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Resumo: O objetivo da comunicação é ampliar as discussões que tratam historicamente 

a relação do corpo nos espaços das cidades balneárias. Ao tomar o corpo burguês, 

medicinal e saudável do início dos anos de 1930, a comunicação pretende demonstrar de 

que maneira a configuração espacial desses lugares modelou e condicionou hábitos 

específicos que só fizeram sentido dentro dessa figuração social. Pretende-se apresentar 

o modo pelo qual equipamentos, normas e condutas específicas modelaram e 

controlaram emoções nesses lugares que podem e devem ser pensados como 

importantes redutos de civilidade para um grupo específico de viajantes brasileiros no 

século passado.  

Palavras-chave: Corpo. Balneários. Emoções 

 

Abstract: The goal of communication is to broaden the discussions dealing historically 

with the relationship of the body, in the space of spas towns. By taking the bourgeois 

body, medicinal and healthy early 1930, the communication aims to demonstrate how 

the spatial configuration of these places shaped and conditioned specific habits that only 

made sense within this social figuration. They try to present the way in which 

equipment, standards and specific behaviors modeled and controlled emotions in these 

places that can and should be thought of as important strongholds of civility to a 

specific group of Brazilian travelers in the last century.  
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Quem já não ouviu falar das famosas águas consideradas medicinais no interior 

do nosso país? Por vezes taxadas de panacéia nacional aliadas à ironia e descrença de 

muitos que delas ouviam falar? Ou das águas consideradas afrodisíacas, capazes de 

restaurar a potência sexual e curar a infertilidade de casais que não conseguiam 

engravidar? Com certeza muitos já ouviram a sua fama, experimentaram o seu sabor, 

aqueceram-se com suas temperaturas, duvidaram de suas propriedades terapêuticas e se 

esqueceram desse conjunto específico de situações que se tornou histórico a partir de 

uma atmosfera emocional diferente dessa que vivemos atualmente, segundo os 

ensinamentos de Norbert Elias. 

A cidade, ponto de partida para “a investigação do comportamento humano no 

meio urbano” (PARK, 1916) tornou-se tema central de importantes referências
1
 que 

caracterizaram um estilo de vida urbano segundo Velho (1995). Partindo desse 

pressuposto, apresentarei nesse artigo algumas observações que venho construindo 

desde minha dissertação de mestrado defendida em 2009 no Programa de Pós-

graduação em História da Unicamp, aliadas à continuidade de minhas pesquisas de 

doutorado na mesma instituição. Tenho tentado desenvolver, ou pelo menos pontuar, 

algumas diferenças fundamentais que expressam a relação do corpo nos espaços das 

cidades balneárias. Especificamente nesse artigo, tomarei a categoria balneária 

pensando a cidade que, a partir dos anos de 1930, remodela o seu espaço urbano com a 

finalidade de receber curistas em tratamento e veranistas em viagens de villegiatura no 

Brasil. Não tratarei da categoria cidade balneária pensada sob o viés das práticas de 

lazer de seus moradores locais
2
. Meu objetivo nesse momento é apresentar uma 

figuração social específica do início dos anos de 1930, pontuando algumas situações, 

imagens e características de uma sociedade que encontra expressão e reconhecimento 

nos espaços urbanos de cidades de águas termais.   

 

Uma figuração social singular 

“Devidamente vestidos, fomos procurar o nosso café, mas nos informaram que 

não se toma café em Lindoya antes das 8 horas, porque das 6 às 8 é a hora dos banhistas 

estarem bebendo água e tomando o seu banho.” (Thermas de Lindoya, p.4) 

 

Do final do século XIX às primeiras décadas do século passado, desenvolveu-se 

em alguns estados do Brasil, um tipo particular de sociabilidade criada ao redor de 

fontes de águas consideradas medicinais. Algumas dessas fontes tiveram maior 

visibilidade no cenário social e cultural do nosso país e consequentemente, despertaram 

a atenção de alguns médicos que passaram a estudar mais de perto as curas de que 

ouviam falar. A partir de uma intensa observação clínica, uma vez que muitos deles 

acabaram se mudando para esses locais, junto ao desenvolvimento da geologia, da 

física, da química e da biologia, esses médicos escreveram e publicaram uma série de 

tratados e teses médicas sobre hidroterapia. Esses estudos baseavam-se em renomados 

médicos franceses que também haviam se mudado para cidades de águas consideradas 

medicinais e que lá exerciam a clínica termal. Basicamente, as teses versavam sobre o 

modo de fazer uso das águas e dos caminhos que deveriam ser seguidos para avaliar se 

