 

crítica à história tradicional, que manteve as mulheres excluídas do processo histórico, através 

das contribuições da Nova História considerada por muitos(as) historiadores(as) como a 

terceira fase da Escola dos Annales
36

. De acordo com José Costa d’Assunção Barros, com ela: 

 

[...] abre-se a uma ampla diversificação de objetos e dimensões de estudo, 

em alguns casos há certa fragmentação do conhecimento historiográfico. A 

ampliação de campos históricos já não tem limites. Há uma história para 

tudo o que é humano [...] (2010, p. 23).  

 

Essa nova fase da referida escola, que teve como discussão central trazer os 

excluídos para a história, dando um novo fôlego à historiografia, teve o seu boom na década 

de 70, período em que as acirradas e fervorosas discussões feministas geraram o que Ana 

Alice Costa chamou de feminismo da resistência. 

 

A segunda onda do movimento feminista na América Latina nasceu nos anos 

de 1970, em meio ao autoritarismo e à repressão dos regimes militares 

dominantes e das falsas democracias claramente autoritárias. Surge como 

conseqüência da resistência das mulheres à ditadura militar, por conseguinte, 

intrinsecamente ligada aos movimentos de oposição que lhe deram uma 

especificidade determinante. (2005, p. 13). 

 

                                                           
36

  A Escola dos Annales nasce em 1929, como uma reação à história triunfalista e événementielle, das 

guerras e batalhas, privilegiadamente política e cronológica da Escola Metódica, que segundo Marc 

Bloch e Lucien Febvre, não percebia o acontecimento na multiplicidade dos tempos históricos, nem 

como dimensão superficial de um iceberg profundo [...] (RAGO, 1995, p. 71). 
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A meu ver, tanto a história quanto o movimento feminista, nesse período, acabam 

por dialogar no sentido de pesquisar e se interessar pelas chamadas “minorias” e foi no bojo 

desta efervescência nas discussões que foi cunhado o conceito de gênero enquanto um 

sistema, proposto por Gayle Rubin, em 1975, em O tráfico de mulheres: notas sobre a 

“economia política” do sexo.  

Nesse texto, em que busca a compreensão do problema da opressão sobre as 

mulheres, Rubin (1993, p. 2) define o “sistema de sexo/gênero’: um conjunto de arranjos 

através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade 

humana, e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas”. É neste processo, 

portanto, que se encontra a opressão das mulheres: na criação da diferença sexual onde o 

parentesco produz as diferenças e a oposição exagerada destas diferenças biológicas entre os 

sexos reforça o masculino e o feminino, a divisão sexual do trabalho, a interdependência entre 

homens e mulheres e, mais, a regulação social da sexualidade, reprimindo qualquer arranjo 

que não seja o da heterossexualidade.  

O trabalho de Rubin ganha considerável proporção dentro da Academia, porém, 

foi criticado posteriormente pelos diferentes feminismos, por ter se fundamentado no conceito 

de parentesco de Lévi-Strauss para entender as articulações entre sexualidade e gênero. 

Acredito que seja importante trazer Gayle Rubin para esta discussão, porque ela começa a 

manejar o conceito de gênero o qual utilizo como categoria norteadora desta minha pesquisa, 

porém, tendo como referência central Joan Scott que propõe, na década de 1980, a categoria 

de gênero como análise histórica. Com base neste enfoque, analisei a inserção da Dra. Maria 

Theresa de Medeiros Pacheco na Faculdade de Medicina da Bahia, mostrando o modo como 

conseguiu avançar, apesar de ser esta uma área eminentemente masculina.  

Nas décadas de 70 e 80 do século XX, diante dos novos rumos da história (com a 

terceira onda dos Annales) e dos movimentos feministas, que ressaltaram a importância da 

discussão sobre os/as excluídos(as) da história, percebe-se a necessidade de fazer a História 

das Mulheres
37

, de tirá-las do processo de invisibilidade ao qual foram relegadas por muitos 

séculos. No dizer de Michele Perrot, “as mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, 

como se, destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, 

ou pelo menos, fora do acontecimento. Confinadas no silêncio de um mar abissal” (2008, p. 

16). Segundo a historiadora: 

                                                           
37

  O advento da história das mulheres deu-se na Grã-Bretanha e nos Estados-Unidos nos anos 1960 e 

na França uma década depois. Diferentes fatores imbricados – científicos, sociológicos, políticos – 

concorreram para a emergência do objeto “mulher”, nas ciências humanas em geral e na história 

em particular. (PERROT, 2008, p. 19). 
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Em primeiro lugar, porque as mulheres são menos vistas no espaço público, 

o único que, por muito tempo, merecia interesse e relato. Elas atuam em 

família, confinadas em casa, ou no que serve de casa. São invisíveis. Em 

muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da 

ordem das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila. Sua aparição em 

grupo causa medo. Entre os gregos, é a stasis, a desordem. Sua fala em 

público é indecente. ‘Que a mulher conserve o silêncio, diz o apóstolo Paulo. 

Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi 

seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Elas devem 

pagar por sua falta num silêncio eterno’ (PERROT, 2008, p. 17).  

 

Uma das críticas que a historiadora e militante feminista Joan Scott começa a 

elaborar é a seguinte: 

 

No que diz respeito à história das mulheres, a reação da maioria dos(as) 

historiadores(as) não feministas foi o reconhecimento da história das mulheres 

para depois descartá-la ou colocá-la em um domínio separado (‘as mulheres 

têm uma história separada da dos homens, portanto, deixemos as feministas 

fazer a história das mulheres, que não nos concerne necessariamente’ ou ‘a 

história das mulheres trata do sexo e da família e deveria ser feita 

separadamente da história política e econômica’). (1991, p. 3). 

 

Em um momento de crise dos paradigmas dominantes e de grande efervescência 

epistemológica vai emergir a necessidade de uma nova discussão que consiga analisar as 

relações sociais sem fugir do contexto histórico. Scott, atenta a todo este movimento, 

principalmente ao conceito de gênero e de como ele fora difundido, logo percebeu que este 

poderia contribuir para a história enquanto categoria de análise e indaga: Como é que o 

gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que o gênero dá um sentido à 

organização e à percepção do conhecimento histórico? As respostas dependem do gênero 

como categoria de análise. (1991, p. 3). 

No bojo da crise dos paradigmas e no intuito de analisar as relações sociais e as 

práticas e discursos que legitimaram a mulher na condição de subalternidade, elabora sua 

definição de gênero, que se torna fundamental para as teorias feministas, dada a sua 

complexidade e a abrangência de análise.  

 

[A] definição de gênero tem duas partes e várias sub-partes. Elas são ligadas 

entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas [...] O gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder. (SCOTT, 1991, p. 14). 
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Aponta, também, quatro elementos relacionados entre si que, para ela, estão 

transversalizados em uma lógica que reprime as possibilidades de gênero, como: símbolos, 

que chama de representações múltiplas-contraditórias, trazendo um exemplo bem nítido, ao 

citar Eva e Maria, símbolos latentes e contraditórios em nossa sociedade; normativas, práticas 

que evidenciam o sentido dos símbolos, normatizando-os: doutrinas religiosas; educativas; 

científicas; políticas; jurídicas... e reforçam a oposição binária; instituições, “aparência de 

uma permanência eterna na representação binária dos gêneros” (SCOTT, 1991, p. 15) que 

acaba por legitimar os símbolos e, consequentemente, as normas; identidade subjetiva, o 

apego à Psicanálise, informando a sua importância e contribuição, e concordando com Gayle 

Rubin sobre o fato de que esta tem ferramentas para explicar a reprodução de gênero, mas 

discordando ao dizer que a Psicanálise não é a chave para a interpretação de todas as relações 

e transformações sociais.  

Na segunda parte da sua definição de gênero afirma Scott:  

 

O gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Seria 

melhor dizer que o gênero é um campo primeiro no seio do qual ou por meio 

do qual o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece 

ter constituído um meio persistente e recorrente de tornar eficaz a 

significação do poder no ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. 

(1991, p. 16). 

 

Sabendo que os discursos androcêntricos tentaram manter as mulheres distantes 

da esfera pública, como Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco conseguiu avançar, em uma 

sociedade preconceituosa e sexista e ascender na profissão? Neste sentido, cito, mais uma vez, 

Scott, que me deu aporte teórico para compreender as relações que se estabeleceram nessa 

trajetória de vida. 

 

O gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as 

relações complexas entre diversas formas de interação humana. Quando 

os(as) historiadores(as) procuram encontrar as maneiras como o conceito de 

gênero legitima e constrói as relações sociais, eles/elas começam a 

compreender a natureza recíproca do gênero e da sociedade e as formas 

particulares, situadas em contextos específicos, como a política constrói o 

gênero e gênero constrói a política. (1991, p. 17). 

 

Utilizo o conceito de gênero de forma politizada e vinculada às teorias feministas 

e não como denunciou a própria Joan Scott, anos depois, ao ver este conceito sendo 

disseminado de forma deturpada,  
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No uso comum, ‘gênero’ se tornou um sinônimo para as diferenças entre os 

sexos, tanto atribuídas quanto ‘naturais’. Eu acho que esta contenção das 

possibilidades subversivas de sexo foi apenas parcialmente o resultado do 

triunfo das forças conservadoras em Pequim (e outros), que era também um 

efeito da distinção sexo/gênero em si, o que tende implicitamente a ratificar 

um discurso biológico que enfatiza a historicidade de corpos físicos (e que 

não contesta o essencialismo que faria sexo determinar o sexo). Esta é uma 

limitação grave no momento em que, sob a confluência de vários factores, 

desde o poderoso impacto de movimentos de gays e lésbicas com a 

proeminência da teoria da evolução nos campos de estudos e microbiologia 

cognitivo-sexo e diferença sexual tornaram-se o foco da discussão política-

científica-intensa. (SCOTT, 2001, p. 9).
38

  

 

Adriana Piscitelli (2002) e Claudia de Lima Costa (1998) também 

problematizaram esta questão, mostrando que o conceito gênero tem sido distorcido, 

dificultando uma percepção mais nítida das demandas das mulheres: 

 

Quando peço um retorno à noção de mulher como categoria política (em vez 

do conceito de gênero transformado em masculinidade) quero simplesmente 

relembrar o fato de que a ‘mulher’ é uma categoria heterogênea, construída 

historicamente por discursos e práticas variados, sobre os quais repousa o 

movimento feminista. (COSTA, C., 1998, p. 132-133). 

 

Levando em consideração que várias dentre as feministas citadas recuperaram as 

contribuições de Michel Foucault sobre o poder, busquei também neste autor a compreensão 

das relações de poder, um poder que não está em um só local ou em uma só pessoa ou grupo; 

está em toda parte e fincado em todas as relações sociais. Tais relações são evidentes e 

constituiu um marco na vida da Dra. Maria Theresa, pois, em todos os momentos, ela 

presenciou o poder seja exercido sobre ela seja exercido por ela. 
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  Tradução livre minha: “For that reason, I find myself using ‘gender' less and less in my work and 

talking instead about sexual difference (a term that doesn't presume fixed differences, but studies 

the operations of difference) and about biological sex as an historically variable concept. This 

doesn't solve the problem I've been describing, since it runs the risk of being heard (especially in 

the current discursive context) as an endorsement of the idea that sex is a natural fact. Still, it 

seems to me necessary to look elsewhere for terms and theories that will disrupt what has become 

the business-as-usual of history in general, and of women's history in particular. I'm not arguing 

that we erase gender and the useful notions associated with it from our vocabulary. Nor do I think 

we should police usages of the term so that our meaning is the only one to prevail. That's not only 

an impossible task, but one that denies the flexibility and mobility of language, its crucial role as 

an agency of change. Rather, I think we need to move on, to provoke a rethinking of what have 

become our routinized assumptions. It is precisely when we think we know what a term means, 

when usage is so commonly agreed upon that meaning need no longer be disputed or provided, 

that new words and new concepts, or perhaps redeployments and reformulations of existing ideas, 

are needed” (SCOTT, 2001, p. 9).  
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O poder não é substancialmente identificado com um indivíduo que o 

possuiria ou que o exerceria devido a seu nascimento; ele torna-se uma 

maquinaria de que ninguém é titular. Logicamente, nesta máquina ninguém 

ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são preponderantes e permitem 

produzir efeitos de supremacia. De modo que eles podem assegurar uma 

dominação de classe, na medida em que dissociam o poder do domínio 

individual. (1981, p. 121). 

 

Foi com esse enfoque interdisciplinar unindo a História aos Estudos de Gênero 

que compreendi como os discursos de ordem de gênero patriarcal conseguiram estabelecer, 

fincar e legitimar as diferenças sociais e sexuais na sociedade, com certeza, apoiados pelo 

discurso de uma ciência sexista. Tal raciocínio me faz crer que todas as mulheres que 

conseguiram enfrentar estas práticas e discursos foram corajosas e se arriscaram para provar 

que eram capazes. 

Acredito que cada uma dessas mulheres adquiriu certas características de defesa 

para sobrepujar tamanha ojeriza. Segundo as/os entrevistadas(os), a autoridade que Dra. 

Maria Theresa demonstrava era uma característica adquirida pelo fato de ter chegado sozinha 

em Salvador e por ter sido uma mulher constantemente assediada na sua época de estudante. 

Conforme ela confessou a sua sobrinha Tereza Cristina, o “ar” autoritário era utilizado para se 

defender desses assédios.  

Não foi, portanto, nada fácil chegar a uma faculdade onde a grande maioria era 

formada por homens, tendo de provar, a todo instante, a sua competência, que não estava ali a 

passeio e tinha objetivos próprios, objetivos estes que a fizeram a primeira diretora de um 

Instituto Médico Legal no mundo. É neste rumo que adentro o terceiro capítulo para analisar 

sua trajetória profissional e o campo da Medicina Legal na Bahia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que nada nos limite. Que nada nos defina. 

Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja 

nossa própria substância”  

(Simone de Beauvoir, 1908-1986) 
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3  ATUAÇÃO PROFISSIONAL DA DRA. MARIA THERESA DE 

MEDEIROS PACHECO 

 

A Medicina Legal é uma ciência de largas proporções e de extraordinária 

importância no conjunto dos interesses da coletividade, porque ela existe e 

se exercita cada vez mais em razão das necessidades da ordem pública e do 

equilíbrio social. Não chega a ser propriamente uma especialidade médica, 

pois aplica o conhecimento dos diversos ramos da medicina às solicitações 

do direito. Mas pode se dizer que é ciência e arte ao mesmo tempo […] A 

Medicina Legal não se preocupa apenas com o indivíduo enquanto vivo. 

Alcança-o ainda quando ovo e pode vasculhá-lo muitos anos depois da 

escuridão da sepultura. É muito mais uma ciência social do que 

propriamente um capítulo da medicina devido à sua preocupação no estudo 

das mais diversas formas de convivência humana e do bem comum. 

(FRANÇA, 2011, p. 1). 

 

3.1  MEDICINA LEGAL: UM CAMPO E SUA CONSTRUÇÃO 

 

No Brasil, país colonizado por Portugal, a partir de 1500, ou seja, relativamente 

novo diante do chamado Velho Mundo, quase cinco décadas foram necessárias, desde a 

chegada dos portugueses a esta terra, para se fundar um local de atendimento aos enfermos e 

pessoas carentes. Segundo Barreto, na verdade, “o estado Português, ao transferir para as 

Misericórdias responsabilidades assistenciais tão abrangentes, reforçou a intervenção de 

segmentos sociais de elites na gestão de assistência, mantendo esta última no campo da 

caridade”.  

 

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia foi fundada em 1549, mesmo ano da 

Fundação da Cidade de Salvador [...] essa irmandade fez parte de uma 

grande rede de confrarias, a qual, sob a proteção real e o aval da igreja, 

desempenhou importante papel na estruturação do Império Português e na 

assistência a população nos mais diversos níveis. (BARRETO, 2011, p. 6). 

 

Como não havia ensino médico instituído no Brasil: 

 

Coube às Misericórdias a garantia do sistema de assistência pública, como a 

organização e administração de casas para recolhimento de mulheres viúvas 

e órfãs, o amparo e os cuidados para com as crianças abandonadas, a 

concessão de dotes a moças pobres e casadoiras, o zelo aos presos, os 

cuidados com os doentes (fosse na residência destes ou no hospital) e a 

administração de cemitérios e do enterramento não apenas dos membros da 

misericórdia, mas de todos, mesmo aqueles não ligados a qualquer 

irmandade. (BARRETO, 2005, p. 179). 
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Nos séculos que se seguiram, XVII e XVIII, a medicina ainda não era um campo 

instituído, desenvolvido e organizado, como analisaram Foucault (1990) e Ferreira: 

 

O pensamento e a prática médica não possuíam a unidade que hoje é 

possível constatar. O mundo da cura era organizado segundo princípios 

específicos que não eram controlados com exatidão pela teoria médica, pela 

análise fisiológica, ou pela própria observação dos sintomas. A 

hospitalização e o internamento eram independentes em relação à medicina; 

e na própria medicina a comunicação entre teoria e prática era extremamente 

insatisfatória. (1993, p. 43-44).  

 

A chegada da Família Real, em 1808, fez surgir a urgência de se formar 

profissionais que pudessem atender às demandas e organizar o ensino e a prática da medicina, 

o que acabou por determinar o que Flávio Edler chama de o término da “era dos físicos e 

cirurgiões formados exclusivamente na Europa” (2009, p. 159). E, assim: 

 

Após abrir os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, D. João VI 

assinou, em 18 de fevereiro de 1808, o documento que mandou criar a 

Escola de Cirurgia da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da Cidade do 

Salvador, que ocupava o prédio do Colégio dos Jesuítas, construído em 

1553, no Terreiro de Jesus.
39

 

 

Em 1832, foi criado o embrião do futuro ensino da medicina legal, em um 

momento em que as Academias Médico-Cirúrgicas se transformaram em Faculdades, no Rio 

de Janeiro e na Bahia. A partir daí, a perícia oficial foi instituída, mas, “até o final do século 

XIX a cadeira Medicina Legal não gozava de prestígio. Não muito diferente de outras 

matérias, seu ensino carecia da parte investigativa” (MAIO, 1995).  

Diante das excessivas aulas teóricas, a Medicina Legal necessitava da prática e 

sua organização de ensino continuava a seguir os moldes franceses. Segundo Pacheco: 

 

A Medicina Legal estava, na Bahia, em condições precárias, porque os 

professores eram egressos da Toxicologia sem preparo para o ensino prático 

da Medicina Forense. Até que surge a figura de Virgílio Clímaco Damásio 

[...]. Não era apenas o homem da Medicina e da Medicina Social, mas, um 

político que utilizava o poder político a serviço da Medicina, sobretudo, da 

Medicina Legal. Desse modo, graças à iniciativa do Dr. Francisco Rodrigues 

da Silva, e com a aquiescência do Ministério Imperial, a Congregação da 

Faculdade de Medicina da Bahia deliberou, nos termos do artigo 14, do 

referido estatuto em votação unânime, precisamente em 27 de fevereiro de 

1883, indicar o nome de Virgílio Damásio para que, em viagem à Europa, 

                                                           
39

  Disponível em: <http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article 

&id=54&Itemid=73>. 
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pudesse estudar e ‘organizar, no Brasil, em bases mais cientificas e práticas, 

o exercício importantíssimo da Medicina Judiciária, firmando destarte, ainda 

mais, a competência’  tornando mais respeitável os pareceres dos médicos 

formados por nossa Faculdade, frisando que a tarefa seria ‘estudar o modo 

como é dado o ensino teórico e prático da Medicina Legal nos países mais 

adiantados da Europa’ [...]. (PACHECO, 2007, p. 140). 

