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O sociólogo e antropólogo Marcel Mauss (1872-1950), so-
brinho do renomado Émile Durkheim – sob quem exerceu gran-
de influência –, escreveu em um ensaio de 19353 que, no tocante 
às atitudes do corpo, “cada sociedade tem seus hábitos próprios” 
(Mauss, 1974, p.403). Tais hábitos, como esclarece, não variam 
“simplesmente com os indivíduos e suas imitações, variam so-
bretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as 
modas, os prestígios” (Mauss, 1974, p.404).

Em terras que gradativamente se consolidaram como Bra-
sil, as considerações do antropólogo Mauss são especialmente 
instigantes, afinal, poucas são as culturas em que o corpo, sua 
exibição, sua manutenção e o uso dos prazeres que proporciona 

 1 Professor livre-docente de História do Brasil do Departamento de História da 
Unesp e autor, entre outros livros, de A construção do Brasil na literatura de 
viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII. E-mail: jsfranca@uol.com.br.

 2 Doutoranda em História no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), câmpus 
de Franca (SP), e historiógrafa do Centro de Documentação e Apoio à Pes-
quisa Histórica (CEDAPH) da mesma universidade.

 3 Publicado originalmente no Journal de Psychologie, v.32, n.3-4, 1935. Comu-
nicação apresentada à Sociedade de Psicologia em 17 de maio de 1934.
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ocuparam, e ocupam, um papel tão central; ao menos é o que 
contam os relatos de viagem e os sermões coloniais, as teses mé-
dicas e os romances do Oitocentos, ou as mídias eletrônicas da 
segunda metade do século XX e início do XXI, para ficarmos 
nuns poucos exemplos. 

Há, pois, é lógico supor, um verdadeiro continente de rela-
ções que historicamente os brasileiros mantiveram com o seu 
corpo. De tão amplo território queremos aqui mapear somente 
um pequeno feudo: aquele referente às atitudes relacionadas à 
saúde e à doença dos corpos. Grosso modo, não seria equivoca-
do dizer que – tomemos a partilha como uma hipótese inicial –, 
quando o que está em causa é a manutenção dos corpos e a cura 
de seus males, criamos no Brasil, em cinco séculos, ao menos 
três grandes modos de entendimento, um deles ainda em vias 
de consolidação. É a história desses três modos que buscaremos, 
em linhas muito gerais, aqui descrever. 

O corpo místico

Em 1740, João Pedro Xavier do Monte, médico português 
natural de Santarém, deu à prensa uma obra intitulada O homem 
médico de si mesmo, na qual, entre outras coisas, afirmava: “são 
as doenças e os enfermos mais frequentes no mundo do que os 
médicos, e o seu insulto mais pronto que a medicina, e o pa-
decer essas doenças mais certo e fácil do que remediá-las; em 
todo o mundo há doenças e enfermos, e em poucas partes dele se 
acham médicos” (Monte, 1760, p.26). A constatação de Xavier 
do Monte, em plena metade do século das luzes, indica a dimi-
nuta presença entre os portugueses, até aquela data, de douto-
res formados. E isso na metrópole. Atravessando o Atlântico, 
na denominada por vezes América Portuguesa, a ausência dos 
doutos é ainda mais notável; aqui, ele é praticamente um desco-
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nhecido (Santos Filho, 1966, 1991, 1947, 1960). Malgrado ta-
manha ausência, os naturais da terra, os colonos e seus escravos 
adoeciam, preocupavam-se com seus corpos e procuravam com 
afinco meios de amenizar as suas dores e prolongar as suas vidas. 
Mas se era difícil, quase impossível, e mesmo pouco desejável, 
contar com os médicos, onde buscar ajuda e que medidas tomar 
diante de um achaque qualquer?

Entre o Seiscentos e o Setecentos, é sobretudo aos religio-
sos, notadamente aos jesuítas, que a população recorria quan-
do seu corpo era acometido por algum mal. Embora sua ação 
nos trópicos estivesse a princípio endereçada ao tratamento das 
almas, as circunstâncias de então os levaram a tratar, também, 
dos achaques dos corpos. Até mesmo a sangria, que, a priori, 
seria vedada aos religiosos praticar, passa a ser permitida atra-
vés de legislação canônica especial (Algunas..., p.45), dada a 
neces sidade de atender aos doentes e cumprir o Compromisso da 
Ordem, datado de 1516. Das instruções com o cuidado corporal 
presentes nos Compromissos, destacam-se: “resgatar os cativos e 
visitar os prisioneiros, tratar dos doentes, vestir os nus, alimen-
tar os famintos, dar de beber aos sedentos, abrigar os viajantes e 
os pobres, sepultar os mortos” (apud Russel-Wood, 1981, p.90). 

Para os religiosos, no entanto, curar os doentes não era so-
mente tratar dos corpos enfermos, era necessário ir além e cuidar 
também da parte realmente nodal do ser humano, a alma; como 
bem explica o arcebispo da Bahia, Sebastião Monteiro da Vide 
(1642-1722): “como muitas vezes a enfermidade do corpo pro-
cede de estar a alma enferma com o pecado [...] que indo visitar 
algum enfermo, antes que lhe apliquem medicinas para o corpo, 
tratem primeiro da medicina da alma” (Vide, s.d., p.74). Aplicar 
primeiro a medicina da alma, explica o próprio Vide, implicava, 
de imediato, em orar para que o doente se livrasse de seus peca-
dos e zelar para que não adquirisse outros:
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E outrossim mandamos aos ditos médicos e cirurgiões, sob 
pena de excomunhão maior e de dez cruzados aplicados na forma 
sobredita, que não aconselhem ao enfermo por respeito da saúde do 
corpo coisa que seja perigosa para a alma. E exortamos a todos os 
familiares e parentes do enfermo, que tanto que adoecer deem logo 
recado ao pároco, e persuadam ao doente a que, com efeito, faça 
confissão de seus pecados. (Vide, s.d., p.74) 

Em verdade, tal medicina se caracterizava como um conjunto 
de práticas que deveria ser adotada permanentemente durante 
toda a vida. E, admitamos, cuidar do espírito do nascimento até 
a morte, adotando uma conduta reta do ponto de vista cristão, 
para que inclusive o corpo não adoecesse, não era tarefa fácil.