                                                           
1
 Weber, Simmel, Park, Wirth, Redfield, Benjamim, entre outros.  

2
 Reflexões que abarcam os primeiros resultados da pesquisa financiada pela FAPESP.  
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uma água possuía ou não propriedades curativas. A água, entendida como agente 

medicinal, e para ser usada como tal, deveria ser analisada quimicamente para revelar a 

ocorrência de elementos raros, como o lítio
3
, o vanádio e o iodo

4
. A sua classificação 

também dependia do grau de sua temperatura e da presença de radioatividade. Esses 

fatores, em princípio, serviam para diferenciar uma água comum daquelas consideradas 

medicinais. No geral, essas características definiam em maior ou menor grau os tipos de 

águas que seriam encontradas em algumas regiões brasileiras. Por exemplo, quanto à 

termalidade, elas poderiam ser classificadas em frias (com temperatura abaixo de 25°C), 

em hipotermais (com temperatura entre 25° e 33°C), mesotermais (entre 33° e 36°), 

isotermais (36° e 38°) e hipertermais (com temperatura acima de 38°C).  Outro fator de 

extrema importância era a ocorrência da radioatividade, que também contribuía para a 

classificação das águas nas regiões brasileiras. Assim, com o aprofundamento dos 

estudos que se seguiam, elaboraram-se certos traços de predomínio dessas 

características com função terapêutica. Minas Gerais, devido à sua formação geológica 

recebeu o estatuto de estado com maior concentração de águas carbogasosas, alcalinas, 

alcalino-terrosas, sulfatadas e sulfurosas, abrigando também algumas fontes de águas 

termais e radioativas. Usadas como medicamento elas eram empregadas a partir de dois 

mecanismos de ação sobre o corpo humano: uma ação local exercida diretamente nos 

tecidos e uma ação geral que estava mais relacionada com as características de cada 

água. Conforme o grau de mineralização, temperatura ou radioatividade seguia-se uma 

indicação crenoterápica
5
. No entanto, ainda que a água fosse considerada objeto de 

maior relevância para se obter a cura, outros fatores influenciavam diretamente esse tipo 

de tratamento. Entre eles, estavam o clima, o repouso, o regime alimentar e ação 

psíquica do curista em tratamento. Esses fatores normalmente compunham a parte 

destinada às Regras de Higiene, momento em que os médicos estipulavam como deveria 

ser a permanência de curistas nas cidades denominadas termais. Pode-se dizer com isso 

que até o início dos anos de 1930 no Brasil, essas regras de higiene modelaram e 

condicionaram comportamentos de pessoas que estavam em tratamento nas famosas 

estações de águas. O curista que chegava a uma estação termal via-se obrigado a seguir 

as prescrições das regras de higiene com o propósito de se curar. Para tanto, deveria se 

revezar entre sua própria modelação individual e um rígido autocontrole de suas 

emoções frente a essa terapia que se estabelecia em nosso país em algumas cidades do 

interior. O tratamento pelas águas medicinais ocupava um espaço principal no 

imaginário social da época, o que de fato acabou contribuindo para uma forma 

particular de sociedade ou sociabilidade moderna em nosso país. Essa sociedade que 

freqüentava as estações de águas acabou criando uma figuração social específica, 

“distinta do resto da sociedade” (ELIAS, 2001, p.20), cuja relação de interdependência 

entre os indivíduos que estavam em tratamento e aqueles que estavam em villegiatura, 

acabou definindo aquilo que Norbert Elias denominava de o “exercício da liberdade”. 

Foi essa figuração social construída a partir da atribuição de valor às águas consideradas 

medicinais do nosso país que engendrou códigos e comportamentos específicos que se 

solidificaram na forma de hábitos que regiam tudo aquilo que se entendia por civilidade 

nas famosas estações de águas termais. Essa figuração social dividida entre a cura e o 

prazer, constituiu, portanto, um “laboratório de comportamentos inéditos e lugar de 

elaboração de novas normas” (ELIAS, 2001, p.20) que possibilitou-me investigar 

                                                           
3
 Potente solvente do ácido úrico.  

4
 Do ponto de vista médico, este íon “tem efeito estimulante sobre todo o organismo, especialmente 

sobre os órgãos de reprodução. Sob a forma de iodeto de potássio é vaso-dilatador e depressivo da 
tensão arterial”, de acordo com Simões (s/d). 
5
 Tratamento com água mineromedicinal. 
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historicamente um primeiro conjunto de transformações nos comportamentos das 

pessoas que procuravam uma cidade termal, e uns anos mais tarde, a novidade de uma 

cidade balneária no Brasil.  