 

Ao retornar ao Brasil, Virgílio Damásio organizou a Medicina Legal na Bahia, 

mas a sua chegada coincidiu com as agitações da Proclamação da República e ele se envolveu 

na política com o companheiro Silva Jardim e, avaliando aquela conjuntura, decidiu servir na 

luta republicana. 

Dilton Oliveira de Araújo observa que estudantes, médicos e professores se 

uniram à causa republicana, porém, muitos eram apenas simpatizantes. No entanto, aqueles 

que optaram pela militância marcaram a conflituosa trajetória do republicanismo na Bahia. 

Segundo o autor, uma das tendências: 

 

Era favorável ao federalismo que fosse uma decorrência da conquista da 

República e a outra considerava importante participar de uma luta pela 

federação mesmo sem vinculação à bandeira republicana. Por compreender 

como importante a adoção desse antigo anseio como se fosse um passo para 

a conquista democrática, vindo depois a própria Republica. (1992, p. 47). 

 

A simpatia do povo se voltava mais para os discursos da “linha exaltada, a 

tendência liderada por Silva Jardim [...]” (ARAÚJO, 1992, p. 52), que acabou por fundar o 

Partido Republicano da Bahia, do qual também fez parte Virgílio Damásio. Após a 

Proclamação da República e por influência de Benjamim Constant, começou-se a perceber a 

necessidade e a contribuição da Medicina Legal para as demais áreas, principalmente direito e 

psiquiatria. E, assim, esta área da medicina começou a se fortalecer, mas continuava sem a 

projeção que tanto buscava, comprometida pelas longas aulas com discursos teóricos e em 

francês: uma preocupação excessiva com questões sanitaristas, alienação e doenças mentais, 

continuava a mantê-la como um ramo menos importante diante das demais especialidades.  

Os novos recém-formados, como o jovem Raymundo Nina Rodrigues que, a 

pedido do próprio Damásio, exerceu o cargo de Assistente de Medicina Legal na Bahia, em 

1889 (e fez jus ao pedido), ascendeu, cada vez mais, na profissão e se empenhou para a 

consolidação da Medicina Legal, como observa Maio, segundo quem a obra de Nina As raças 

humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894) representou: 
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[...] a conversão definitiva de Nina Rodrigues à medicina legal. Entretanto, 

Nina não operou este deslocamento como mera peça ritualística. A 

predominância da clínica na formação dos alunos da Faculdade de Medicina 

corria o risco de continuar a manter à margem a cadeira de medicina legal, 

como acontecia até então. Atento a este perigo, Nina procurou deslocar a 

visibilidade prevalecente das disciplinas ligadas à Clínica Médica, para sua 

matéria, através da mobilização de, pelo menos, três recursos. O primeiro 

deles, diz respeito à introdução, por parte do racialista [...] da medicina legal 

no debate intelectual e político sobre os destinos da nação com importantes 

interlocutores [...]. O segundo recurso foi à criação, na condição de 

catedrático de Medicina Legal, junto com outros médicos, da Sociedade 

Médico-Legal da Bahia e da Revista Médico-Legal [...] O terceiro recurso 

[...] foi a tentativa de criar no interior da Faculdade de Medicina uma 

habilitação específica para o estudante que se especializasse em medicina 

legal. Esta proposta encaminhada à Congregação da instituição, em 1892, foi 

recusada pela mesma. Mais tarde, em 1895, Nina propôs à Sociedade 

Médico-Legal da Bahia que sugerisse à Assembléia Legislativa do estado a 

criação de um serviço médico-legal do Estado. A ideia foi aprovada sem ter 

sido executada. Mesmo assim, Nina persistiu no estabelecimento de uma 

série de alianças com o aparato jurídico-policial com vistas ao ensino prático 

de sua disciplina. (MAIO, 1995, p. 233-234). 

 

A discussão não ficou apenas no nível da organização da especialidade Medicina 

Legal em si, mas também, como analisa Maio, no que se refere à busca por sua legitimação: 

 

Se no século passado a luta dos médicos se desenvolveu no sentido de 

monopolizar o exercício da medicina contra os leigos e os charlatães, a partir 

da passagem do século uma nova disputa se associará à primeira. Desta vez, 

a competição se refletirá no interior da própria categoria médica, a partir da 

era das especialidades desde o final do século XIX, os médicos-legistas 

procuraram questionar os fundamentos dos clínicos gerais em matéria de 

medicina legal. Esta crítica apareceria com maior evidência na cotidiana 

tarefa de comprovar a fragilidade das perícias realizadas por clínicos. É nesta 

luta com os médicos clínicos que se constituirá o campo autônomo da 

medicina legal, campo este que será configurado definitivamente nas três 

primeiras décadas deste século. Desse modo, a criação de uma associação e 

de uma revista não-oficiais voltadas para as questões médico-legais deram 

maior legitimidade à especialização. (1995, p. 233). 

 

Nina se empenhou em defesa da Medicina Legal e Virgílio Damásio não se 

enganou ao perceber que encontraria em Nina a disposição para desenvolver esta 

especialidade na Bahia, pois ele, de fato, se dedicou à causa, assumindo a cadeira de Medicina 

Legal como professor-substituto de Damásio, em 1891, a partir daí começando uma intensa 

produção acadêmica. 

A maior parte de suas obras faz com que ele seja considerado o maior intelectual 

racista do nosso país do século XIX. Muitos dos seus discípulos saíram em sua defesa 

argumentando o seu não racismo, por ele ter, até mesmo, discordado do famoso psiquiatra e 
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legista italiano Cesare Lombroso a respeito da sua teoria do criminoso nato, que consistia na 

análise do crânio cujos formatos e especificidades poderiam determinar se este era típico de 

um criminoso ou não e, de acordo com seus estudos, elaborou uma descrição do que 

considerava povos “primitivos” e “selvagens” que, para ele, já possuíam características de 

criminosos natos e que, junto com a elite médica da época, associava aos negros e índios.
40

 

Fato é que, mesmo Nina não tendo insistido em reforçar o racismo em seus estudos até o final 

de sua vida, acabou como refém das próprias influências positivistas e evolucionistas dos 

estudos anteriores para a posteridade.  

Após a sua morte, em 1906, a Medicina Legal abraçou a teoria evolucionista, que 

repudiava a hibridação, abrindo o século XX com diversas dissertações de doutorado 

defendidas. Neste tipo de investigação, dava-se mais importância ao criminoso do que ao 

crime e se começava a verificar os perfis, afirmando que havia a degeneração racial, ou seja, 

para os estudiosos, a “mistura” entre brancos e negros formara a “mestiçagem” no Brasil, que 

era considerada um mal, logo, “branquear” a população se tornou o foco da Medicina Legal. 

Segundo Schwarcz: 

 

As raças, por outro lado, serão entendidas como passíveis de mutação, 

sujeitas a um processo contínuo de saneamento. É o discurso da eugenia que 

ganha novos adeptos, até mesmo nas radicais fileiras da Faculdade de 

Medicina da Bahia. (1993, p. 215). 

 

Regeneração era a palavra de ordem. Nas décadas de 1920 e 1930; a repugnância 

era o sentimento exposto à população “miscigenada”, o que era notório e também declarado 

em muitas revistas, inclusive a Gazeta Médica que, deste modo expressou o seu pensamento: 

                                                           
40

  Nina, ao exercer o seu ofício no Brasil, indicado para realizar a craniometria de Antonio 

Conselheiro foi considerado corajoso por desafiar a teoria de Lombroso quando disse: “O crânio de 

Antônio Conselheiro não apresentava nenhuma anomalia que denunciasse traços de 

degenerescência: é um crânio de mestiço onde se associam caracteres antropológicos de raças 

diferentes” (RODRIGUES, 2006, p. 89). Porém, não foge à cobrança de seu tempo e atribui outra 

característica ao Conselheiro, própria também da força discursiva da época sobre a alienação e 

doenças mentais: “Antônio Conselheiro é seguramente um simples louco. Mas a sua loucura é 

daquelas em que a fatalidade inconsciente da moléstia registra com precisão instrumental o reflexo 

senão de uma época pelo menos do meio em que elas se geraram” (RODRIGUES, 2006, p. 42). 

Outro caso famoso do Dr. Nina Rodrigues, que, novamente, desafiou a teoria de Lombroso foi a 

análise craniana do acusado de bandido, o negro Lucas da Feira, que era escravo, mas conseguiu 

fugir do seu senhor em 1828, organizou e foi chefe de um bando em Feira de Santana, acusado de 

cometer diversos tipos de atrocidade. “Lucas foi preso em 28 de janeiro de 1848; confessou todos 

os seus crimes. Condenado à morte, foi enforcado em 25 de setembro de 1849, na vila de Feira de 

Santana” (RODRIGUES, 2006, p. 105). Nina ao realizar os estudos em Lucas o diagnostica e 

sentencia: “Lucas era um verdadeiro criminoso, porque tinha instintos sanguinários, mas não era 

um criminoso nato; no máximo, um criminoso de hábito, cujas causas psicológicas não seria difícil 

traçar” (RODRIGUES, 2006, p. 108). 
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A mestiçagem deve ser até certo ponto encarada psychologicamente como 

factor de degeneração. Entre nós, é constituída de elementos de várias 

procedências portadores de caracteres étnicos diversos e condições especiaes 

que sob as influências mesológicas devem trazer uma perturbação 

innevitavel na organização do equilíbrio inobstavel. A mestiçagem 

extremada aqui encontrada... retarda ou dificulta a unificação dos typos, ora 

perturbando traços essenciaes, ora fazendo reviver nas populações caracteres 

atávicos de indivíduos mergulhados na noite dos tempos. É preciso mudar as 

raças [...]. (GAZETA MÉDICA DA BAHIA, 1923, p. 256). 

 

A Medicina Legal na Bahia, considerada conceituada por avançar nos estudos 

dando relevantes contribuições à sociedade no âmbito médico jurídico, foi, de fato, construída 

por médicos que transitaram na Faculdade de Medicina da Bahia, reduto que formou estes 

profissionais, desde o baiano Virgílio Clímaco Damásio (1838-1913), pois o que se tinha na 

área da Medicina Legal, antes da sua aparição, era apenas um ensino teórico e um corpo 

docente não especializado. Seu interesse em fazer com que a medicina judiciária crescesse, 

vislumbrando a sua importância, fez com que a Congregação da Faculdade de Medicina da 

Bahia, em 27 de fevereiro de 1883, por votação unânime, o indicasse para uma viagem à 

Europa no intuito de estudar e trazer ao Brasil uma forma de organizar a Medicina Legal 

assim como observar o ensino prático e teórico nas instituições visitadas para ser implantado 

na Bahia. Ele, então, observou o que tinha de mais atual com relação à bibliografia e adquiriu 

cerca de seiscentas obras para a Biblioteca da FAMEB (PACHECO, 2007).  

Retornando ao Brasil, escreveu um relatório do que havia observado durante a sua 

estadia na Europa que orientou médicos e estudantes sobre a Medicina Legal, mas optou pela 

política, tendo a certeza de que a Medicina Legal seria bem representada na Bahia pelo 

maranhense Raymundo Nina Rodrigues (1862-1906). Produziu dissertações e teses 

acadêmicas voltadas para a área da medicina jurídica, fundou a Sociedade de Medicina Legal 

da Bahia assim como uma Revista Médico-Legal. Seus estudos e pesquisas lhe renderam 

admiração internacional e súditos, tanto que, após a sua morte, “Arthur Ramos, 

especialmente, empenhou-se em ‘inventar’, como dizia Édison Carneiro, a ‘Escola Nina 

Rodrigues’, inventando assim também um lugar para si na linhagem rodriguiana” (CORRÊA, 

2006, p. 131). 

Nina foi o primeiro a perceber e denunciar que a Medicina Legal era tratada pela 

própria medicina de forma desigual com relação às demais especialidades:  

 

Era um crítico feroz da atmosfera intelectual morna que o cercava e em mais 

de uma ocasião denunciou a falta de infra-estrutura da sua faculdade e as 

práticas ultrapassadas de pesquisa e da docência. O melhor exemplo disso é 
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a Memória Histórica da faculdade para o ano de 1897, que foi incumbido de 

redigir – sendo praxe, a cada ano, um docente relatar o que se passara de 

relevante no meio acadêmico. Sua Memória era tão crítica às práticas locais 

que só foi publicada quase oitenta anos depois, em 1976, na mesma Gazeta 

Médica da qual fora editor. (CORRÊA, 2006, p. 136).  

 

O baiano Oscar Freire de Carvalho (1882-1923) foi o sucessor do Prof. Nina 

Rodrigues e, antes de ser convidado, em 1918, para organizar a Medicina Legal em São 

Paulo, pôs em prática, aqui em Salvador, em 1912, o plano de Nina Rodrigues, que era a 

construção de um Instituto Médico Legal, que teve a aprovação da Congregação, por 

unanimidade, para se chamar Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Para além deste 

importante feito, o Prof. Oscar Freire também criou a Sociedade de Medicina Legal e 

Criminologia da Bahia e também instituiu o primeiro curso de especialização em Medicina 

Legal na Bahia. 

O alagoano Estácio Luiz Valente de Lima (1897-1984), desde criança, chamava a 

atenção por sua capacidade de aprendizado: passou no concurso, aos 14 anos, para os 

Correios e Telégrafos, optando por Salvador, pois seu sonho era fazer medicina na Faculdade 

de Medicina da Bahia, e foi aprovado no período do concurso em primeiro lugar. Na 

faculdade, também chamava a atenção por suas notas sempre em destaque e se interessou pela 

clinica médica, mas dedicou sua carreira à Medicina Legal especializando-se fora do Brasil e 

trazendo inovações para serem implantadas no IMLNR, como a criação do Laboratório de 

Criminalística Afrânio Peixoto. Foi pioneiro, na Bahia, ao escrever sobre a perícia da 

paternidade. Em 1922, reconstruiu o Museu de Antropologia idealizado por Nina Rodrigues, 

organizou, em 1934, o primeiro Congresso Médico sobre a Sexologia Forense no Brasil e 

também deixou como contribuição à Medicina Legal baiana inúmeras publicações. 

“Mestre Estácio”, como costumava chamá-lo Maria Theresa, foi seu maior 

incentivador e a inseriu na Medicina Legal através da Sexologia Forense. 

 

3.2  A SEXOLOGIA FORENSE E MARIA THERESA DE MEDEIROS PACHECO 

 

A Medicina Legal se divide em ramos dentre os quais está a Sexologia Forense, 

também tratada por Sexologia Criminal, que estuda a atividade sexual humana relacionada às 

questões jurídicas, cíveis e criminais e se “dedica ao estudo dos fenômenos relacionados com 

a reprodução humana, desde a concepção até o puerpério” (DEL-CAMPO, 2005, p. 187). 

A sexologia forense foi dividida em subáreas para atender às demandas, que são: a 

Himenologia Forense, que estuda toda questão médico-legal voltada para o casamento, desde 
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o seu estabelecimento (momento do ato), suas finalidades (proteção à família, o dever de 

consumar as relações sexuais, procriação, proteção e educação da prole, fidelidade e outros); a 

Obstetrícia Forense, que estuda as questões médico-legais voltadas para a mulher no período 

gestacional, do parto até o puerpério, como também a investigação da paternidade através do 

DNA; e, por fim, a Erotologia Forense, que estuda os crimes sexuais (estupro), a prostituição, 

o perigo de contágio e também os “distúrbios ou transtornos do instinto sexual”. 

Dentre os trabalhos analisados, o que melhor conceituou a Medicina Legal foi o 

de Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, que dizem: “a ciência e 

arte extrajurídica auxiliar estão alicerçadas em um conjunto de conhecimentos médicos, 

paramédicos e biológicos, destinados a defender os direitos e os interesses dos homens e da 

sociedade” (1998, p. 1). De acordo com Eduardo Roberto Del-Campo, a Medicina Legal 

surgiu com o mesmo propósito do Direito: 

 

Apesar do infindável debate teórico para encontrar uma definição precisa 

sobre o que é o direito, é possível inferir que ele nasce das necessidades 

básicas da sociedade e para ela é voltado como condição precípua de sua 

sobrevivência. Esta é a razão pela qual todos os campos do conhecimento 

humano têm repercussão na esfera jurídica e vice-versa. Com as ciências 

médicas não seria diferente, pois inúmeras questões levadas aos nossos 

tribunais acabam por abranger discussões técnicas puramente afetas à área 

médica, tornando indispensável à intervenção de profissional qualificado. 

(2005, p. 1). 

 

O Código Penal comentado, de Guilherme de Souza Nucci (2008), traz reflexões 

que partem do princípio de que a Medicina Legal e o Direito caminham juntos e que é 

fundamental tratar destes campos, no que concerne à Sexologia Forense quando se trabalha 

com os crimes sexuais, com enfoque nas relações de gênero e da violência contra a mulher.  

Quando Maria Theresa de Medeiros Pacheco foi convidada pelo Prof. Estácio, em 

1954, ela fazia as perícias nos casos de estupro e sedução que ainda seguiam a antiga 

nomenclatura do Código Penal: “DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES”.  A leitura que 

o direito faz deles, hoje, segundo Nucci, é a seguinte:  

 

A sociedade evolui e houve uma autêntica liberação dos apregoados 

costumes, de modo que o Código Penal está a merecer uma reforma há 

muito tempo, inclusive no tocante à vetusta denominação de crime contra os 

costumes. O que o legislador deve policiar, à luz da Constituição Federal de 

1988, é a dignidade da pessoa humana, e não os hábitos sexuais que 

porventura os membros da sociedade resolvam adotar, livremente, sem 

qualquer constrangimento e sem ofender o direito alheio, ainda que, para 

alguns, sejam imorais ou inadequados. (2008, p. 873). 



 

91 

Anos mais tarde, a Lei n° 12.015, de 7 de agosto de 2009, alterou o Título VI da 

parte especial do Código Penal, substituindo “DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES”, 

como a seguir: 

 

TÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL  

CAPÍTULO I  

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  

Estupro  
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso. (BRASIL, 2009). 

 

Dra. Maria Theresa foi, de fato, a primeira mulher no Brasil a periciar no ramo da 

Sexologia Forense dentro de um Instituto Médico Legal e a primeira médica legista do Brasil 

diplomada, mas isto não implica dizer que tenha sido, de fato, a primeira mulher a realizar tais 

procedimentos. 

Para além do pioneirismo, a incorporação da Dra. Maria Theresa aos quadros 

funcionais do IMLNR alterou a forma de tratamento das vítimas de violência sexual, 

devendo-se levar em consideração que o professor Estácio de Lima a convidou para esta 

especialidade, justamente para dar suporte a estas vítimas, já marcadas pela dor psicológica e 

física, e ela demonstrava ser solidária com as mulheres violentadas. Neste sentido, ocorreu um 

caso específico, como nos informou o Dr. Lamartine Lima, em que a Dra. Theresa ficou 

notoriamente comovida e convidou a paciente para a necropsia de seu malfeitor: 

 

Para lembrar apenas uma variante pouco comum, excepcional, houve o caso 

do bandido, assaltante, homicida e estuprador, jovem adulto e forte chamado 

de ‘Toinho’, que assaltou um casal de namorados adolescentes, desacordou o 

rapaz e violentou a moça, em seguida entulhando de areia, pedrinhas e folhas 

secas a sua genitália e ânus, causando-lhe, além das lesões localizadas, forte 

trauma psíquico, que só cessou meses depois, quando a vítima assistiu o 

início da necropsia do bandido que em um confronto armado, fora abatido 

com dezenas de tiros pela Polícia Civil.
41

 

 

Seu discípulo e ex-aluno Raul Barreto também comentou outro caso: 

 

Na Lagoa do Amor, se eu não me engano é esse aqui perto de Pirajá a moça 

foi encontrada, foi violentada e empalada com pedaço de madeira enfiada na 

vagina e outro no ânus, a gente fez a perícia e tudo e a Dra. tava presente e 

ela se emocionou e disse: Poxa isso é um absurdo! ela sempre comentava 

                                                           
41

  Entrevista do Dr. Lamartine de Andrade Lima, em 5 de maio de 2011. 
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isso. Ah! Coisa de animal, eu disse, não pode ser animal que animal não faz 

isso, o animal irracional, o único animal que prática violência sexual é o 

animal racional, pode ser um pastor alemão ele não vai cruzar com a poodle 

porque ele quer, só quando ela tiver no cio, tiver em época de reprodução se 

ela o aceitar, ele não vai agredi-la. [...] Segundo os historiadores só há 

violência sexual na espécie humana.
42

 

 

O convite do Prof. Estácio, no sentido de que haver um atendimento feminino 

dentro do Instituto Médico Legal faria diferença não foi em vão:  

 

É uma maneira de ver, que a entrada da Dra. Maria Theresa no IMLNR 

tenha modificado a forma de tratamento às vítimas de violência sexual, 

porque as mulheres eram atendidas por homens, os médicos legistas da 

época atendiam às senhoras, às moças, e lembremos que na década de 1950 a 

sociedade ainda tinha e vivia com muitos tabus e a mulher era muito 

constrangida quando depois de sofrer um atentado sexual ser examinada por 

homem, embora médico, embora ético, embora fosse um tratamento 

extremamente delicado para com elas, mas não deixaria de ser uma figura 

masculina, e a Profa. Maria Theresa foi ali colocada no setor de sexologia 

forense pelo Prof. Estácio de Lima justamente por isso, ele precisava de uma 

mulher especialista, competente, para atender aquelas vítimas femininas, 

realmente nesse sentido modificou, uma presença feminina pela primeira vez 

fazendo perícia.
43

 

 

E, de fato, Dr. Estácio não errou na escolha, pois Dra. Theresa desde que começou 

a periciar, se dedicou à Medicina Legal até o fim da sua vida. 

 

3.3  A NOVA ERA PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL NINA RODRIGUES  

 

Dra. Maria Theresa passou uma década trabalhando no IMLNR com a sexologia 

forense atendendo mulheres e crianças violentadas. Por transitar neste espaço, começou a se 

sentir ainda mais atraída pela Medicina Legal e por todos os ramos que ela abrange e se 

propôs a aperfeiçoar os seus conhecimentos na área. Em 1965, inscreveu-se no concurso de 

Docência Livre da Faculdade de Medicina da Bahia
44

, com a tese Aspectos da delinquência 

sexual (PACHECO, 1965). Logo na justificativa da tese, Dra. Maria Theresa explica que a 

                                                           
42

  Entrevista com Raul Coelho Barreto Filho, em 9 de abril de 2012. 
43

  Idem. 
44

  A Docência Livre exigia concursos semelhantes aos que se pretendiam catedráticos, constando de 

oito provas: de títulos, prova clínica de psiquiatria forense, de laboratório médico-legal, de 

sexologia forense, prova escrita de seis horas de duração, prova no cadáver  necropsia completa, 

exame no vivo em clínica forense, prova oral ou didática com o posto sorteado na hora, dentre os 

sessenta assuntos do programa. A prova escrita também constava de pontos sorteados na hora da 

prova, frente à comissão examinadora. 
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escrita desta, foi para atender um ideal, assim como um dever, por ter trabalhado durante dez 

anos atendendo na área da sexologia forense no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. 

No primeiro capítulo, intitulado “Delitos sexuais: visão do problema no Brasil, do 

ponto de vista histórico-penal”, a autora começa discorrendo sobre a personalidade humana 

que, ao longo da vida, acaba por enfrentar problemas de natureza sexual, segundo ela, o 

masoquismo e o sadismo. Para o sádico, “o grande prazer é acarretar o mal, é produzir a dor 

em outrem. Roubar ou furtar o automóvel, utilizando-o para uma noite de boemia e loucuras. 

Mas a satisfação relativa ‘ao furto’ ao ‘roubo’ é jogar mais logo, o veículo contra o poste, ou 

de uma ribanceira abaixo” (1965, p. 2). Quanto ao masoquismo, ela explica:  

 

Psicólogos procuram classificar a satisfação que a mulher experimenta no 

ato do defloramento, como um prazer masoquista, abstração feita, 

naturalmente, dos fatores afetivos e educacionais em causa. Ela aprendeu 

que é bom sacrificar-se pelo ente querido. O orgasmo, confessam na sala de 

exames do Nina Rodrigues e nos consultórios dos obstetras e ginecologistas, 

é excepcional nessa hora. E, ao mesmo tempo, o homem que ‘exige’, no 

matrimônio (PACHECO, 1965, p. 2). 

 

Detecta, no comportamento das mulheres, um fator educacional, de uma educação 

de caráter androcêntrico, que encaminha o sexo feminino à submissão e exploração. Porém, 

Dra. Theresa Pacheco não aprofunda este aspecto. Discorre contextualizando as Ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas que vigoraram em Portugal e, também, no Brasil, desde o 

seu “achamento”, que tratavam dos atos de uso e abusos das mulheres e diz que somente no 

século XIX, em 1830, “o Brasil Imperial passou a ter legislação penal própria, através do seu 

código criminal” (1965, p. 14). Assim, trata de cada artigo que faz parte deste conjunto de leis 

e suas penalidades. Proclamada a República, não tardou o aparecimento de um Código Penal 

que veio substituir o anterior, substituição ou reforma tão ansiosamente esperada por mais de 

meio século: “[a] Lei de 1890 que não quis mais se chamar Código Criminal e sim Código 

Penal”. Em seguida, analisa a lei penal decretada no Estado Novo, de Getúlio Vargas, 

defendendo que “esse código, por alguns, tachado de fascista, não o era, entretanto, nas suas 

linhas gerais” (PACHECO, 1965, p. 18), no que se refere aos artigos voltados aos delitos 

sexuais e suas penas. 

No segundo capítulo, “Conceito, definição, estatística”, Dra. Theresa expõe 

alguns conceitos utilizados no capítulo anterior, como “sedução”, “defloramento”, “estupro”, 

analisando como cada um deles foi introduzido no Código Criminal e, logo após, no Código 
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Penal, e as definições postas à sociedade citando muitos exemplos, dentre eles o que se 

vislumbrou na Medicina Legal no Brasil, 

 

O mais famoso dos dicionaristas modernos. Sr. Candido de Figueiredo, 

assim se expressa: Estupro  atentado contra o pudor de uma mulher. Coito 

forçado. Defloramento de virgem. Três conceitos em que verdadeiramente, 

apenas o segundo  coito forçado  é o que, de algum modo, se ajusta aos 

cânones da Medicina Legal brasileira, a mulher sendo a vítima. (PACHECO, 

1965, p. 24- 25). 

 

Faz, ainda, uma crítica, no que se refere à criminalidade em algumas das 

principais cidades do mundo, nos casos de defloramento: 

 

Em Paris, Londres, Nova York, Berlim, Tóquio, ou qualquer outra das 

imensas capitais do mundo, praticamente, não há exames médico-legais para 

o diagnóstico da integridade do hímenal, no particular defloramento 

propriamente dito, ou sedução. A irreverência de muitos, procurando 

justificar o fato, proclama a queda, ou a destruição do belo tabu que é a 

virgindade. (PACHECO, 1965, p. 31, grifo nosso). 

 

Nesta passagem da tese, Dra. Maria Theresa deixa nítida a sua postura 

conservadora e machista ao defender a virgindade como o “belo tabu”, o que nos reporta ao 

segundo capítulo, quando tratei dos discursos sobre a inferiorização das mulheres, e, também, 

no primeiro capítulo, quando vimos a criação cristã dada a Maria Theresa pela família, que 

acabou, de certa forma, por justificar o seu pensamento; portanto, a questão discursiva 

científica, cultural e religiosa se fundem na formação e pensamento de Maria Theresa ao 

defender a virgindade. 

Michelle Perrot traz uma discussão pertinente e histórica para entendermos 

melhor sobre essa interiorização não só de Maria Theresa como das mulheres da sua época 

sobre a virgindade,: 

 

A mulher se confunde com seu sexo e se reduz a ele, que marca a sua função 

na família e seu lugar na sociedade. O sexo das mulheres deve ser protegido, 

fechado e possuído. Daí a importância atribuída ao hímen e à virgindade. 

Principalmente pelo cristianismo que faz da castidade e do celibato um 

estado superior. Para os pais da igreja, a carne é fraca. O pecado da carne é o 

mais terrível dos pecados [...] A virgindade é um valor supremo para as 

mulheres e principalmente para as moças [...] A virgindade no casamento é 

seu capital mais precioso. Elas devem se defender da sedução e do estupro, 

que, entretanto, é praticado por bandos de jovens em busca de iniciação. 

Moças sozinhas à noite precisam ter cuidado. Não estão mais protegidas do 

que as mulheres na cidade noturna moderna. O corpo das mulheres está em 

perigo. A virgindade das moças pertence aos homens que a cobiçam. Mais 
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mito do que realidade, o direito do senhor feudal de deflorar a mulher do 

servo não deixa de ser rico de significações. O direito do esposo é mais real, 

pois se apodera de sua mulher na noite de núpcias, verdadeiro rito de tomada 

de posse. Ritual que, por muito tempo, era público (a verificação do lençol 

manchado que sobrevive na África do Norte), tornou-se cada vez mais 

íntimo. Principalmente a partir dos séculos XVIII e XIX, como mostra a 

prática da viagem de núpcias. (PERROT, 2008, p. 64- 65). 

 

Retomando a discussão da tese de Maria Theresa, a autora traz dados de casos de 

sedução e estupro, dos anos de 1930 a 1963, faz um comparativo de aumento ou diminuição 

dos casos no decorrer das décadas e formula hipóteses que considerou como importantes: 

 

Quanto tornamos possível a observação, ano a ano, da curva ascencional dos 

habitantes, e o número de defloramentos ou seduções que foram trazidos ao 

‘Nina’. Mas, curiosíssimo [...] foi a diminuição súbita das queixas de estupro 

em 1942  3 casos justamente, quando a sua idade limite baixou de 16 para 

14 anos. Depois é que veio vindo gradual ascensão. Pode-se também notar a 

possível influência dos fatores ligados à grande guerra que principiou em 

1939 e se estendeu até 1944, com as dificuldades econômicas, a 

mobilização, as inquietações, os sofrimentos. Nos países ocupados 

militarmente, e assolados pela miséria, a situação foi terrível. Felizmente, 

escapamos no Brasil a tal horrores. (PACHECO, 1965, p. 31-32). 

 

Daí por diante, continua a sua análise, apontando as suas perspectivas: 

 

Vê-se claramente que a sociedade reagiu de modo curioso a nova lei penal, 

que admitiu a sedução, somente entre 14 e 18 anos, e não mais entre 16 e 21, 

enquanto o estupro passou a ‘ocorrer’, apenas quanto à idade, antes dos 14 

anos. O defloramento ou sedução baixou, estatisticamente em 1942 para 162 

casos, e 137 em 1943. A população da cidade, entretanto, estava em 

elevação, e existiam circunstâncias que poderiam favorecer o crescimento 

das ‘seduções’: a mobilização, a perspectiva de embarque para a guerra e a 

presença de soldados estrangeiros, em grande número. (PACHECO, 1965, p. 

33). 

 

Novamente, trata dos três casos de estupro de 1942, demonstrando a sua surpresa, 

justamente pelo fato de o momento propiciar o contrário, dizendo que “a guerra, a convocação 

de reservistas, o estrangeiro [...] poderiam ter favorecido o ‘crescimento’” (PACHECO, 1965, 

p. 33). E prossegue: 

 

A descida de 16 para 14 anos seria o elemento preponderante, o que denota, 

realmente terem sido os casos anteriores na sua grande maioria, de menores 

entre 14 e 16 anos. A elevação numérica das ‘queixas’ de estupro veio 

ocorrendo lentamente, para acentuar-se, apenas em 1955 cincoenta e um 

casos, já então a população da cidade estando em mais de 535.000 

habitantes. Daí por diante, estupro e sedução subiram sem haver, porém, 
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proporcionalidade com o número de habitantes  anteriormente à vigência 

do Código atual. (PACHECO, 1965, p. 33-34). 

 

No terceiro capítulo, intitulado “Aspectos médico-legais e sociológicos do 

problema”, ela inicia tratando do defloramento como um crime em decadência, mas reforça a 

preocupação médico-legal e a consideração indiscutível da gravidade dos casos de violência 

sexual e corrupção de menores. Porém, “o que poderia parecer demasiadamente simples 

constitui uma de suas formas primordiais de luta, oferecendo, entretanto, e não raramente, 

sérias dificuldades: é a perícia” (PACHECO, 1965, p. 36) e informa que: 

 

Na Bahia, sob a orientação do Prof. Estácio de Lima, todos aceitamos que a 

presença da gravidez autoriza a conclusão da perda da virgindade, e o nosso 

judiciário jamais discordou e nunca pôs em dúvida, o nosso ponto de vista. O 

hímem, é no caso, elemento de grande valor diagnóstico, porém não é tudo 

exclusivamente. (PACHECO, 1965, p. 37). 

 

Se a gravidez é uma grande prova criminal, por outro lado, ela discorre sobre as 

dificuldades e cuidados que se deve ter quando não há gravidez, sobre as hipóteses que 

precisam ser elaboradas, o preparo do legista e sua ética para a pronta perícia. 

 

As ‘queixas’, portanto, devem ser imediatas, e o médico legista não tem o 

direito, sob pena de incorrer em grave comprometimento à honra 

profissional, de transferir, para o dia seguinte, o exame, sob o pretexto de 

hora avançada, das deficiências de luz, da presença de fluxo menstrual, etc. 

(PACHECO, 1965, p. 42).  

 

Dra. Theresa, de fato, abomina, em sua tese, a negação da perícia imediata 

alegando o referido na citação anterior, pois sabia das dificuldades de se colher, no dia 

seguinte ao fato ocorrido, material como vestígios de esperma, observar a mudança anatômica 

da região vaginal e outros fatores técnicos e policiais. 

 

Devemos, no interesse social, chamar a atenção das autoridades policiais, 

para a utilidade dos exames médico-legais, não apenas das vítimas, como 

também dos acusados. Meses e meses transcorrem nos institutos médico-

legais, e vamos dizer precisamente na Bahia, em que examinamos dezenas 

ou centenas de vítimas, e nem um só suspeito de prática de estupro. 

(PACHECO, 1965, p. 45). 

 

Dra. Maria Theresa levanta, em poucas palavras, o seu pensamento avançado, 

quando fala da necessidade de também periciar os homens que cometeram o crime de estupro, 

algo que até hoje não é feito, talvez pela demora em se identificar o acusado. Mas diante do 
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fato de apenas se ter elementos para fazer a perícia das mulheres, podemos fazer uma análise 

daquilo que envolve este processo, até mesmo no sentido de o Estado, através das políticas 

públicas, invisibilizar os homens que cometem tais crimes, pois, enviá-los somente aos 

presídios não resolverá a questão, visto que, após terem cumprido a pena prevista por lei, 

novamente eles serão inseridos na sociedade e poderão novamente cometer tais atos, sem 

nenhuma conscientização do crime que cometeram. Nas páginas seguintes, Dra. Theresa 

registra que também não se pode deixar passar despercebidos casos de mulheres que 

apresentem desvios psicológicos no sentido de simular e acusar um estupro e que a psiquiatria 

forense muito contribui para detectar esses comportamentos. 

No quarto e último capítulo, “A perícia”, Dra. Theresa fala sobre como, “na rotina 

o procedimento adotado nas perícias sexológicas tem que obedecer, como, aliás, o fazemos, 

normas pré-estabelecidas” (PACHECO, 1965, p. 52). Desde o momento em que a vítima entra 

para ser periciada, começa o seu processo de análise física, social e psicológica. Ela traz 

também, em anexo, o modelo do laudo utilizado nas perícias no IMLNR. Vale salientar o que 

Dra. Theresa aponta como “Deduções finais”, voltadas para o que foi exposto na tese: 

 

As leis penais no Brasil procuraram, sempre, enfrentar o problema dos 

delitos sexuais. [...]. 2) As ordenações do Reino de Portugal (Livro 

Terceiro), desde as Afonsinas, vigentes na época da descoberta do Brasil, 

cuidando da aplicação das penas, estabeleceram também normas 

processuais. 3) As leis antigas eram extremamente rigorosas indo à pena de 

morte, nos delitos sexuais. 4) Desde a vigência do Código Criminal (1830), o 

abrandamento das penalidades, no particular, tem sido considerável. 5) Há 

certa tendência, no Brasil contemporâneo, para novas diminuições das penas 

nos delitos sexuais, sendo o ante-projeto do ministro Nelson Hungria, um 

exemplo. 6) Observa-se, porém, nos dias atuais, uma tendência ao aumento 

dos crimes sexuais, em número e torpitude, o que nos leva a acreditar que os 

juristas deviam rever o assunto, para nova tomada de posição. 7) As penas, 

realmente, não são elementos decisivos na profilaxia dos crimes. 