 

Ao redor de buvettes, praças e jardins. Dentro de balneários. 

 

O Evangelho do banhista. Conselhos. 

I – O banho deverá ser tomado cedo ou à tarde, com o estômago vazio 

ou com uma refeição muito ligeira. 

II – A temperatura do banho não deverá ser alterada para mais, sem 

autorização médica. É essa uma das causas do não beneficiamento dos 

banhos. O tempo e o grao do banho devem ser marcados pelo médico. 

III – Tirar a roupa lentamente. Lavar a cabeça e o rosto com sabonete, 

entrar no banho, ensaboando todo o corpo do pescoço aos pés. Deitar-

se no banho e preceder durante a immersão como em um banho 

comum. 

(....) 

IV – Vestir-se lentamente e não se expor logo ao vento e a chuva. 

Durante o banho usar sempre roupas quentes, evitando as roupas de 

brim ou leves, devendo as senhoras usar “tailleurs” pesados, sobretudo 

de manhã e à noite. E os homens usar sempre roupas de casemira. 

(...) 

XII – Os mezes de Novembro, Dezembro e Janeiro são muito próprios 

para a passagem do verão. As noites são muito frescas, os dias muito 

agradáveis, sendo a estação ideal de repouso, de convalescença e de 

descanso para os collegiaes, estudantes e a todas as pessoas exgottadas 

pela vida intensa das grandes cidades. (MOURÃO, 1920, p. 37-39)  

Existe ahi um banheiro especial para reedução da marcha. Comprido 

em forma de cotovelo, esse banheiro destina-se ao duplo fim, que é o 

banho sulfuroso quente e à gymnastica de exercício para reeducação 

dos movimentos. (Revista de Hydrologia e Climatologia Médicas, 

1931). 

Não se poderia compreender o prodígio das sessões de hidroterapia, 

sem o complemento acessório da sala de ginástica pelos poderosos 

apparelhos de mecanoterapia, vindos todos da Casa Zander, na 

Alemanha. (Revista de Hydrologia e Climatologia Médicas, 1931). 

 

Para o perfeito andamento do processo de cura pelas águas medicinais, o maior e 

talvez, o mais importante elemento dessa figuração social, depois do próprio corpo 

humano, era sem sombra de dúvidas, a configuração espacial desses lugares. A 

Hidrologia Médica francesa havia reunido em seus manuais de tratamentos, situações e 

imagens características que representavam uma necessidade social e clínica pelo 

tratamento das águas. Dessas imagens, a que se torna mais característica das mudanças 

e processos sociais desse momento, é a imagem dos balneários nos espaços das cidades. 

Em seguida, aparece o entorno desses balneários, sempre tomados de pessoas que 
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circulavam ao seu redor, ou ao redor de buvettes e pavilhões de águas, culminando na 

maioria dos casos com imagens de pessoas repousando embaixo de grandes árvores. 

Ora, é preciso dizer que toda essa descrição estava relacionada com uma pressão 

imposta pelos próprios médicos que impunham um controle rigoroso na rotina dos 

curistas. E que consequentemente, manifestava-se no próprio autocontrole dos impulsos 

e emoções dessas pessoas que se aventuravam no tratamento hidromineral.  

 

Durante as inalações, é recomendado para facilitar com maior 

profundidade a penetração da água vaporizada nas vias respiratórias, 

segurar a língua entre o polegar e o dedo indicador com a ajuda de um 

lenço, e tirá-la um pouco da boca. O doente sentirá rapidamente a 

facilidade com qual penetra a água vaporizada. (LIEVEN, s/d, p.74). 

  

 O processo de medicalização imposto pelas águas pendulava assim entre duas 

vertentes nessa época: uma que atraía cada vez mais um grupo específico da sociedade 

brasileira para participar das estações das águas no interior do país, e outra que 

compreendia mudanças do ponto de vista corporal e psíquico nessas pessoas que 

circulavam ao redor dessas fontes. Alguns relatos de cura seguidos de sentimentos de 

alegria pela conquista, e também, descrições e imagens das técnicas balneárias que 

evidenciavam certo sofrimento desses mesmos curistas demonstram algumas dessas 

transformações nos comportamentos, caracterizados, sobretudo, pelo rígido controle da 

medicina termal. Suportar a alta temperatura dos banhos que cheiravam enxofre, 

submeter-se às injeções endovenosas de água sulfurosa, provocar o esquecimento de um 

cotidiano deixado nas grandes cidades, ter paciência para esperar a hora certa do banho, 

repousar em horas determinadas, ingerir uma grande quantidade de copos diários da dita 

água, fazer irrigações nasais e gargarejos, e ainda participar de uma representação que 

lhe era exigida nos espaços públicos de hotéis e salões de festas, fazia desse jogo um 

“equilíbrio de tensões” onde a “disputa pelos signos de prestígio” eram ao mesmo 

tempo “uma luta pelos atributos e vantagens do poder social” (ELIAS, 2001, p. 21) nos 

espaços considerados balneários. 