Representam, porém, grande papel na defesa social, pelo seu caráter 

intimidativo e de recuperação educativa do delinqüente. As próprias 

personalidades psicopáticas se intimidam. 8) Pensamos que a medida de 

segurança preventiva, alcançando particularmente, a chamada ‘juventude 

transviada’, poderia ser útil desde que houvesse, por exemplo, uma coerção à 

frequência dos serviços psiquiátricos abertos e submissão compulsória às 

tentativas de uma rigorosa psicoterapia, sem prejuízo de outros métodos 

terapêuticos. 9) Nos primeiros anos de vigência do nosso Código Penal, a 

começar em 1942, ocorreu uma baixa considerável das queixas de violências 

sexuais  não decorrente apenas da descida de 16 para 14 anos, da 

capacidade de consentir. 10) Nota-se fenômeno semelhante, em relação ao 

defloramento (sedução), com limite de 14 a 18 anos).  

A Medicina Legal deve continuar atenta na defesa da sociedade, e as perícias 

sexológicas estão a exigir crescentes cuidados na sua execução. (PACHECO, 

1965, p. 66-67). 
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Para dar continuidade a sua formação profissional e ampliando o seu campo 

dentro da Medicina Legal foi, em 1969, a Paris, cursar um ano de Medicina Legal, o que hoje 

corresponde ao doutorado, dedicando-se ao estudo para a obtenção do título de assistente 

estrangeira com a tese Alterações dos grupos sanguíneos em sangue de cadáveres putrefeitos 

e congelados  no original, De l’evolution post-mortem des groupes sanguins: mémoire pour 

le titre d’Assistant Étranger (PACHECO, 1969).
45

 

Retornando a Salvador, continuou a desenvolver os seus trabalhos no IMLNR e, 

em 1971, concedeu uma entrevista ao jornal A Tarde
46

, já como Diretora desta instituição 

(Foto 7)  embora a posse no cargo só viesse a ocorrer em 1972, no governo do seu 

contemporâneo de faculdade, amigo pessoal e, também médico, Antonio Carlos Magalhães 

(ACM)  onde diz: “espero mostrar que a mulher pode fazer muita coisa e agora, que estamos 

assumindo postos em reconhecimento à capacidade feminina espero fazer tudo para retribuir a 

confiança que o Governador Antonio Carlos depositou em mim”.
47

 

 

Foto 7  Reportagem do jornal A Tarde sobre a ascensão de Dra. Maria Tereza 

Pacheco ao cargo de Diretora do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, 1971 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 18 dez. 1971 

                                                           
45

  Era objetivo deste trabalho realizar uma análise da tese, entretanto, por falta de acesso ao texto, este 

exercício ficou prejudicado. 
46

  O jornal A Tarde foi fundado por Ernesto Simões Filho, tendo sua primeira edição em 15 de 

outubro de 1912. Este jornal possui uma linha editorial que defende sistematicamente os interesses 

das elites baianas e que, em alguns momentos pontuais, esteve na oposição aos poderes instituídos. 
47

  Jornal A Tarde, 18 dez. 1971. 
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Vale ressaltar que o jornal deu à matéria o título “De como a mulher ascende a um 

pôsto importante por capacidade profissional” e acentua:  

 

Diz ela mesmo, como Diretora do Nina, voltarei a trabalhar a sala de 

Necroscopia porque amo minha profissão, embora me sensibilize quando 

vejo os cadáveres sobretudo, de pessoas conhecidas ou amigas, Porém, 

mesmo sendo um amigo que morre não deixo de trabalhar porque é a última 

homenagem que lhe prestarei fazendo a autópsia.
48

 

 

Nessa reportagem, ela apresentou os seus planos dentro do IMLNR, do que 

pretendia fazer dele, ou seja, transformá-lo em uma Casa de Ciência onde não só se realizasse 

exames na área da Medicina Legal, mas, também, como um espaço de pesquisa para os 

estudantes de Medicina e Direito. O referido jornal, em tão parcas linhas, reforça o estereótipo 

da dita sensibilidade feminina, como se trabalhar nesta área fazendo necropsias pudesse 

sensibilizar apenas as mulheres ou como se fosse uma regra a sensibilidade nelas, 

 

A Diretora do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues é uma profissional 

abnegada. Você poderá encontrá-la no Nina todas as manhãs até as 12 horas 

em seu gabinete ou numa sala examinando cadáveres. Todos os dias das 

19h30m até às 22 horas, e às vezes até à meia noite você também poderá 

encontrá-la trabalhando. Ela não pára. É um verdadeiro dínamo. Mas é antes 

de tudo uma mulher, e como tal é sensível, e mesmo com 14 anos em 

contato direto com cadáveres ela se sensibiliza.
49

 

 

Em um dos tópicos da entrevista, ela já refere o que pretendia mudar na sua gestão 

e informa que o Nina iria mudar de local: 

 

Já existe um projeto que deverá ser executado em convênio da Universidade 

Federal da Bahia e o estado para a saída do Nina Rodrigues do prédio da 

antiga Faculdade de Medicina. Para a Dra. Maria Tereza ‘o local é 

inadequado para um bom funcionamento de um Instituto Médico Legal, 

primeiro por ser de difícil acesso e em segundo lugar por causa da 

vizinhança. Um órgão como este deve ficar localizado um pouco afastado do 

Centro da Cidade e deverá funcionar juntamente com a Polícia Técnica e o 

Instituto de Identificação Pedro Melo’.
50

 

 

No final da entrevista, o jornalista Reynivaldo Brito sentencia, demonstrando todo 

o seu sexismo: “embora seja uma mulher a Dra. Maria Tereza tem todas as qualidades para 

                                                           
48

  Jornal A Tarde, 18 dez. 1971. 
49

  Id., ibid., grifos nossos. 
50

  Id., ibid. 
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exercer uma boa administração à frente do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues”.
51

 Para 

um jornalista da década de 1970, percebemos o quanto a sua escrita é permeada por um 

discurso que atravessou os séculos, discursos que trabalhamos no segundo capítulo, ao 

abordar uma ciência e uma sociedade excludentes que legitimaram a inferioridade da mulher 

perante os homens e a sua incapacidade para exercer profissões consideradas eminentemente 

masculinas, que impôs que o lugar das mulheres era no lar, cuidando do marido e da prole e 

caso fossem trabalhar que trabalhassem em profissões que não alterassem a sua sensibilidade 

e que fossem voltadas para o cuidado do outro. 

As mulheres, todavia, foram, de forma gradativa, conquistando o seu espaço e 

Maria Theresa conquista o seu, ao alcançar o posto de diretora do IMLNR (1971-1987) e, 

depois, como diretora do Departamento de Polícia Técnica (1991-1999), estabeleceu uma boa 

aliança com todos os governadores. Resta evidente que o sucesso de todas estas relações se 

deu por ela ter proximidade com todos eles, antes mesmo de se inserir como diretora, seja 

como aluna no caso de Roberto Santos ou como contemporânea de faculdade de ACM: 

 

Luiz Viana Filho tinha aproximação com Prof. Estácio, eram colegas da 

Academia de Letras da Bahia, e, por conseguinte, gostava muito dela e ela 

dele [...] Roberto Figueira Santos que tinha sido Professor dela e amigo 

pessoal, então uma pessoa admirável, um homem brilhante e depois se 

repetiu ACM.
52

 

 

Um episódio de estranhamento com um governador ocorreu, como conta sua 

sobrinha Tereza Cristina: 

 

Só Waldir Pires que não deu muita atenção a ela, ela foi dar aula no primeiro 

andar, não deixaram ela entrar, foi um sucesso [risos]. Quando ela vai para 

entrar no auditório pra dar aula, tinha uma placa dizendo: “Proibida a entrada 

de Maria Theresa”, ela parou, os alunos olharam pra ela e ela disse: “Tudo 

bem, eu vou dar aula pra vocês embaixo da árvore”. Foi uma confusão tão 

grande. Mas quando ela entrou em contato com ele, ele disse que não tinha 

nada contra ela e mandou um ofício mandando abrirem as portas pra ela.
53

 

 

A falta de atenção do Governador Waldir Pires (PMDB) e seus correligionários 

com Maria Theresa é compreensível, afinal, no ano de 1986, ele saiu vitorioso da eleição para 

o governo do Estado da Bahia, marcando um rompimento político da direita (PFL), da qual 

                                                           
51

  Jornal A Tarde, 18 dez. 1971, grifo nosso. 
52

  Entrevista do Dr. Lamartine de Andrade Lima, em 5 de maio de 2011. 
53

  Entrevista de Tereza Cristina Pacheco, em 1 de outubro de 2013. 



 

101 

fazia parte o principal líder na Bahia, Antonio Carlos Magalhães cuja amizade pessoal com 

Maria Theresa que sempre o apoiou, era do conhecimento de todos(as). 

Em sua coluna para o jornal A Tarde, Maria Theresa escreve para o já falecido 

mestre Estácio de Lima contando, de forma irônica, o episódio ocorrido no governo de Waldir 

Pires, anos depois, e demonstrando sua satisfação com o retorno de ACM, em 1991, ao poder. 

 

Tanta novidade, Mestre Estácio! 

A Bahia, sob comando firme de seu amigo, o governador Antonio Carlos 

Magalhães. Agente da Secretaria de Segurança Pública, um jovem professor 

de Direito Penal, seu vizinho quando criança, o Prof. Sérgio Alexandre 

Meneses Habib, no propósito firme de dirigir com toda inteligência e vigor 

os destinos de uma pasta, a mais difícil e espinhosa em todos os tempos e 

lugares. No Departamento de Polícia Científica, estamos nós, um grupo de 

seus ex-alunos, tentando tirar das cinzas ou dos escombros a Medicina Legal 

pericial a Criminalística, o Laboratório Médico Legal e a Identificação. 

Imagine, mestre, como se repetem os fatos! Pois, não é que me proibiram a 

entrada, para lecionar em nosso querido e inigualável Instituto Nina 

Rodrigues! Está admirado? E isso tudo depois de quase o destruírem! Até a 

biblioteca foi arrancada daquele lugar que o senhor nos ajudou a escolher e 

jogada no fundo do prédio! Sei que nem está acreditando, mas verdadeiro! 

Iconoclastas, empedernidos da cultura e até da sensibilidade! Por vezes 

chego a acreditar e desajustes da personalidade, sim, tudo aquilo é do povo e 

das gerações que passam, coisa alguma nos pertence, mas à cultura.
54

 

 

Nota-se, também, a sua preocupação com o sucateamento da Medicina Legal no 

Estado e na Faculdade de Medicina da Bahia onde, desde a década de 1970, ela ministrava as 

aulas práticas, mas enfrentou com dificuldades as aulas teóricas, devido à reforma da 

Faculdade, pois, além de estas serem ministradas em locais fora da Universidade, Maria 

Theresa manifestou sua decepção com a falta de estrutura e organização. Chamou, ainda, a 

atenção para a assinatura do seu termo de posse na disciplina Medicina Legal e Deontologia 

Médica como catedrática, que ocorreu nos porões da secretaria da FAMEB, nas dependências 

do Hospital das Clínicas, na presença apenas de uma secretária. Mesmo diante de toda a 

simplicidade da posse, foi a primeira mulher Professora Catedrática da Faculdade de 

Medicina da Bahia, nesta cadeira, defendendo a tese Normas de conduta profissional médica 

(PACHECO, 1974). Nesta, versava e pretendia: 

 

Opinar, orientar e apontar a posição dos clínicos e legistas, diante dos casos 

obscuros, controvertidos ou dúbios, em que é mister decidir, diante da lei 

brasileira. E o faz concernente ao Segredo profissional; aos múltiplos 

problemas da Sexologia forense; da Eutanásia, dos Venenos ou Tóxicos 
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  Jornal A Tarde, 11 nov. 1991. 
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Sociais; assumindo a responsabilidade de apontar os caminhos melhores ou 

corretos para médicos e estudantes. (PACHECO, 1974, p. 114). 

 

Percebe-se no próprio enunciado a sua preocupação com a ética médica na 

Medicina Legal ao falar do Segredo Profissional
55

 em consonância com as normas previstas 

no Código Penal
56

 e no Código de Ética
57

, mas uma passagem me chamou particularmente a 

atenção na tese, quando a Dra. Maria Theresa trata por segredo profissional o que diz 

respeito aos exames chamados pré-nupciais, sobre os quais a própria informa que “as classes 

pobres, entre nós, não procuram, ainda, os serviços médicos para os exames pré-nupciais. No 

entanto, a classe média e as famílias economicamente poderosas estão compreendendo sua 

necessidade” (PACHECO, 1974, p. 11). O exame pré-nupcial só era obrigatório nos casos de 

uniões consanguíneas. Então, a preocupação expressa às mulheres defendida nesta tese era a 

de prezar pela individualidade feminina. 

 

As mais das vezes, comparece a noiva na companhia da própria mãe ou 

pessoa da família, o futuro esposo aguarda na sala de espera. O exame, hoje 

com muita frequência, encontra rutura himenal e a mãe da paciente, a seguir, 

indaga simplesmente: ‘minha filha está virgem?’ É uma curiosidade que 

ainda existe, antecedendo, à indagação que seria lógica: ‘ Minha filha tem 

condições para o casamento breve?’. É norma que o médico tenha a seu lado 

a enfermeira, mas, deve dispensar a presença materna, a não ser quando a 

paciente exige. A presença materna pode criar constrangimentos, e as 

respostas refletiriam esses constrangimentos, prejudicando a anamnese. 

(PACHECO, 1974, p. 11). 

                                                           
55

  O segredo médico ou sigilo médico é uma das formas de segredo profissional e se constitui numa 

das mais acentuadas e tradicionais características da profissão médica, sendo, talvez, o princípio 

ético mais rígido e ao mesmo tempo o mais observado e respeitado pelos médicos [...] Não há 

possibilidade do exercício da medicina sem a existência e a estrita observância do sigilo médico. 

Ele é a segurança do paciente [...] O segredo médico pertence ao paciente sendo o médico seu 

depositário e guardador, somente podendo revelá-lo em situações muito especiais como: dever 

legal, justa causa ou autorização expressa do paciente. O médico deve manter o segredo médico 

mesmo após a morte do paciente e, na hipótese de ser intimado a testemunhar, e para tal tenha que 

revelar sigilo médico, comparecerá perante a autoridade e se declarará impedido, ressalvadas as 

situações especiais citadas acima. O revelar segredo médico sem justa causa ou dever legal, 

causando dano ao paciente, é crime! Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/parte3c.htm>. Acesso em: 29 jan. 2014. 
56

  Decreto Lei 002.848- 1940 - Violação do segredo profissional Art. 154 - Revelar alguém, sem justa 

causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 

revelação possa produzir dano a outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Parágrafo único – Somente se procede mediante representação. Disponível em: 

<https://codigopenalcomentado.wordpress.com/category/art-154/>. Acesso em: 29 jan. 2014. 
57

  Resolução CFM N. 1.246/88 de 08 de janeiro de 1988. Art. 11 O médico deve manter sigilo 

quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O 

mesmo se aplica ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silêncio prejudique ou 

ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. Disponível em: 

<http://www.ipebj.com.br/docdown/_e41b6.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2014. 

http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/parte3c.htm
https://codigopenalcomentado.wordpress.com/category/art-154/
http://www.ipebj.com.br/docdown/_e41b6.pdf
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Nota-se que as mudanças nos padrões de comportamento, não só na ética médica, 

no sentido de já se pensar o atendimento médico individualizado das mulheres sem o 

acompanhamento materno, como do próprio relacionamento de contradições geracionais entre 

mães e filhas que, já neste período, se encontra fortemente influenciado pelas conquistas 

feministas juntamente com os movimentos contestatórios que surgiram nos anos de 1960 

como o hippie, o estudantil contra a Ditadura Militar, de negros e gays. 

 

Para as feministas, agora era necessário afirmar as diferenças e 

especificidades de gênero, isto é, o direito à “diferença” da mulher em 

relação ao homem, de modo a reivindicar não apenas direitos universais, mas 

também os direitos específicos de mulheres. Essa foi uma era de 

reivindicações por maior acesso a creches, à liberdade sexual, aos 

anticoncepcionais etc. (HITA, 2002, p. 321). 

 

Retomando a questão da ética médica, Dra. Theresa expõe, no decorrer de toda a 

tese, a importância desta e os perigos que pode acarretar a quebra do segredo e o despreparo 

do profissional médico, como, por exemplo, neste caso contado por ela, que nos remete, 

novamente, à questão de comportamento e dos padrões morais vigentes de um sistema de 

ordem de gênero patriarcal, que não admite o adultério feminino, tendo em vista que as 

mulheres serão sempre as fragilizadas, fiéis, honestas e submissas ao homem. 

 

A moça, de grande beleza, teve o marido ausente do país durante, mais ou 

menos, cinco meses. Este fato, naturalmente, veio à anamnese, mas, o esposo 

indagou, subitamente, ao profissional, ‘de quantos meses é esta gestação?’. 

O clínico não percebeu a emoção de ambos os esposos. Um drama íntimo de 

corações estava, naquele momento, ocorrendo. A cliente angustiada, 

procurando salvar-se da situação dolorosa, interrompe a resposta do médico, 

afirmando que o fruto da concepção teria, pelo menos, cinco meses de vida. 

O clínico na sua brutal vaidade profissional ou falta de perspicácia, desmente 

a gestante: a sua gravidez não chega a três meses. A suspeita de adultério 

passou a ter confirmação do médico. O casal se retirou; em casa o 

apaixonado marido alucinado no ciúme extremo, assassinou a companheira e 

se suicidou. (PACHECO, 1974, p. 20).  

 

Muitos casos são contados por Dra. Theresa nesta tese, com a finalidade de alertar 

para a ética profissional dos médicos legistas e clínicos, sempre demonstrando uma 

preocupação com as mulheres periciadas. 

 

Surgem, nos consultórios, de vez em quando, menores apresentando-se 

sozinhas ao exame. E o diagnóstico, vamos dizer, de doença venérea vem a 

ser positivado. O profissional deve com a delicadeza e os cuidados 

necessários, aconselhar a jovem a comunicar aos seus a notícia da 
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enfermidade, sem o que o tratamento teria grandes dificuldades, 

comprometendo mais profundamente a saúde, e até oferecer-se para a 

notificação à família. Se a moça não consentir, o profissional não quebrará o 

segredo, nem abandonará a doente procurando, então, os meios de 

tratamento, em serviços oficiais, ou indo, promover cuidados, se necessário, 

sem pensar nem em honorários. (PACHECO, 1974, p. 29). 

 

No tópico que se refere ao aborto, em uma tese escrita em 1974, deveria ser, de 

fato, um exemplo para as práticas atuais das maternidades e dos médicos que tratam as 

mulheres que abortaram provocadamente como assassinas sendo a penalidade delas a 

indiferença, quiçá a morte. A questão do aborto na atualidade se configura na agenda 

feminista como uma demanda fundamental, na busca pelo direito das mulheres a decidirem 

sobre o seu próprio corpo, para que nem a religiosidade nem o Estado possam decidir por elas 

quanto a prosseguir ou não a gravidez. Mas, pelo conservadorismo e educação cristã da Dra. 

Maria Theresa provavelmente ela nunca seria a favor do aborto, como fica nítido em sua 

preocupação com a vida e atendimento às mulheres que optaram pela interrupção da gravidez, 

no sentido da ética médica e de seu comprometimento com o zelo da vida humana. 

 

Medida triste e cruel foi a tentativa de uma ou outra maternidade ter 

pretendido recusar assistência a todas as mulheres – vítimas de aborto 

criminoso. A intenção haveria sido aquela de, por este meio, lutar contra o 

crime, mas, na verdade seria por um crime bem maior ‘recusa de assistência’ 

com perigo de vida. Felizmente, foi uma tentativa que não encontrou abrigo 

na alma do verdadeiro médico. (PACHECO, 1974, p. 40). 

 

Para além de exames pré-nupciais e aborto, Dra. Maria Theresa também tratou 

nesta tese sobre a ética médica em outros campos como impotência, epispádias, hispospádias, 

hipertrofias do clitóris e anomalias do volume do pênis, exames post-nupciais, parto, recusa 

de tratamento, anticoncepcionais, inseminação artificial, mortes súbitas e outras condições, 

psiquiatria forense, eutanásia e venenos tóxicos sociais. 

Em 1974, na direção do IMLNR, trabalhou e estudou para transformar esta 

instituição, dotando-a com equipamentos modernos para prestar serviços à sociedade baiana. 

Em 1977, começou um movimento reivindicatório para a disponibilização de um espaço que 

comportasse as novas tecnologias científicas, para atender, de forma eficiente, a população. 

Entre as atribuições do Instituto estão as atividades periciais em vivos  a exemplo de 

Sexologia Forense, Odontologia Legal e Clínica Médica  e as atividades periciais em mortos 

 como a Tanatologia (necropsia e exumação), Identificação de Cadáveres e Antropologia 

Física  além da realização de exames complementares de interesse da prova material. 
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O governador Roberto Santos (Foto 8) e o seu Secretário de Segurança, o Coronel 

Luiz Artur de Carvalho, começaram a procurar uma área que pudesse ser dedicada à Medicina 

Legal. Com os grupos de técnicos em engenharia e arquitetura, Maria Theresa trabalhou 

incessantemente para que o projeto saísse da planta e, em 1979, a nova edificação no bairro 

Vale dos Barris se concretizou.
58

 

 

Foto 8  Com o ex-governador da Bahia Dr. Roberto Santos 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco 

 

No decorrer dos anos, Dra. Maria Theresa se esforçava para equipar e capacitar o 

IMLNR, como mostra a reportagem do jornal A Tarde: 

 

Polícia Técnica entra na informática  A Polícia Técnica prestou uma 

homenagem, ontem, Dia Nacional do Perito, a um de seus mais renomados 

profissionais, dotando o órgão de uma seção de informática com tecnologia 

de última geração. A sala leva o nome do perito criminalista Luís Tavares de 

Faria, atualmente aposentado, aos 71 anos, depois de 35 de trabalho 

ininterrupto. A inauguração da sala teve a presença de promotores, peritos 

criminalistas, médicos-legistas, desembargadores e delegados, destacando-se 

o historiador Cid Teixeira, o delegado Altamirando Rodrigues, titular do 

Departamento de Polícia Técnica do Interior, e da delegada Kátia Maria 

Alves, titular da 12ª Delegacia, de Itapuã. A Diretora do Departamento de 

Polícia Técnica, Maria Theresa Pacheco, enalteceu a importância do trabalho 

do perito criminal, ‘um dos mais importantes do mundo’, lembrando as 

condições adversas em que trabalham e do risco que correm.
59
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  “Para a história do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues antigo, situado no Pelourinho, na sede 

da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, e também para a sua nova sede”. Cf. 

LIMA (1979). 
59

  Jornal A Tarde, 5 dez. 1997. 
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Assim como no investimento de informática, ela também buscou recursos para a 

compra de equipamentos para a realização de exames de última geração, o que foi também 

relatado pelo jornal A Tarde: 

 

‘Procura-se um novo Sherlock Holmes: aceita-se versão atualizada à prova 

de qualquer suspeita’. Com um texto assim, redigido com humor e ironia, 

médicos legistas, peritos, delegados de polícia e promotores de justiça, 

dentre outros especialistas que se dedicam ao aprofundamento do estudo nas 

áreas de Medicina Legal e Criminalística, poderiam anunciar os métodos de 

investigação formulados para desvendar a autoria de crimes – de pequenos 

furtos complicados homicídios – evoluíram muito, nos últimos anos. As 

clássicas lupas, usadas no rastreamento de pistas óbvias, dão lugar à 

sofisticação dos exames de DNA, retratos falados computadorizados e 

equipamentos avançados, que possibilitaram elucidar casos difíceis a partir 

de um fio de cabelo ou da identificação de vozes, captadas com a gravação 

de conversas casuais. ‘A tecnologia hoje, supera a imaginação dos 

responsáveis por uma investigação criminal, por mais trabalhosa que esta 

seja’, afirma a diretora do Departamento de Polícia Técnica do Estado da 

Bahia, Maria Theresa Pacheco. Na presidência do XV Congresso Brasileiro 

de Medicina Legal, evento que será realizado de 9 a 13 de setembro, no 

Bahia Othon Palace Hotel, a especialista defende a importância do tema 

central: A Medicina Legal no Terceiro Milênio. ‘A cada dia, nos deparamos 

com métodos que surpreendem até mesmo os mais incrédulos e desconfiados 

sobre o que podemos considerar como uma nova ordem tecnológica, 

condizente com a passagem para o próximo milênio. Só para citar um 

exemplo, dispomos, no Instituto Médico Legal de nosso estado, de um 

aparelho de absorção atômica que detecta 1.500 tipos diferentes de 

substâncias tóxicas o único no país, reafirma a médica legista. Essa 

tendência para a abertura de horizontes inusitados é confirmada pelo fato de 

o congresso ser promovido conjuntamente com mais cinco eventos: o I 

Congresso Luso-Brasileiro de Medicina Legal, o IV Congresso Brasileiro de 

Odontologia Legal, o I Encontro Nacional de Laboratórios Forenses, o VI 

Congresso Brasileiro de Ética Médica o I Fórum Nacional de Direito Penal. 

‘Ao analisar um caso, devemos atacar por várias frentes. A multiplicidade 

em Medicina é um fato, e será abordado nos debates’, justifica a diretora do 

DPT, que também tomará posse, por ocasião do congresso, como presidente 

da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, assumindo uma gestão com 

duração de dois anos. Dentro de uma abordagem mais específica, merece 

destaque a utilização de exames de DNA na criminalística. ‘No diagnóstico 

da paternidade, existe a garantia da segurança do resultado obtido na faixa de 

99,999%. A certeza da filiação é uma realidade, mesmo que o suposto pai 

em questão tenha morrido, mas tenha deixado irmãos vivos’, explica Maria 

Theresa Pacheco. ‘Nos casos de investigação criminal não é diferente: e 

exame de DNA pode ser utilizado quando dispomos de uma parte óssea, de 

um tecido ou qualquer outra parte do organismo das pessoas envolvidas no 

delito. Isso significa que basta um fio de cabelo na mão da vítima, ou 

minúsculos pedaços de unha, para que seja viável a identificação do 

agressor, dentre os possíveis culpados. Quantidades irrisórias de secreção 

espermática encontradas nas vestes ou nos corpos das vítimas também 

adquiriram grande importância’.
60
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Na direção do IMLNR, ela era uma referência não só nas perícias destinadas à 

sexologia forense como também em necropsias para identificar a causa mortis do corpo 

examinado. Dentre seus inúmeros trabalhos, um caso famoso que muito chamou a atenção do 

Brasil, foi a morte de Paulo César Farias (PC Farias)
61

 e sua namorada Suzana Marcolino. 

Naquela oportunidade, ela foi convidada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Alagoas, Antônio Azevêdo Amaral, para fazer exames técnicos nas vísceras do casal. 

 

Sem querer adiantar quaisquer das hipóteses sobre as mortes de PC Farias e 

sua namorada, Suzana Marcolino, Maria Theresa disse que o convite do 

Secretário de Segurança Pública de Alagoas deve-se basicamente à 

credibilidade que o Departamento de Polícia Técnica da Bahia do qual faz 

parte o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, tem junto aos estados do 

Norte e Nordeste do País. Totalmente reformulado desde dezembro do ano 

passado e considerado um dos melhores do País […].
62

 

 

E como bem destaca a reportagem do jornal A Tarde: 

 

O trabalho de investigação sobre a morte de Paulo César Farias e da 

namorada Suzana Marcolino acabou destacando excelência do Laboratório 

do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador, encarregado dos 

exames de toxicologia nas vísceras do empresário e da acompanhante. ‘No 

universo dos laboratórios das polícias técnicas, somos os mais bem 

equipados do Brasil’, garante a diretora do DPT, Maria Tereza Pacheco. 

Depois da Bahia, os mais modernos seriam os laboratórios do Paraná e Rio 

Grande do Sul. O laboratório conquistou essa posição em janeiro, com a 

instalação de novos aparelhos. O principal é o espectrômetro de absorção 

atômica, importado da Alemanha e com capacidade para detectar de mil a 

1.500 espécies de substâncias tóxicas, a exemplo de drogas farmacológicas, 

entorpecentes (cocaína, maconha, LSD, ecstase e outros), bebidas alcoólicas 

e pesticidas [...] 
63

 

 

Esse polêmico caso da morte de PC Farias e Suzana Marcolino Dra. Maria 

Theresa o encerra, declarando: 

 

O resultado dos exames feitos nas amostras de vísceras, sangue e urina do 

casal levou dez dias para ficar pronto. O exame toxicológico foi totalmente 

negativo e o exame de alcoometria revelou que foram encontradas 1,099 

decigramas por litro na amostra de PC Farias e 0,99 na amostra de Suzana. 
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Segundo a diretora do Departamento de Polícia Técnica, Maria Tereza 

Pacheco, o resultado do laudo balístico foi comunicado ontem à polícia de 

Alagoas, mas o laudo somente seguirá hoje. Maria Tereza informou que 

esses resultados podem fornecer novos subsídios à polícia de Alagoas na 

investigação das mortes, e que caberá ao Secretário de Segurança Pública de 

Alagoas, Coronel Amaral, dar conhecimento público do seu teor. A diretora 

adiantou que não pode dar declarações sobre os resultados porque são 

segredos de perícia.
64

 

 

Característica nata da Dra. Maria Theresa era a defesa da ética e a intenção de 

elevar o nome do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues assim como de todas as instituições 

pelas quais passou. No ano de 1999, presidiu a coordenação dos trabalhos no 1° Fórum de 

Estudos da Ética e Bioética do Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB), onde 

professores, médicos e cientistas discutiram as questões éticas no campo da medicina, diante 

das preocupações levantadas referentes à clonagem de seres humanos. Em entrevista, ainda ao 

jornal A Tarde, a Dra. Maria Theresa demonstra a sua preocupação com as pesquisas 

científicas: 

 

No mundo inteiro, até cientistas têm declarado que o homem não é Deus, 

lembra. Depois de Dolly, a ovelha clonada de células de uma ovelha adulta, 

houve quem apostasse que alterar cromossomos, gens e DNA humanos seria 

uma questão de tempo. A ética médica deve impor um limite para preservar 

a própria vida.
65

 

 

Considerada, na década de 1990, uma das maiores autoridades em ética médica, 

Dra. Maria Theresa era constantemente solicitada para discutir o assunto clonagem, tanto que 

até mesmo o jornalista brinca com ela no momento da entrevista: “com o perdão do 

trocadilho, a professora Maria Theresa Pacheco precisaria duplicar-se para dar conta do 

volume de tarefas que executa. Sendo uma só, sem clones, ela utiliza a versatilidade e o amor 

ao trabalho como estímulos”.
66

 E quando indagada se considerava uma ameaça a clonagem de 

seres humanos, ela foi categórica demonstrando, mais uma vez, o seu conservadorismo e 

como sua educação religiosa católica influenciava o seu pensamento: 

 

Que seja uma ameaça, não digo. Mas, se ocorrer, será a realização do 

apocalipse. Não sabemos, por exemplo, qual será o comportamento de Dolly 

em relação às outras ovelhas. Não há como negar que a força genética é 

importantíssima. Só agora estão sendo feitos, nos EUA, estudos com 300 

gêmeos univitelinos, criados separadamente, e o que se notou é que há 
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determinados comportamentos semelhantes neles. A aparência física dos 

clones é idêntica, logicamente, mas não se pôde determinar, ainda, até que 

ponto a carga genética influi na transmissão da inteligência e de outros 

impulsos. Há, também, a possibilidade da exploração de seres humanos para 

fins específicos, fins determinados, como força ou beleza física. É 

importante que se diga que a intenção de Wilmut não era de fazer uma 

revolução deste porte, mas de pesquisar na sua área, a agropecuária. E há 

outros experimentos. E há outros experimentos do mesmo tipo, em curso, na 

Europa com espermatozóides sendo injetados em órgãos e em óvulos de 

animais. A primeira clonagem aconteceu em 52, com a duplicação de 

girinos. Até aí tudo bem, mas em relação à clonagem de humanos, tem 

que haver uma fiscalização muito rígida. É preciso que se forme comitês 

de ética em todos os hospitais do mundo, com a mobilização de todos, 

inclusive da igreja. Todos temos responsabilidade sobre isto.
67

 

 

E explica a importância da Bioética no campo científico: 

 

A bioética deveria ser ensinada a estudantes de medicina e em todos os 

outros cursos. Envolve a ética de todos os seres vivos, engloba a ética de 

todas as profissões e a ética da vida. Ela foi instituída em 1975, por um 

médico e pesquisador americano, Potter. Nos Estados Unidos, onde fiz um 

curso, recentemente, já existe mais de uma centena de centros de bioética, 

um número que ainda não é suficiente para esclarecer sobre a necessidade e 

finalidade dela. O que percebo é que há uma angústia muito grande, por 

parte dos profissionais desta área, por não se saber direito onde ela se situa, a 

despeito de sua importância incontestável.
68

 

 

Durante a sua gestão no Departamento de Polícia Técnica, ela investiu nos 

estudos sobre a Bioética, em tecnologia e equipamentos modernos e, até após a sua saída, ela 

era constantemente solicitada por seu entendimento profundo daquela instituição.  

 

3.4  EM NOME DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

 

Para além do trabalho para que o Departamento de Polícia Técnica fosse uma 

referência nacional, a Dra. Maria Theresa também não media esforços e enfrentou com 

firmeza e crítica alguns governantes, quando se tratava da restauração da Faculdade de 

Medicina (complexo arquitetônico do Terreiro de Jesus) onde ela presidia reuniões semanais 

para tratar deste assunto: esta luta perdurou por onze anos. (Foto 9). 

 

A professora era realmente de uma grande ação e graças a ela a faculdade 

não diluiu, as coisas foram muito difíceis, nós não tivemos facilidades, a 

nossa comissão pegou tempos duríssimos, houve descrença externa, falta de 
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apoio, descaso, nós apelamos da Presidência da República até a Prefeitura 

Municipal, passamos por todos os degraus governamentais, com grande 

dificuldade, mas felizmente depois de uma longa luta a faculdade conseguiu 

ter a restauração do seu prédio o que ainda não está concluída, a biblioteca 

ainda não foi preparada e eu faço uma comparação como a Dra. Maria 

Theresa fazia, ela dizia: para o carnaval o governo gasta uma fortuna, para 

um único artista ou um bloco, mas para a cultura, para a educação, para o 

ensino, para o preparo intelectual da nossa juventude não dá nada.
69

 

 

Interessante pensar que, mesmo tendo um bom relacionamento com os 

governantes, no tocante à restauração da Faculdade de Medicina da Bahia, Maria Theresa 

encontrou dificuldades e somente anos após sua luta, pode ver, em julho de 2009, o 

encerramento da primeira etapa da Ala Nobre restaurada, mas o projeto prevê a restauração de 

todo o complexo arquitetônico, que é o “resultado da parceria bem sucedida entre a UFBA, a 

Petrobrás e a Fapex”
70

.  

 

Foto 9  Faculdade de Medicina da Bahia restaurada 

 
Fonte: <http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2011/02/terreiro-de-jesus-

faculdade-de-medicina.html>. Acesso em: 24 abr. 2013 
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Diante de toda a trajetória da Medicina Legal que enveredou, em muitos 

momentos, em um racismo institucionalizado, não seria de se estranhar as cobranças feitas 

pelo Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) com relação às relíquias da cultura negra que 

eram abrigadas no Museu Estácio de Lima com o qual a Dra. Maria Theresa acabou por se 

desentender, não só por este motivo como também pelo fato de o espaço que abrigava suas 

instalações pertencer à Faculdade de Medicina da Bahia. 

 

Médicos da Bahia e de todo Brasil  graduados pela Faculdade de Medicina 

no Terreiro de Jesus, temos vivido, nos últimos 12 meses e meio, procurando 

solução adequada para recuperar o prédio da nossa Casa-Mater da medicina 

baiana e brasileira. Reuniões têm sido constantes em nossa luta para reaver o 

espaço da medicina, então ocupada pelo Museu Afro-Brasileiro ali instalado. 

Ao contrário dos demais órgãos que ocuparam aquele prédio e 

compreenderam o apelo feito, há seis anos, pela direção da Faculdade de 

Medicina, solicitando a desocupação da área para os cursos e atividades 

médicas, o que é de justiça. As outras entidades encontraram os seus 

destinos certos, porém o CEAO não consegue ou não quer se afastar de um 

local que não lhe pertence.
71

 

 

Dra. Theresa não media esforços para defender a Faculdade de Medicina e, como 

escrevia para o Jornal A Tarde, não deixou de expressar sua indignação: 

 

As ‘estórias da carochinha’ nos recontam existir no Museu Estácio de Lima 

material de apreensão policial em cultos de candomblés, ou qualquer coisa 

que desrespeita as culturas negras de origem ou assimiladas. Todo o acervo 

ali existente, o Dr. Lamartine Lima e a signatária já disseram aos dirigentes 

deste estado e a quem interessar possa. Foi relíquia de um passado de 

homens respeitáveis, já nominados, e ninguém pôde, até hoje, comprovar as 

assertivas malévolas que em nome de uma pretensa demonstração de coesão 

racial e étnica tentam exibir a grandessíssima desinformação sobre a origem 

das peças do Museu Estácio de Lima. Pessoas que conosco convivem, 

pessoas que vivem e conhecem o assunto, gente culta de nossa sociedade, 

em bom estado físico e mental, podem comprovar o que aqui refiro, daí 

acreditar-se que revelações tais são ‘contos da carochinha’. Para bem 

informar a Bahia, cujo assunto interessa, e, a todos afinal, algumas peças do 

Museu Estácio de Lima foram tomadas de empréstimo pelo tal Museu Afro, 

em tal documento que temos, firmado por um de seus diretores, quando da 

exposição de inauguração, e, até hoje não foram devolvidas. Pergunto eu, 

agora, à Bahia, que me ouve, e ao Brasil: ‘de quem o comportamento 

execrado e execrável’?
72

 

 

Esse problema com o CEAO era antigo, pois, analisando os jornais da década de 

1970, encontrei uma nota onde já se percebia os problemas de instalação deste Centro de 
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Estudos que já se encontrava nas dependências da Faculdade de Medicina da Bahia e se 

estendeu ao longo das décadas seguintes.
73

 Finalmente, em 2010, leu-se no jornal A Tarde: 

 

Peças que integravam um museu instalado nas dependências do 

Departamento de Polícia Técnica (DPT) estão, agora, sob a guarda de um 

espaço considerado mais adequado: O Museu Afro-Brasileiro da 

Universidade Federal da Bahia (Mafro/Ufba). [...]  