 No Brasil, ainda que as prescrições médicas tentassem seguir à risca os 

ensinamentos franceses, faltava-lhe um espaço balneário próprio e autônomo para a 

prática desses requisitos. Durante as duas primeiras décadas do início do século XX, as 

pessoas em tratamento beneficiavam-se do uso dos banhos termais no interior de alguns 

balneários. A inalação dos gazes era feita no momento do banho ou no momento em 

que se bebiam as águas nas fontes. O complemento do tratamento dava-se com os 

passeios moderados a pé ao redor de parques e praças, e também nas horas dedicadas ao 

esquecimento dos cuidados tristes ou da vida deixada para trás. Essa rotina regrada 

estipulava hora certa para acordar, caminhar moderadamente, beber o primeiro copo de 

água, fazer uso dos banhos e distrair-se em cassinos e festas que aconteciam nas 

cidades. A ausência de um espaço urbano balneário, e insistentemente reclamado pela 

classe médica do período, é ocupada com a inauguração do espaço balneário da cidade 

de Poços de Caldas, em março de 1931.   

Observa-se a partir desse ponto, uma modificação de sentido na palavra repouso 

ditada pela moda termal. Com um espaço balneário próprio, o corpo precisa adaptar-se a 

mais uma inovação do momento. Se antes, os médicos exigiam o mínimo de esforço 
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realizado pelo paciente durante o momento do banho, indicam agora a execução de 

movimentos realizados dentro dos estabelecimentos termais. 

Uma significativa mudança é operada nessa figuração social, reflexo das 

precedentes teorias que começavam a colocar o corpo em movimento no final dos anos 

de 1920. A palavra repouso vai perdendo o seu sentido de imobilidade, inércia e 

inatividade conforme pregada pelos médicos na hora do banho medicinal. Com a 

inauguração do espaço balneário, ela passa a carregar consigo sentidos de descanso, 

folga, sossego e tranqüilidade, características que começam a delimitar os momentos de 

lazer e ócio encontrados nas viagens de villegiatura da classe burguesa brasileira. Essas 

pessoas esgotadas pela vida moderna e “buscando distrações compensadoras das fadigas 

ocasionadas pelos árduos trabalhos da vida hodierna” (Del Picchia, Folheto Publicitário) 

contribuem novamente para mudanças na estrutura da sociedade brasileira e na estrutura 

de novos comportamentos a partir das águas consideradas medicinais. Repouso passa a 

significar recuperação das energias gastas pela vida urbana, reconquistadas somente em 

espaços balneários próprios onde o próprio repouso agora se faz a partir da prática de 

exercícios físicos ou de outros movimentos defendidos pelos médicos. O espaço 

balneário aparece então como estratégia e repertório de ação desses doutores que, 

persistentemente lutam pela legitimidade desse campo em especialização.  

Outra mudança interessante que se pode observar nesse momento, diz respeito a 

uma transformação estrutural na forma de utilização das águas. Antes da construção do 

balneário, o banho de imersão era o método mais divulgado e empregado nas cidades de 

fontes medicinais. No entanto, com a construção de um espaço apropriado ela ganha um 

novo valor terapêutico que começa ser divulgado a partir de 1931 com a aplicação de 

jatos e massagens. Aparecem alguns tratamentos para obesidade abdominal e celulite. 

“A obesidade abdominal é mais rapidamente melhorada que a obesidade geral. Beber a 

água associada às duchas” (Guide pratiquue aux Villes d’eaux. Stations climatiques. 