As peças contam a história da época em que o candomblé era uma 

contravenção e, portanto, caso de polícia. Ele também era tratado como 

patológico, principalmente, por meio dos estudos de Nina Rodrigues [...]  

Constrangimento  As peças da coleção Estácio de Lima ficavam no DPT e 

integravam uma mostra com roteiro considerado constrangedor por 

especialistas em cultura afro-brasileira e espaços de memória, como os 

museus. [...]  

O espaço era identificado como um ‘museu’ de Medicina Legal, 

Antropologia, Cultura e Etnologia.  

Em 1997, um movimento articulado por representantes de terreiros 

conseguiu que as peças fossem retiradas do DPT e levadas para o Museu da 

Cidade, pertencente à Fundação Gregório de Matos (FGM), órgão da 

prefeitura [...]  

Em 2010, A TARDE apurou que as peças tinham retornado ao DPT. O 

retorno foi por força de uma liminar conseguida pela ex-diretora do DPT, 

Maria Theresa Pacheco [...]  

O MPE abriu procedimento para investigar as razões do retorno e o 

governador Jaques Wagner determinou que as peças fossem retiradas do 

DPT [...]. 

Estigma  Ideias deste tipo criaram estereótipos e serviram de base para a 

escola de medicina legal baiana. Para a polícia, em contato com essas ideias, 

negros eram potencialmente criminosos e tinham práticas culturais, como a 

religião, com desvios patológicos [...]  

Desse ponto de vista, peças de candomblé, inclusive apreendidas em batidas 

policiais durante o período em que esta religião era considerada 

contravenção, ficavam ao lado de artefatos de crime.
74

 

 

Maria Theresa tinha suas convicções e ser contrariada não era algo bem digerido 

por ela, mas esta batalha com o CEAO ela não pode mais presenciar e nem saiu vitoriosa, pois 

faleceu meses antes da ordenação do Governador Jacques Wagner da retirada das peças do 

DPT. Mesmo com esta atitude do Governador, cabe ressaltar uma análise interessante de sua 

sobrinha Tereza Cristina: “É no governo de Jacques Wagner, no governo do PT que o nome 
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dela é colocado no DPT; quando que a gente poderia imaginar?”.
75

 Portanto, quem passar 

pelos Barris poderá perceber que, logo na entrada do IMLNR, está escrito: “Complexo 

Policial Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco”. 

 

3.5  OUTRA FACE DE MARIA THERESA: PROFESSORA E AMIGA 

 

Ao longo da pesquisa buscava traçar um perfil da Dra. Maria Theresa de forma a 

criar um painel da sua atuação e personalidade. Como professora de Medicina Legal, atuou 

em várias instituições de ensino superior da Bahia, lecionando a referida disciplina. Muitos 

foram seus alunos e estes se lembram de suas aulas que reuniam os conteúdos teóricos com 

exemplos práticos, muitos deles saídos de sua experiência como médica-legista. Seja na sala 

de aula seja nas dependências do IML, a professora Maria Theresa marcou presença com sua 

docência. 

Em entrevista, sua ex-aluna do Curso de Direito da UCSAL, Silmária Brandão, 

relatou seu contato com a docente. 

 

Conheci Profa Maria Theresa quando cursava direito na UCSAL, fui aluna 

dela na matéria de Medicina Legal. Apesar do assunto ser pesado, as aulas 

transcorriam de maneira calma e descontraída. Pela composição mesma da 

matéria haviam aulas teóricas em sala de aula e práticas através de visitas ao 

IML (embora essas visitas não fossem obrigatórias). A postura da professora 

em sala de aula era de uma profissional competente e que dominava o 

conhecimento da matéria que ministrava, não havia atrasos e nem faltas por 

parte dela. A aula era dinâmica, ao contrário de outras matérias ministradas 

consideradas chatas, em que a frequência era baixa. A professora era bem 

quista pelos alunos e bem relacionada na Faculdade, cobrava o seu conteúdo 

dentro do que era esperado pelos alunos, era organizada em suas aulas e 

levava slides e transparência para exemplificar o assunto abordado. Lembro 

que em uma das aulas ela abordou um caso de estupro e os slides eram do 

estupro de uma menina entre 5 e 8 anos em que o estuprador atraiu para um 

local ermo, oferecendo-lhe uma moeda a estória chocou a gente e lembro do 

slide da menina morta mas com a mão fechada segurando a moeda.
76

 

 

Sobre as suas impressões acerca da Dra. Maria Theresa em relação ao seu 

comportamento em defesa das mulheres, a entrevistada afirmou: 

 

Terminei o curso em 91, naquela época nem pensava que um dia estudaria 

feminismo, mas hoje me indago se ela era feminista naquele tempo ou se a 

indignação que ela demonstrou nesse caso do estupro decorreu de outros 
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fatores, ou do fato mesmo de ser ginecologista, mulher essas coisas. Ela 

parecia implacável no que se referia a valores e à ética.
77

  

 

Durante todo o período em que realizei a pesquisa, em muitos momentos me 

indagava se Maria Theresa era feminista, mas ela nunca se declarou como tal, mas é fato que 

ela realmente se preocupava com a opressão e a violência sofrida pelas mulheres, fazia 

palestras neste sentido, organizava eventos, como em novembro de 2007, quando organizou 

através do DPT e do IMLNR a I Semana de Combate à Violência Contra a Mulher. Para Raul 

Barreto: 

 

Ela sempre foi feminista, sempre defendeu os direitos da mulher, não de 

competição, mas de ter o espaço dela na sociedade, tanto é, que ela foi uma 

desbravadora, não aceitava essas imposições machistas, uma pessoa vir do 

interior de Alagoas pra vir pra Faculdade de Medicina da Bahia, morar aqui, 

conhecer vários preconceitos da época, entrar numa especialidade como a 

Medicina Legal, uma casta, bem masculinizada, ser diretora, comandar 

pessoas aparentemente rudes, nós tínhamos no nosso IML vários 

presidiários, pessoas que estavam na condicional, ex-presidiários, pessoas 

que você tinha que ter um trato mais de perto, mais firme e ela tinha e era 

respeitada, não tinha problema nenhum, nunca vi ninguém faltar com 

respeito a Dra. Maria Theresa, muito pelo contrário, aquela forma firme e 

carinhosa, ela conseguia moldar essas duas atitudes numa palavra, num 

gesto, interessante isso.
78

  

 

Maria Theresa tinha uma relação intensa com seus/suas alunos(as). Ao longo da 

pesquisa encontrei-me, formal ou informalmente, com alguns/mas, pois ela foi professora da 

geração atuante no mercado de trabalho na área do Direito e da Medicina em Salvador, 

atualmente, então, foi muito comum ouvir histórias diversas, principalmente do apoio que ela 

dava dentro e fora da sala de aula: “ela ficava muito feliz quando um aluno ou ex aluno 

assumia funções no DPT ou no IMLNR e o Raul não foi o único, ela teve sucessivos alunos 

que ocuparam funções diretivas”.
79

 

 

Tínhamos uma afinidade muito grande, a Dra. Maria Theresa muito ligada a 

parte de ensino, além de diretora do IMLNR era nossa catedrática na Federal 

na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, aqui também na Católica, na 

Academia da Polícia Militar e eu sempre tive muita facilidade e contato com 

os estudantes, acho que ela notou isso e eu acabei sendo monitor de 

Medicina Legal no 5º e 6º ano no IMLNR, ela dava as aulas e me convidava 

para dar as aulas teóricas e isso foi me levando a Escola Baiana, para 

Academia e aqui pra Católica mesmo, antes de formar eu já tava dando aula 

                                                           
77 

 Entrevista de Silmária Souza Brandão, em 28 de janeiro de 2014. 
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  Entrevista com Raul Coelho Barreto Filho em 09 de abril de 2012. 
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  Entrevista com Lamartine de Andrade Lima, em 05 de maio de 2011. 
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e quando formei me entusiasmei por essa parte do ensino com o apoio dela 

‘natoralmente’ como a gente brinca, ela foi me passando algumas aulas, me 

entusiasmando, me estimulando e eu acabei fazendo concurso lá na Federal, 

dei sorte passei, e fui convidado a trabalhar em todos os locais que ela 

trabalhava como docente.
80

 

 

Foto 10  Encontro com seu aluno Raul Barreto 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pachco 

 

Além de médica-legista e professora, a Dra. Maria Theresa exercia a clínica na 

sua especialidade, ginecologia e obstetrícia, na Clínica CLISA, como já registrado 

anteriormente. (Foto 11). 

 

Foto 11  Dra Maria Theresa em atendimento na 

Clisa  1971 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 18 de dezembro de 1971. 
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  Entrevista com Raul Coelho Barreto Filho, em 9 de abril de 2012.  
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O gosto pela profissão se estendia ao atendimento às amigas: 

 

Ela fez meus quatro partos. Engraçado, eu tinha tido o primeiro filho era um 

homem, o segundo um homem, a terceira mulher, eu disse: bom agora 

acabou, não quero mais filhos, aí, quatro anos depois eu comecei a não me 

sentir bem, eu disse Maria Theresa eu vou aí pra você me examinar. Nessa 

época, ela estava ainda fazendo a ginecologia e obstetrícia. Ai eu fui lá e 

quando eu cheguei, ela me olhou toda e disse: olha você está com um tumor 

no útero, mas esse tumor tem dois olhos, um nariz, uma boca. Eu disse 

engraçadinha.
81

 

 

Maria Theresa de Medeiros Pacheco não deixou filhos, mas criou como filha a 

sobrinha Tereza Cristina de Araújo Pacheco. Seus demais sobrinhos a chamavam de “Dinda”. 

Ela optara por não se casar e por não seguir o caminho imposto por nossa sociedade de ordem 

de gênero patriarcal destinado às mulheres (a reprodução) e, mesmo com o pensamento então 

vigente de que a mulher é a personificação da fragilidade, ela não se intimidava com esta 

afirmação e seguiu sua trajetória como desejou.  

 

Foto 12  Com a família da amiga Carminha 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco 
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  Entrevista Maria Del Carmen Vilas Martins Moreira, em 23 de maio de 2013. 



 

117 

Ela foi noiva duas vezes com Teixeira e com Zacharias Pithon Barreto, eram 

médicos, excelentes profissionais, Zacharias morreu há muito tempo e 

Teixeira é casado, com filhos e netos, mas sempre teve muito carinho por ela 

até sua morte. Ela não tinha muito jeito de esposa não, porque ela era 

inquieta, numa casa ela não gostava de nada disso, ela não conseguia nem 

dar um jeito na casa dela. Chegou a ter 3 a 4 apartamentos, muito bons e 

móveis também, mas ela não conseguia dar um estilo, uma coisa, porque saia 

cedo sete horas da manhã e onze horas da noite ela chegava. Meu Deus 

tadinha de Theresa, ela ia muito ao Nina e solicitavam ela lá também [...] 

Não teve a sorte de ter uma boa secretária e não sabia dizer não, ia pra todos 

os eventos, enchiam ela de trabalho, ela não podia escrever, tudo era via oral, 

ela fez uma quantidade imensa de conferências e essas não eram gravadas, 

não eram taquigrafadas coisas que não ficou, poderia ter publicado 

muitíssimo mais do que publicou, porque ela não se negava a nada, era 

solicitada para todos os congressos do Brasil inteiro.
82

 

 

A unanimidade na fala dos(as) entrevistados(as) a respeito da sua desorganização 

na vida pessoal e nos assuntos domésticos é constante: 

 

As sobrinhas Tereza Cristina e Carolina foram muito boas com ela, porque 

tomaram conta, porque Maria Theresa [risos], na casa ela não tomava conta 

de nada, não gostava de nada da casa, não sabia cozinhar um ovo, me 

perguntava: ‘Carminha, como é que eu cozinho um ovo?’ Aí eu dizia: ‘Teka 

vai pra droga’ [risos], trazia a roupa dela e dizia: ‘Carminha conserta aqui’, 

porque ela não sabia fazer coisa nenhuma, as meninas eram assim 

maravilhosas com ela.
83

 

 

As falas do Dr. Lamartine e de Dra. Carminha exibe críticas veladas e explicitadas 

em forma de comédia sobre a falta de habilidades domésticas de Maria Theresa, como se as 

tarefas e cuidados do lar fossem inerentes ao sexo feminino. Na fala deste(a) entrevistado(a), 

acredito que não há a percepção da normalidade que se tem no ato de Maria Theresa não saber 

fritar um ovo, decorar a casa ou ter “jeito de esposa”, pois, com certeza, se ela fosse um 

homem, estas questões passariam despercebidas, ou melhor, ignoradas, porque os estereótipos 

do que é ser um homem e ser uma mulher já vêm impregnados a partir do momento em que se 

descobre o sexo do bebê e, daí por diante, estes corpos e mentes serão depositórios dos papéis 

de gênero. 

Incômodo recorrente na pesquisa, foi sempre ler em jornais ou ouvir em 

depoimentos a imagem de Maria Theresa associada à austeridade, mas, ao mesmo tempo de 

uma lady, como se ela pelo fato de ser mulher e ter alcançado cargos importantes na medicina 

tivesse o direito de exercer a autoridade masculina, mas, sem perder a ternura feminina:  

                                                           
82
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O seu relacionamento social e profissional com os seus colegas era o melhor 

possível, agradabilíssima e sem perder a sua autoridade, não era uma mulher 

autoritária, era uma mulher que tinha e mantinha a sua autoridade que é 

diferente, não era uma ditadora e nem uma tirana, era uma mulher que tinha 

compostura, absolutamente condigna e que no exercício da profissão, tanto 

quanto na vida profissional era muito afável.
84

 

 

A fala do Dr. Lamartine a respeito do comportamento da Dra. Maria Theresa não 

é diferente daquelas das demais pessoas entrevistadas e até mesmo daquelas que transitaram 

pela minha pesquisa sem serem entrevistadas. Por exemplo, ao entrar na biblioteca do 

Instituto Médico Legal e dizer que a minha pesquisa era sobre a trajetória dela, a atendente 

informou que a conhecera e a descreveu como uma pessoa muito benquista naquela 

instituição, desde o mais alto cargo até o vendedor de lanches da Kombi, no estacionamento 

do Nina. 

Dra. Maria Theresa não escondia seu posicionamento político e segundo os/as 

entrevistados(as) ela nunca foi de subir no palanque por ninguém, mas não escondia que era 

carlista e expressava isto publicamente. Quando da morte de Luís Eduardo Magalhães, filho 

de Antonio Carlos Magalhães, escreve a Estácio contando sobre o contexto brasileiro: 

 

O Brasil, às portas de uma eleição presidencial. Recandidata-se o atual chefe 

do país. A globalização generalizada em quase todo mundo. Seria correto o 

método adotado no Brasil? Aguardemos. A organização Mundial de Saúde 

com os seus projetos ‘ideais’ para o ano 2000. Serão os mesmos para todos? 

De que maneira adaptá-las às populações incapazes, justo por ignorância, 

impossível de compreender o que significa aquele requisito indispensável 

para o desenvolvimento de um povo, aceitar seus planos e exigir a execução 

dos mesmos! Assim, a saúde, em alguns países do mundo, e, no Brasil, 

continua como deixou Vosmecê, e olhe lá!A nossa gente vivendo a terrível 

crise da seca do nordeste que até parece brincadeira, pois, melhor do que eu 

sabe o mestre que desde D. Pedro e seu império a calamidade já existia! 

Nossos Rios, nossos lençóis de água ai, estão a clamar por serem utilizados 

com o exemplo que nos apresentam a China, o Egito e Israel. O Brasil e a 

Bahia perderam, mestre, uma grande personalidade pensante e política, 

apesar de tão jovem constituía, realmente, uma organização com todas as 

características cognitivas, volitivas e físicas do indivíduo, o qual, 

seguramente, iria atender à necessidade maior do Brasil em seu 

desenvolvimento global, porque a ele interessava, sofregamente, o social; 

porém, Deus convocou Luís Eduardo Magalhães aos Céus e os desígnios 

divinos são imperscrutáveis! A Bahia e o Brasil perderam o presidente da 

República do ano 2002! O seu e nosso Bahia campeão este ano! E o Brasil 

em festas juninas e futebolísticas todo vestido de verde e amarelo! Fazendo 

preces para conseguir o penta, lá na França da sua eterna admiração.
85
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Em julho de 2003, Dra. Maria Theresa foi citada no jornal A Tarde por sua 

passagem competente pela Presidência da Academia de Medicina da Bahia (Foto 13), mas 

este periódico, novamente, não perde o discurso sexista: 

 

Maria Theresa Pacheco passou a presidência da Academia de Medicina da 

Bahia ao professor Thomaz Cruz, registrando nos anais da instituição, uma 

gestão de sucesso [...] Primeira mulher a ocupar a presidência da Academia 

de Medicina da Bahia, a acadêmica Maria Theresa Pacheco foi além das 

ações científicas, imprimindo o toque feminino ao cargo: providenciou 

publicação dos anais da instituição, criou os diplomas dos acadêmicos e 

doou à Academia a bandeira da instituição, com emblema bordado em fios 

de ouro. Por outro lado, para as reuniões, buscou espaços alternativos, 

driblando a deterioração do prédio da Faculdade de Medicina, sede da 

Academia, e comandou o ingresso dos novos confrades: professores Roberto 

Santos, Lipe Goldenstein, Bernardo Galvão de Castro Filho e Roberto 

Badaró. Representou a instituição no Congresso da Federação Brasileira das 

Academias de Medicina, quando foi eleita vice-presidente nacional. 

Passando o cargo para o acadêmico Thomaz Cruz, Maria Theresa marcou 

sua passagem pela presidência, com eficiência, competência e 

delicadeza. Como sabe às grandes damas.
86

 

 

Foto 13  Na Academia de Medicina da Bahia 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros Pacheco 

 

Todos(as) os/as entrevistados(as) informaram que Maria Theresa adorava ir aos 

eventos aos quais era constantemente convidada e eles lhe tiravam muito tempo, por isto, sua 

vida pessoal acabava por ficar desorganizada. “Ela fazia milagre, ela lia em avião, em carro, 

vivia com livro, adorava viajar para o exterior porque tinha várias horas pra ler, lia um livro 

numa viagem, não lia nem ficção, nem romance ela nunca fez isso”.
87
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Foto 14  Maria Theresa com D. Morena e Tereza 

Cristina 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Theresa de Medeiros 

Pacheco 

 

Fez várias palestras nacionais e internacionais, organizou inúmeros eventos 

direcionados à Medicina Legal e Ética Médica: 

 

A convite da Sociedade Portuguesa de Medicina Legal estará viajando para a 

Europa, inicialmente para Portugal-Funchal (Madeira), no próximo dia 31, 

devendo regressar em junho próximo, a médica e professora Maria Theresa 

de Medeiros Pacheco. No Funchal, haverá o Congresso de Medicina Legal 

de Língua Francesa durante o qual a professora Maria Theresa fará 

conferência sobre a ‘Responsabilidade do Médico Legista’. Seguirá, depois, 

para Coimbra, em cuja tradicional universidade fará exposição sobre o 

Ensino da Medicina Legal no Brasil. Em 20 de junho, terá lugar em 

Ouviedo, nas Astúrias, o 4° Congresso Mundial de Ética e Bioética e a 

Professora Maria Theresa, ali estará presente. 
88

 

 

São incontáveis os certificados nacionais e internacionais encontrados no arquivo 

pessoal de Maria Theresa, sejam eles científicos ou de reconhecimento. A Bahia lhe foi grata 

por anos de dedicação à medicina nesse Estado e, em 1984, recebeu os títulos de Cidadã 

Baiana, a Comenda Maria Quitéria e o título de Cidadã Soteropolitana: 
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  Jornal A Tarde, 28 maio 2000. Esse jornal se encontra no arquivo pessoal de Maria Theresa com 

uma dedicatória: “A ilustre vizinha merece entusiásticas felicitações. Cumprimentos de Freire”. 
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A MAIS NOVA BAIANA 

A Dra. Maria Thereza de Medeiros Pacheco, uma das mais atuantes 

mulheres da Bahia e que se saiba, única mulher no mundo que dirige um 

Instituto Médico Legal, recebeu em sessão solene na Câmara de Vereadores 

da capital, o título de Cidadã Baiana e mais a medalha ‘Maria Quitéria’. A 

sessão concorridíssima [...].
89

 

 

Reconhecimento também veio da Faculdade de Medicina da Bahia ao conceder-

lhe o título de Professora Emérita, em 2008: 

 

A entrega do Título de Professor Emérito da UFBA será no dia 15 de 

dezembro, às 19:00 h, no Salão Nobre da FMB-UFBA, no Largo do Terreiro 

de Jesus. A Profa. Maria Thereza de Medeiros Pacheco é Livre-Docente pela 

Faculdade de Medicina da Bahia-UFBA, Doutora em Medicina Legal pela 

Université de Paris I (Pantheon-Sorbonne), Membro Fundador da Sociedade 

Brasileira de Bioética e da Comissão Nacional de Bioética e dirigiu o 

Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.
90

 

 

Com sua trajetória de vida extremamente dinâmica e atuante, os professores 

Lamartine Lima e Raul Barreto informaram que ela possuía dois projetos, o primeiro era a 

fundação de um laboratório de Medicina Molecular e o segundo, o de escrever um Tratado da 

Medicina Legal, o que não foi possível, devido ao seu falecimento no dia 12 de maio de 2010. 
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  Jornal A Tarde, 20 out. 1984. 
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  Disponível em: <http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=186:mariathereza&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157>. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar às considerações finais, deve ser comum a muitas pessoas o sentimento 

de alívio, alegria e também a sensação de que não há uma conclusão e de que muito ainda 

precisa ser pesquisado e contado. Pelo menos comigo foi esta angústia que tomou conta tanto 

no final como também em alguns momentos da pesquisa. 

A escrita de uma trajetória biográfica não é nada fácil e a percepção disso só se dá 

quando conseguimos sentir a experiência do “outro”. Digo isto porque as biografias 

geralmente costumam ter um caráter literário de tão fácil absorção de total simpatia ou 

empatia.  

A minha dificuldade maior foi escrever sobre alguém que não conheci e, a todo 

momento tentar imaginar a fala, as características, a personalidade, o pensamento, como a 

pessoa agia diante das situações, afinal, a passagem de Maria Theresa em nosso planeta durou 

82 anos, uma vida extremamente dinâmica, intensa e produtiva. Em todos os momentos eu 

desejei que ela estivesse viva para que ela própria me contasse sobre sua trajetória, afinal, ao 

lermos sobre a história de alguém que não conhecemos, criamos uma personagem referente a 

como imaginamos que deveria ter sido aquela pessoa, através das evidências que nos são 

apresentadas pelas fontes. 

Talvez eu esteja enganada, mas as fontes tanto escritas quanto orais fizeram com 

que eu criasse uma personagem de Maria Theresa e espero que cada leitor/a que não a 

conheceu possa também criar a sua maneira de visualizar quem foi ela. Curiosidade eu tenho 

com relação às impressões da leitura daqueles que a conheceram e espero que eles(as) possam 

me dar um retorno do que absorveram da escrita de uma novata na área de trajetória de vida. 

Uma novata graduada em História que, durante a graduação, se incomodava diante de uma 

leitura sempre masculinizada da historiografia. Não tardaram as indagações sobre onde 

estariam às mulheres e, logo, o encontro com a História das mulheres escrita por Michelle 

Perrot e, depois, com a História das mulheres no Brasil, de Mary Del Priore me encaminhou 

para a área Interdisciplinar em Gênero, Mulheres e Feminismo, onde encontrei respostas para 

as minhas inquietações, fazendo-me perceber a necessidade e a importância de tirar as 

mulheres da invisibilidade e trazê-las para a história como sujeitos ativos.  

Além de a pesquisa possuir um enfoque interdisciplinar, foi indispensável discutir 

os conceitos que a nortearam, como: o de Poder, baseada na formulação dada por Foucault ao 

afirmar que ele está em todos os lugares e em toda parte; de Gênero, por acreditar na sua 

abrangência ao analisar as relações sociais enquanto uma categoria de análise histórica como 
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propôs Joan Scott; de Ciência, baseada na análise de Morin, que lhe faz uma crítica, ao dizer 

que ela liberta e, ao mesmo tempo, aprisiona; e, por fim, das feministas, como Schiebinger, 

Sardenberg, Minella, Vanin e tantas outras, que acrescentam discussões pertinentes, 

mostrando o caráter sexista e misógino desta ciência que, durante séculos, contribuiu 

imensamente para a opressão e dominação das mulheres. 

Os entraves da pesquisa foram muitos, pois, quando comecei a pesquisar, Maria 

Theresa se encontrava muito doente e veio a falecer pouco tempo depois e, ao me aproximar 

de sua família e amigos, este ainda era um campo minado pela dor e a saudade, mas não posso 

negar que fui bem recebida por todos(as), apesar do cotidiano intenso de cada um/a. Portanto, 

eu fui me aproximando aos poucos, indo nas missas que lhe foram destinadas no período de 

sua morte, nas homenagens póstumas. 

Recentemente fui convidada por Tereza Cristina para participar da cerimônia de 

entrega do Prêmio Profa. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, já na sua segunda edição, que 

é um evento patrocinado pela Fundação José Silveira
91

 e que premia trabalhos de profissionais 

na área médica e jurídica e também dos estudantes que estão cursando o último ano da 

graduação. Foi gratificante, pois a vencedora foi uma mulher. Este é um dos pontos que 

ficaram de fora: a inserção da Dra. Maria Theresa na gestão de instituições como a Fundação 

José Silveira, onde ocupou cargos na sua diretoria, visto que se afastava do escopo desta 

dissertação. 

A coleta das fontes primárias feitas na casa de Maria Theresa demorou e isto 

dificultou o processo de escrita, tendo em vista as constantes viagens de Tereza Cristina a 

Maceió, para ver sua mãe biológica que se encontra doente. Além disto, como visto em alguns 

depoimentos, Maria Theresa não era organizada e não tinha uma secretária que cuidasse dos 

seus pertences e, morando sozinha com Tereza Cristina, também médica e com a vida 
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  Pesquisador e especialista dos mais conceituados na Tisiologia em âmbito mundial, José Silveira 

foi um idealista que lutou, inicialmente sem apoio e recursos, para o combate ao flagelo da 

tuberculose. Assim, ele fundou, em 1937, nos porões da Faculdade de Medicina, onde hoje 

funciona a Reitoria da Universidade Federal da Bahia, o núcleo inicial da unidade que viria a se 

tornar referência internacional no tratamento dos pacientes acometidos pela doença: o Instituto 

Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT). A Fundação José Silveira hoje é integrada 

pelas seguintes Unidades Mantenedoras: Hospital Santo Amaro, Laboratório José Silveira e 

Unidade de Segurança e Meio Ambiente. São fontes de recursos para a manutenção das Unidades 

Assistenciais de Saúde: Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), Instituto 

Bahiano de Reabilitação (IBR), Centro Pestalozzi de Reabilitação, Núcleo de Incentivo à Cultura 
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Redentor (em Itapetinga), Hospital Maternidade Clélia Rebouças (em Mutuípe), além de 

Programas Assistenciais de Saúde, do Programa Saúde e Cidadania e das Unidades Móveis de 

Saúde. Disponível em: <http://www.fjs.org.br/fjs/apresentacao-fjs/>. 
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atribulada, em um amplo apartamento na Barra em Salvador, ambas não tinham tempo para 

organização. Chegamos a conversar da necessidade que ela terá de contratar profissionais que 

possam catalogar arrumar e preservar o arquivo bibliográfico, fotográfico e documental de 

Maria Theresa. Muitas fontes e muitas discussões ainda podem ser feitas a partir do material 

que se encontra naquele espaço que, por ora, não daria tempo, em função do prazo estipulado 

pelo Mestrado. 

A metodologia da História Oral deu o tom dessa pesquisa. Seis entrevistas foram 

realizadas com pessoas próximas e alunos(as) de Maria Theresa os quais, apesar dos horários 

comprometidos, cederam depoimentos fundamentais para a elaboração de uma interpretação 

crítica da história de vida da personagem. Esta metodologia unida a Análise Crítica do 

Discurso fizeram uma parceria que, ao meu entendimento, deu certo, no sentido de dar 

ferramentas para que a teoria feminista pudesse denunciar todo o discurso de opressão, 

subordinação e exclusão das mulheres, que foi inclusive legitimado pela ciência, portanto, o 

compromisso em traçar a trajetória de Maria Theresa teve um objetivo nítido nesse trabalho, o 

de trazer para história uma mulher que se empoderou, apesar de todo o impulsionamento 

contrário de uma sociedade de ordem de gênero patriarcal.  

Quanto ao ofício do(a) historiador(a), este tem se tornado cada vez mais difícil em 

um país e, principalmente, em um estado, a Bahia, em que os governantes não respeitam a 

história do seu povo. Foi muito difícil pesquisar na Biblioteca Pública do Estado da Bahia os 

periódicos do período que me propus a analisar, pelo desgaste e falta de muitos exemplares. O 

local onde encontrei recortes de muitos jornais do período em que Maria Theresa foi diretora 

do DPT foi na própria Biblioteca do IMLNR que ela mesma tentou preservar. Infelizmente, 

após ter fotografado estas fontes, houve um pequeno incêndio e muitos livros e jornais se 

perderam.  

O Arquivo Público do Estado da Bahia também se encontra em condições 

deploráveis na constante promessa do governo de uma reforma total. É triste esta realidade, e 

lamento pelos(as) historiadores(as) e pesquisadores(as). Sonho que a Biblioteca Nacional 

possa avançar na digitalização dos periódicos que tem feito de todos os estados, porém, daqui 

de Salvador, só avançaram até a década de 30 e a minha pesquisa se encontra em um período 

mais recente. 

Pesquisar uma “mulher”, “branca” da “elite”, médica, gerou inúmeras discussões 

e, às vezes, constrangedoras, no sentido de tentarem deslegitimar o trabalho por não verem 

importância no tema. A resposta era sempre imediata da minha parte ao dizer que exatamente 

por estas perguntas as mulheres foram invisibilizadas da história. Tanto na escrita quanto nas 
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apresentações orais, nos congressos nacionais e internacionais de que tive a oportunidade de 

participar, encontrei muitas críticas positivas e negativas, sugestões e incentivos que só 

contribuíram para esta pesquisa. 

A escrita do primeiro capítulo onde contextualizo, em linhas gerais, o processo 

econômico e político do Brasil e de Alagoas anterior ao nascimento de Maria Theresa até o 

ano em que nasceu (1928), foi necessária porque eu precisava compreender o tempo, o espaço 

e a situação econômica e cultural da sua família para chegar à sua formação infantil e juvenil 

e me permitiu concluir que ela viera, de fato, de uma família de elite de propriedade rural de 

engenho. 

Nesse espaço, também discorri sobre a criação da Faculdade de Medicina da 

Bahia para, em seguida, mostrar a inserção de Maria Theresa neste espaço como em outras 

instituições não menos importantes para a sua formação enquanto médica, como a 

Maternidade Climério de Oliveira, a Maternidade Nita Costa, o Hospital Santa Izabel e o 

Hospital Aristides Maltez. Termino o capítulo analisando a importância do movimento 

feminista para a criação de uma consciência crítica nas mulheres de que eram capazes e que 

poderiam ocupar os espaços públicos. 

Em função disso, no segundo capítulo, foi fundamental trazer autoras que 

chamam a atenção para as dificuldades das mulheres de se inserirem no campo da ciência, 

fazendo-nos pensar no passado e trazendo a importância do estudo sobre as pioneiras para o 

campo historiográfico. Esta exclusão feminina, para além da opressão e da dominação 

“comuns” em uma sociedade de ordem de gênero patriarcal, também foi legitimada pela 

Ciência e seus paradigmas dominantes e pelos discursos que afirmavam serem as mulheres 

incapazes por natureza, graças aos seus corpos e sexualidade. 

No terceiro capítulo, para compreender a atividade profissional da minha 

pesquisada, discorri sobre a especialidade da Medicina Legal, sua construção e o ramo no 

qual ela atuou durante um longo período, a Sexologia Forense, através do qual se interessou, 

definitivamente, pela Medicina Legal e se tornou a Dra. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, 

a primeira médica legista do Brasil, atuando dentro do Instituto Médico Legal, instituição à 

qual ela deu uma nova roupagem no nível de atendimento às mulheres e crianças violentadas, 

no crescimento nas pesquisas e em tecnologia. 

Situar a trajetória dessa personagem sob a ótica da teoria feminista foi o meu 

objetivo, porque esta possibilita visualizar, de forma ampla, as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres para adentrarem o campo da ciência, em especial, a medicina. Conforme fui 
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entrando em contato com as fontes, pude perceber como o feminismo teve forte influência na 

inserção das mulheres neste campo demarcado pela figura masculina.  

Dra. Maria Theresa, apesar de não levantar bandeiras para além das lutas pelo 

IMLNR, pela Ciência e pela Faculdade de Medicina da Bahia, não se pronunciou 

publicamente como feminista, mas, com certeza, sentiu, no decorrer da sua vida, a influência 

e a importância desta causa. 



 

127 

LISTA DE FONTES 

 

FONTES ORAIS 

 

Iracy Silva Costa: Administrou a Maternidade Climério de Oliveira, no período em que 

Maria Theresa fez a residência médica. Entrevistada em 16 de setembro de 2010. 

 

Lamartine de Andrade Lima: Médico legista. Foi professor assistente do professor Estácio 

de Lima que era o Catedrático, e da Profa. Maria Theresa que foi a titular e sua sucessora. 

Entrevistado em 5 e 26 de maio de 2011. 

 

Maria Del Carmen Vilas Martins Moreira: Médica. Colega de turma e amiga pessoal de 

Maria Theresa. Entrevistada em 23 de maio de 2013. 

 

Raul Coelho Barreto Filho: Médico legista e ex-diretor do Departamento de Polícia Técnica. 

Foi aluno e amigo pessoal de Maria Theresa. Entrevistado em 9 de abril de 2012. 

 

Silmária Souza Brandão: Advogada. Foi aluna da Dra. Maria Theresa. Entrevistada em 28 

de janeiro de 2014. 

 

Tereza Cristina de Araújo Pacheco: médica, filha/sobrinha da Dra. Maria Theresa. 

Entrevistada em 29 de abril de 2011 e 01 de outubro de 2013. 

 

 

ARQUIVO MARIA THERESA DE MEDEIROS PACHECO 

 

Escritos de próprio punho sem data. 

 

Diplomas e certificados 

 

Revista Manchete. 2 fev. 1991. 

 

Textos de sua autoria: 

 

PACHECO, Maria Theresa de M. A Medicina Legal na Bahia. Início e Evolução do Ensino. 

Gazeta Médica da Bahia, 77:2, Salvador, jul./dez. 2007. 

 

________.Medicina Legal na Bahia. Início e Evolução do Ensino. In. Gazeta Médica da 

Bahia, 77:2, Salvador, jul./dez 2007.  

 

________. Aspectos da delinquência sexual. Bahia [Salvador]: Gráfica Ideal, 1965. 

 

________. De l'evolution [sic] post-mortem desgroupessanguins: mémoirepourletitre 

d'AssistantEtranger. Paris: L'Unite [sic] d'enseignement et de recherche de medecine [sic] 

legale de Paris, 1969.  

 

________. Normas de conduta profissional médica. Salvador: Escola Gráfica N. S. de Loreto, 

1974. (Tese de concurso para professor titular) 

 



 

128 

PERIÓDICOS 

 

A Tarde. 18 de dezembro de 1971; 20 de outubro de 1984; 11 de junho de 1991; 25 de junho 

de 1996; 27 de junho de 1996; 5 de julho de 1996; 12 de março de 1997; 5 de dezembro de 

1997; 11 de junho de 1998; 16 de agosto de 1998; 2 de julho de 1999; 12 de setembro de 1999; 

21 de setembro de 1999; 28 de maio de 2000; 13 de maio de 2010; 18 de julho de 2010; julho 

de 2013. 

 

Gazeta Médica da Bahia. 1868 e 1923 

 

Tribuna da Bahia . 14 de maio de 2010 

 

Folha de São Paulo. 10 de maio de 2013 

 

 



 

129 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Marivaldo Cruz do. Da comadre para o doutor: a maternidade Climério de 

Oliveira e a nova medicina da mulher na Bahia republicana (1910-1927). Salvador: UFBA, 

2005. Dissertação (Mestrado em História)  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia. Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10659/1/Dissertacao%20Marivaldo%20do%20Ama

ralseg.pdf>. Acesso em: 24 set. 2013. 

 

ARAÚJO, Dilton Oliveira de. Republicanismo e classe média em Salvador: 1870-1889. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1992. 

 

BARRETO, Maria Renilda Nery. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia e a assistência aos 

doentes no século XIX. In: BARRETO, Maria Renilda Nery; SOUZA, Christiane Maria Cruz 

de. História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). Barueri, 

SP: Minha Editora, 2011. 