Plages marines française). Assim, uma das novidades dentro do espaço balneário recebe 

o nome de ducha-massagem Vichy. Definido como fator de cura externa, a terapia 

consistia num método de massagem com água medicinal aplicada a 35°C.  O curista ou 

o veranista em villegiatura deitava-se sob uma maca onde recebia dos dois lados 

sucessivamente, movimentos de massagem corporal executados por dois massagistas 

aptos para a profissão. A técnica tornava-se inovadora justamente pelo fato da 

massagem estar associada a uma ducha de água que caía abundantemente sobre todo o 

corpo da pessoa.  As costas e o ventre eram as partes preferenciais do tratamento e a 

água quente nesse momento atuava como agente sedativo, culminando com um 

relaxamento total do corpo massageado. Percebe-se desse modo, que a antiga 

expectativa do repouso recomendado pelos médicos, e pivô da garantia do sucesso 

termal, é substituída por uma nova forma de prescrição voltada para o movimento 

passivo e ativo, empregada na forma de massagens associadas aos banhos e à prática de 

exercícios físicos específicos, que passam a recomendar um retorno à saúde ao invés de 

tão somente curar.  

 

A ação benéfica da termalidade que age sobre os pontos algogenos
6
 do 

tegumento cutâneo, quando acompanhada de massagem imersa, 

permite a desagregação das celulites com seus nódulos que ocultam 

                                                           
6
 Que causa dor. 
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apagadas capilarites
7
, e ao mesmo tempo produz a hiperatividade da 

circulação periférica, determinado a deplecção das congestões 

profundas e viscerais (...) Tudo isso exige como precaução que o 

banho seja matutino, para aproveitar os vestígios vagotônicos da noite 

e do sono. O banhista deverá estar em jejum para beber o seu copo de 

água. (Jornal do Comércio, 28 de setembro de 1941). 

 

A nova visão médica que estabelece o cuidado com um corpo sadio e ativo 

propõe também uma nova relação de espaço que passa pelo corpo. A cidade balneária, 

apta a receber curistas em tratamento não passa despercebida pela classe burguesa 

brasileira. A propaganda médica que apresenta os novos espaços de circulação para os 

corpos cansados da vida moderna torna-se tão efetiva na passagem dos anos trinta que 

determina um poder de convencimento dos benefícios propostos por um novo espaço 

físico e terapêutico. 

Algumas conseqüências dessa relação são construídas posteriormente com o 

aumento do fluxo de viajantes para as cidades denominadas balneárias. Não só o espaço 

balneário entendido na figura das thermas constitui um modelo de representação mental 

desse novo ambiente divulgado no Brasil; pelo contrário, outras percepções diretas 

desse ambiente são construídas a partir dos sujeitos que percebem e que são percebidos 

nessa relação espacial do corpo com o espaço. As atividades esportivas marcam 

inicialmente essa diferença entre quem observa e é observado. Dos tailleurs pesados e 

das roupas de casemira usados por aqueles que apresentavam algum tipo de doença 

física ou psíquica, vê-se mais trajes de “afamadas modistas que vestimentas ridículas” 

(CASAIS, 1942, p. 17). Mas é na rua e nos espaços públicos dos hotéis e salões de 

festas que se observa “a censura dos sentimentos, o domínio das paixões, a incorporação 

das disciplinas que regem a civilidade” (ELIAS, 2001, p.21).  

 

Passantes “que matam o tempo” até a próxima e sempre imediata 

refeição, cavaleiros e cavaleiras que encontram grande facilidade para 

o esporte hípico, pois a qualquer hora e em lugares precisos se 

oferecem bons cavalos de aluguel, ciclistas em grupos barulhentos, 

motociclistas, charretes guiadas pelos próprios locatários, automóveis 

de todas as marcas e com matrículas de todas as procedências. 

(CASAIS, 1942, p.18).    

 

Dessa maneira, pode-se dizer que na passagem dos anos trinta, a participação de 

um grupo carismático na cidade balneária passa a ser regida por novos hábitos que 

especificam e qualificam um tipo de civilidade esperada naqueles lugares. Novos 

gestos, novos vestuários, novas expressões faciais nas imagens fotográficas e uma nova 

postura do corpo marcada pelo movimento e pela atividade de uma vida que começa a 

ser identificada com momentos de alegria e prazer nessa sociedade. O espaço balneário 

é então pensado como espaço subjetivo a partir de equipamentos, normas e condutas 

específicas que modelam e controlam emoções de curistas e veranistas nesse momento. 

Enquanto núcleo de problematização é estudado como uma figuração social singular 

para se pensar como e por que uma água desconhecida e inicialmente dotada de poderes 

sobrenaturais transformou-se em forte processo civilizador na concepção de cidades e 
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 Inflamação dos vasos capilares.  
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na experiência da sociabilidade moderna no Brasil, constituindo um dispositivo central 

e também laboratório de normas e comportamentos inéditos entre os indivíduos 

inseridos naquele contexto histórico e social.  
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