 

BARRETO, Maria Renilda Nery. Nascer na Bahia do Século XIX: Salvador (1832/1889). 

Dissertação (Mestrado em História)  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000.  

 

BARRETO, Maria Renilda Nery. A medicina luso-brasileira: instituições, médicos e 

populações enfermas em Salvador e Lisboa (1808–1851). Tese (Doutorado em História das 

Ciências da Saúde)  Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0277.pdf>. Acesso em: 6 fev. 

2012.  

 

BARROS, José Costa D’Assunção. A Escola dos Annales: considerações sobre a história do 

movimento. Revista História em Reflexão [online], Dourados,v. 4, n. 8, jul./dez. 2010. 

Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/953/588>. 

Acesso em: 7 jun. 2013. 

 

BÉDARIDA, François. Tempo presente e presença da história. In: FERREIRA, Marieta de 

Moraes; AMADO, Janaína (Org.). Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro. FGV, 

1996. p. 219-229. 

 

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, 

Janaína (Org.). Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro. FGV, 1996. p. 183-191. 

 

BRASIL. Lei n° 12.015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, 

de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do 

art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de 

corrupção de menores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L12015.htm>. Acesso em: 7 jun. 2013. 

 



 

130 

CALDWELL, Kia Lilly. Fronteiras da diferença: raça e mulher no Brasil. Revista Estudos 

Feministas, v. 8, n. 2, 2000. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/11922/11177>. Acesso em: 12 jun. 

2012. 

 

CARNEIRO, Suely. Mulheres em movimento. Estudos Avançados, v. 17, n. 49, p. 117-132, 

2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n49/18400.pdf>. Acesso em: 20 jun. 

2012. 

 

CARONE, Edgar. A primeira república, 1889-1930: texto e contexto. 2. ed. São Paulo: 

DIFEL, 1973. 

 

CORRÊA, Marisa. Raimundo Nina Rodrigues e a “garantia da ordem social”. Revista USP, 

São Paulo, n. 68, p. 130-139, dez./fev. 2005-2006. Disponível em: 

<http://www.usp.br/revistausp/68/11-mariza-correa.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2012.  

 

COSTA, Ana Alice A. As donas no poder: mulher e política na Bahia. Salvador: 

NEIM/UFBA; AL-BA, 1998.  

 

COSTA, Ana Alice A. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção 

política. Revista Gênero, Niterói. v. 5, n. 2, 1. sem. 2005. Disponível em: 

<http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/380/285>. Acesso em: 

6 fev. 2012.  

 

COSTA, Claudia de Lima. O tráfico do gênero. Cadernos Pagu, v. 11, p. 127-140, 1998. 

Disponível em: 

<http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/files/pagu11.11.pdf>. Acesso 

em: 15 jul. 2012. 

 

CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de Medicina Legal. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

 

D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: PRIORE, Mary Del. História das 

Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

DE BARBIERI, Teresita. Acerca de las propuestas metodológicas feministas. In: BARTRA, 

Eli (Comp.). Debates en torno a una metodologia feminista. México (D.F): Universidad 

Autônoma Metropolitana, 1998. p. 103-139. Disponível em: 

<http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=CAPITULO&id=2

353&archivo=81-2353vyx.pdf&titulo=4 Acerca de las propuestas metodológicas feminista>. 

Acesso em: 9 set. 2012. 

 

DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Medicina Legal. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

DEL PRIORE, Mary. História das mulheres: as vozes do silêncio. In: FREITAS, Marcos C. 

de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998. 

 

EDLER, Flávio Coelho. A natureza contra o hábito: a ciência médica no Império. Acervo, Rio 

de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 153-166, jan./jun. 2009. Disponível em: 



 

131 

<http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/74>. Acesso em: 10 nov. 

2013. 

 

FARGANIS, Sondra. O feminismo e a reconstrução da ciência social. In: JAGGAR, Alison; 

BORDO, Susan. Gênero, corpo, conhecimento. Tradução Britta Lemos de Freitas. Rio de 

Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997. p. 224-240. Disponível em: 

<http://midiaindependente.org/media/2007/03/374759.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2012. 

 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2012. 

 

FERREIRA, Luiz Otávio. Das doutrinas à experimentação: rumos e metamorfoses da 

medicina no século XIX. Revista da SBHC, Rio de Janeiro, n. 10, p. 43-52, 1993. Disponível 

em: <http://www.sbhc.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=32>. Acesso 

em: 24 set. 2013. 

 

FEYERABEND, P. Parte II – A ciência em uma sociedade livre. In: _____. A ciência em uma 

sociedade livre. São Paulo: Ed. UNESP, 2011. 

 

FOUCAULT, Michel. A história da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1990. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1981. 

 

FOUCAULT, Michel. O dispositivo da sexualidade. In: ____. História da sexualidade: a 

vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

HAHNER, E. June. A emancipação do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no 

Brasil. 1850-1940. Florianópolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003. 

 

HARDING, Sandra. ¿Existe un método feminista? In: BARTRA, E. Debates en torno a una 

metodologia feminista. México (D.F): Universidad Autônoma Metropolitana, 1998. 

Disponível em: <http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/81-2350ske.pdf>. Acesso 

em: 16 maio 2012.  

 

HEINZ, Flávio M. (Org.). Por outra história das elites. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 

HITA, Maria Gabriela. Igualdade, identidade e diferença(s): feminismo na reinvenção de 

sujeitos. In: BUARQUE DE ALMEIDA, Heloísa et al. (Org.). Gênero e matizes. São Paulo: 

EDUSF, 2002  

 

LAQUEUR, Thomas Walter. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. 

Tradução Vera Whately. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  

 

LERNER, Gerda. El origen del patriarcado: la creación del patriarcado. Barcelona: Critica, 

1990. 

 

LIMA, Estácio de. Velho e novo “Nina”. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1979. 

 



 

132 

LIMA, Lamartine de Andrade. Professor Estácio de Lima. Revista do Arquivo Público de 

Alagoas, Maceió, v. 2, n. 2, 2012. 

 

MACHADO, Lia Zanotta. Perspectivas em confronto: relações de gênero ou patriarcado 

contemporâneo? Série Antropologia, v. 284, p. 1-19, Brasília, 2000. Disponível em: 

<http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2012/08/MACHADO_GeneroPatriarcado2000.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2012. 

 

MAIO, Marcos Chor. A medicina de Nina Rodrigues: análise de uma trajetória científica. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 226-237, abr./jun. 1995. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v11n2/v11n2a05.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2013. 

 

MALUF, Sonia W.; COSTA, Claudia L. Feminismo fora do centro: entrevista com Ella 

Shohat. Estudos Feministas [online], v. 9, n. 1, p. 147-163, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8607.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2013. 

 

MARTINS, Ana Paula Vosne. A ciência dos partos: visão do corpo feminino na constituição 

da obstetrícia científica no século XIX. Estudos Feministas [online], v. 13, n. 3, p. 645-666, 

2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v13n3/a11v13n3.pdf>. Acesso em: 2 out. 

2013. 

 

MELO, Hildete Pereira de; RODRIGUES, Lígia M. C. S. Pioneiras da ciência no Brasil. Rio 

de Janeiro: UFF, 2006. 

 

MELO, Iran Ferreira de. Análise do Discurso e Análise Crítica do Discurso: desdobramentos 

e intersecções. Letramagna.com Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Língua 

Portuguesa, Lingüística e Literatura, v. 5 n. 11, 2. sem. 2009. Disponível em: 

<http://www.letramagna.com/adeacd.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2013. 

 

MIES, M. ¿Investigación sobre las mujeres o investigación feminista? In: BARTRA, Eli. 

Debates en torno a una metodología feminista. México: Universidad Autônoma 

Metropolitana, 1998. 

 

MIGNOLO, W. D. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do 

conhecimento e pluri-versalidade epistêmica. In: SANTOS, R. de S. (Org.). Conhecimento 

prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 

2006.  

 

MINELLA, Luzinete Simões. Estudos sobre mulheres no campo da medicina: perfis e 

trajetórias nas intersecções? In: CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR 

EM SOCIAIS E HUMANIDADES, 1. Anais... Niterói RJ: ANINTER-SH/ PPGSD-UFF, 

2012. <http://www.aninter.com.br/ANAIS%20I%20CONITER/GT16%20Estudos%20de% 

20g%EAnero,%20feminismo%20e%20sexualidades/ESTUDOS%20SOBRE%20MULHERE

S%20NO%20CAMPO%20DA%20MEDICINA%20PERFIS%20E%20TRAJET%D3RIAS%

20NAS%20INTERSE%C7%D5ES-%20Trabalho%20completo.pdf>. Acesso em: 7 jun. 

2013. 

 

MORIN, E. Ciência com consciência: Parte I. In:_____. Ciência com consciência. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/MACHADO_GeneroPatriarcado2000.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/MACHADO_GeneroPatriarcado2000.pdf


 

133 

MOTT, Maria Lúcia de Barros. A parteira ignorante: um erro de diagnóstico médico? Revista 

Estudos Feministas [online], v. 7, n. 1-2, p. 25-36, 1999. Disponível em: 

<http://educa.fcc.org.br/pdf/ref/v07n01-02/v07n01-02a03.pdf>. Acesso em: 20 out. 2013. 

 

MOTT, Maria Lúcia de Barros. Gênero, medicina e filantropia: Maria Renotte e as mulheres 

na construção da nação. Cadernos Pagu, n. 24, p. 41-67, 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a04.pdf>. Acesso em: 20 out. 2013. 

 

MOTT, Maria Lúcia de Barros. Madame Durocher: modista e parteira. Revista Estudos 

Feministas, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, p. 101-116, 1. sem. 1994. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16292/14833>. Acesso em: 20 out. 

2013. 

 

MOTT, Maria Lúcia de Barros. Parteiras no século XIX: Mme Durocher e sua época. In: 

______. Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Fundação Carlos 

Chagas, 1992. 

 

MOTT, Maria Lúcia de Barros. Parto, parteiras, parturientes: Mme. Durocher e sua época. 

São Paulo: 1998. Tese (Doutorado em História Social)  Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 

 

NASH, Mary. Trangresoras, visionárias y luchadoras: movimiento de mujeres e propuestas 

feministas. In: ______. Mujeres en el mundo: história, retos e movimientos. Madrid: Alianza, 

2004. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. 

 

NYE, Andrea. Teoria feminista e as filosofias do homem. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 

1995.  

 

OLIVEIRA, Renilda Correia. Educação superior, concepções e função social da 

Universidade. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE ALAGOAS  

EPEAL, 5. Anais..., Maceió, 2010. Disponível em: 

<http://dmd2.webfactional.com/media/anais/EDUCACAO-SUPERIOR,-CONCEPCOES-E-

FUNCAO-SOCIAL-DA-UNIVERSIDADE.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013. 

 

PASSOS, Elizete Silva. Palcos e platéias: as representações de gênero na Faculdade de 

Filosofia. Salvador: UFBA/NEIM, 1999. 

 

PERROT, M. Escrever a história das mulheres. In: ______. Minha história das mulheres. São 

Paulo: Contexto, 2008.  

 

PETIT, Cristina Molina. Dialética feminista de La ilustración. Barcelona: Anthropos. 1994. 

Parte I. La dicotomia público/privado en el pensamiento político ilustrado y liberal.  

 

PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) mulher. In: ALGRANTI, L. M.; 

PISCITELLI, Adriana; ALTMANN, Ana Maria Goldani (Org.). A prática feminista e o 

conceito de gênero. Campinas: Unicamp. Textos Didáticos, n. 48, 2002. 

 



 

134 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, v. 5 n. 10, p. 200-212, 

1992.  

 

PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. Projeto História, São Paulo, n. 

14, p. 25-39, fev. 1997.  

 

RAGO, Elisabeth Juliska. A ruptura do mundo masculino da medicina: médicas brasileiras no 

século XIX. Cadernos Pagu, Campinas, n. 15, p. 199-225, 2000. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=51347&opt=1>. Acesso em: 17 

maio 2013. 

 

RAGO, Elisabeth Juliska. Medicina e feminismo no início do século XX: Francisca Praguer 

Fróes (Bahia: 1872-1931). Revista do IHGB, Rio de Janeiro, v. 163, n. 415, p. 53-66, abr./jun. 

2002. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=p>. Acesso em: 17 maio 2013. 

 

RAGO, Elisabeth Juliska. Outras falas: feminismo e medicina na Bahia (1836-1931). São 

Paulo: Annablume; FAPESP, 2007. 

 

RAGO, Margareth. Entre a história e a liberdade: Luce Fabbri e o anarquismo 

contemporâneo. São Paulo: Editora da UNESP, 2001. 

 

RAGO, Margareth. O efeito-Foucault na historiografia brasileira. Tempo Social; Revista 

Sociol. USP, São Paulo, v. 7, n. 1-2, out. 1995. Disponível em: 

<http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v0712/efeito.pdf

>. Acesso em: 16 ago. 2013. 

 

RIBEIRO, Matilde. Mulheres negras brasileiras, de Bertioga a Beijing. Estudos Feministas, 

Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 446-457, 2. sem. 1995. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16459/15033>. Acesso em: 18 mar. 

2013. 

 

RODRIGUES, Raymundo Nina. As coletividades anormais. Brasília: Senado Federal, 2006. 

 

RUBIN, Gayle. The traffic in women. notes on the “political economy” of sex. In: REITER, 

Rayna (Ed.). Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press, 1975. 

 

RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo. Tradução 

Christine Rufino Dabat, Edileusa Oliveira da Rocha, Sonia Corrêa. Recife: SOS Corpo, 1993. 

Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/88386877/Gayle-Rubin-A-Trafico-de-Mulheres-

notas-sobre-a-economia-politica-do-sexo>. Acesso em: 3 mar. 2012. 

 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a 

violência masculina contra mulheres. Série Estudos e Ensaios  Ciências Sociais/FLACSO 

Brasil, jun. 2009. Disponível em: 

<http://www.flacso.org.br/portal/pdf/serie_estudos_ensaios/Heleieth_Saffioti.pdf>. Acesso 

em: 21 abr. 2013. 

 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, A. O.; 

BRUSCHINI, C. (Org.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; São 

Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992. 



 

135 

SAMPAIO, Consuelo Novais. 70 anos de lutas e conquistas: Liga Bahiana Contra o Câncer. 

Salvador: Liga Bahiana Contra o Câncer, 2006. 

 

SANT'ANA, Moacir Medeiros de. Contribuição à história do açúcar em Alagoas. Recife: 

Museu do Açúcar; Instituto do Açúcar e do Álcool, 1970. 

 

SANTOS, Boaventura de S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

SARDENBERG, Cecília M. B. Da crítica feminista à ciência a uma ciência feminista? In: 

SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar. Feminismo, ciência e tecnologia. Salvador: Redor, 

2002. 

 

SARDENBERG, Cecília M. B.; COSTA, Ana Alice A. Feminismos e feministas. Revista 

Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 6, n. 2, out. 1993.  

 

SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? Bauru: EDUSC, 2001. 

 

SCHPUN, Mônica Raisa. Entre feminino e masculino: a identidade política de Carlota Pereira 

de Queiróz. Cadernos Pagu, n. 12, p. 331-377, 1999. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=51306&opt=1>. Acesso em: 5 

dez. 2013. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial 

no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Recife: SOS 

Corpo, 1996. 

 

SCOTT, Joan Wallach. Millennial fantasies: the future of “gender” in the 21st Century. In: 

HONEGGER, C.; ANI, C. (Hg.) Gender: die Tuchken einer Kategorie, Zurich: Chronos, 

2001. 

 

SILVA, Enaura Quixabeira Rosa e; BOMFIM, Edilma Acioli (Org.). Dicionário mulheres de 

Alagoas: ontem e hoje. Maceió: Edufal, 2007. 

 

SILVA, Vanessa Magalhães da. No embalo das redes: cultura, intelectualidade, política e 

sociabilidades na Bahia (1941-1950). Salvador: UFBA, 2010. Dissertação (Mestrado em 

História)  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2010. Disponível em: 

<http://www.ffch.ufba.br/IMG/pdf/2010vanessa_magalhaes_da_silva.pdf>. Acesso em: 19 

nov. 2013. 

 

SOUZA, Angela Maria Freire de Lima. O viés androcêntrico em Biologia. In: 

SARDENBERG, Cecília M. B. Feminismo, ciência e tecnologia. Salvador: Redor, 2002. 

 

SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, Maria Renilda Nery (Org.). História da 

saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). Barueri: Fiocruz; 

Manole, 2011. 

 



 

136 

TEIXEIRA, Rodolfo. Memória Histórica da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus 

(1943-1995). Salvador: EDUFBA, 2001. 

 

TENÓRIO, Douglas Apratto. Metamorfose das oligarquias. Maceió: Edufal, 2009. 

 

TILLY, Louise A. Gênero, história das mulheres e história social. Cadernos Pagu, n. 3, p. 29-

62, 1994. Disponível em: 

<http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/Pagu/1994(3)/Tilly.pdf>. Acesso em: 4 fev. 

2013. 

 

VANIN, Iole Macedo. As damas de branco na biomedicina baiana (1879-1949): médicas, 

farmacêuticas e odontólogas. Salvador: UFBA, 2008. Tese (Doutorado em História)  

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 

Disponível em: <http://www.ppgh.ufba.br/wp-content/uploads/2013/10/As-Damas-de-

Branco-na-Biomedicina-Baiana.pdf>. Acesso em: 15 maio 2013. 

 

VANIN, Iole Macedo. A produção intelectual das médicas formadas na Bahia: o feminismo 

na tese de Ítala de Oliveira. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO, 9 – 

Diásporas, Diversidades, Deslocamentos. Florianópolis, 23-26 ago. 2010. Anais... 

Florianópolis, 2010. Disponível em: 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278278425_ARQUIVO_artigoparaFa

zendoGenero2010-Iole.pdf>. Acesso em: 17 out. 2013. 

 

WANDERLEY, Tércio. In: AZEVEDO, João (Org.). Documentário das comemorações do 

cinqüentenário do Grêmio Literário “Guimarães Passos”. Maceió: UFAL, 1979. 

 

ZIMMERMANN, Tânia Regina; MEDEIROS, Márcia Maria de. Biografia e gênero: 

repensando o feminino. Revista de História Regional, v. 9, n. 1, p. 31-44, 2004. Disponível 

em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/2194/1672>. Acesso em: 5 

ago. 2013. 

 

SITES 

 

<http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=300:notafaleci

mento&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157>.  

 

<http://www.dpt.ba.gov.br/index.php?site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod=25>. 

 

<http://www.imaculadapenedo.com.br/historico.html>. 

 

<http://www.colegiosacramento.com.br/>. 

 

<http://www.fjs.org.br/fjs/apresentacao-fjs/>. 

 

 

 

 

 

http://www.dpt.ba.gov.br/index.php?site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod=25
http://www.imaculadapenedo.com.br/historico.html