De saída, era preciso receber o sacramento do batismo, prefe-
rencialmente na mais tenra idade. Para garantir um lugar junto 
a Deus, como nos conta José de Anchieta (1534-1597) e tantos 
outros conhecidos irmãos, receber o primeiro dos sacramentos 
era imprescindível, dado que, além de iniciar o pecador no ca-
minho da salvação, “apagava a malignidade das doenças” (An-
chieta, 1933, p.180). Os religiosos empenhavam-se, assim, “na 
intenção de preparar o recebimento do batismo [...], desejando 
assistir mesmo as parturientes a fim de batizar mãe e filho; assim 
acontece atender-se a salvação do corpo e da alma” (Breve..., 
s.d., p.147). Aos olhos desses homens de Deus, autointitulados 
médicos espirituais e corporais, mesmo as enfermidades consi-
deradas incuráveis aos doutos seriam extirpadas com a unção 
pela água, indicando a estreita relação entre a conversão à dou-
trina cristã e a cura dos corpos.

Há inúmeras passagens nas missivas dos religiosos sobre a 
aplicação do sacramento da imersão, passagens que contam os 
sucessos alcançados pelos convertidos; é o caso, por exemplo, 
de um homem gravemente ferido que, após ser submetido ao 
batismo e tratado pelos religiosos, não teve curados somente seus 
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machucados purulentos, mas, especialmente, as chagas da sua 
alma (Carta...). Daí, os padres da Companhia não cansarem de 
registrar: é “maravilhoso ver como sanam todos que se batizam” 
(Documentos para la historia argentina, 1927, p.89). Mesmo 
diante de uma vitória da morte, um aparente fracasso do processo 
de cura, os jesuítas extraíam lições positivas. A respeito de um in-
fante enfermo da vila de São Vicente, em 1560, o citado Anchieta 
relata: “foi-nos apresentada uma criancinha quase prestes a expi-
rar e falando nós a seus pais para batizá-la, eles anuíram de boa 
mente a isso; batizamo-la, e algumas horas depois foi levada para 
o céu” (Anchieta, 1933, p.110). Ora, nesse caso, o pequeno gentil 
não fora malogrado pela morte, ao contrário, segundo o irmão, 
recebera, ao abandonar cedo um corpo sujeito a toda a sorte de 
pecados, o prêmio da vida eterna pela intervenção do batismo. 

Os autóctones, a propósito, dotados, segundo o Padre Je-
rônimo Rodrigues, de uma “espontaneidade animalesca”, não 
possuíam nenhuma habilidade em portarem-se socialmente, 
pois “[...] aonde à vontade de urinar os toma, aí o fazem, na rede, 
onde estão comendo, na porta [...] falando com homem e muitas 
vezes nos nossos pés com mãos e braços entrecruzados sem aten-
tarem o que fazem nem se darem por achados de tal sujidade” 
(Leite, 1940, p.238). Tomados, porém, como almas que deve-
riam ser salvas para Deus, os naturais da terra receberam, até 
meados do século XVII, especial atenção dos religiosos, que lhes 
ofereciam “socorro espiritual, confessando-os e batizando-os, e 
corporal, sangrando-os e curando-os, segundo a necessidade de 
cada um” (Anchieta, 1933, p.248).

Ainda no século XVII, a partir do aumento da presença de 
negros de Guiné – uma designação corrente para os escravos vin-
dos da África –, o olhar e as prescrições dos padres passam a ser 
também a eles direcionados. As recomendações do conhecido 
jesuíta André João Antonil indicam a crescente preocupação 
com a regulação das tarefas e do trato desses escravos, recomen-
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dações que iam desde o abrandamento do trabalho quando do 
acometimento de alguma doença, até a atenção aos sacramentos 
na hora da morte: 

Adoecendo qualquer escravo, deve livrá-lo do trabalho e pôr 
outro em seu lugar e dar parte ao senhor para que trate de o man-
dar curar, e ao capelão para que o ouça de confissão, e o disponha, 
crescendo a doença, com os mais sacramentos para morrer. Advirta 
que se não metam no carro os bois que trabalharam muito nos dias 
antecedentes, e que em todo o serviço assim como se dá algum 
descanso aos bois e aos cavalos, assim se dê, e com maior razão, por 
suas esquipações aos escravos. (Antonil, 1982, p.84)

Para Antonil, aos senhores não convinha que seus escravos 
fossem “só reconhecidos na repartição do trabalho e esquecidos 
na doença e na farda” (Antonil, 1982, p.91). O religioso italiano 
argumenta que

[...] deve o senhor de justiça dar suficiente alimento, mezinhas na 
doença e modo com que decentemente se cubra e vista, como pede 
o estado de servo, e não aparecendo quase nu pelas ruas; e deve 
também moderar o serviço de sorte que não seja superior às forças 
dos que trabalham, se quer que possam aturar. (Antonil, 1982, 
p.90-91)

Outro padre, o lisbonense radicado na Bahia Manoel Ribei-
ro Rocha, procurou frisar em muitos momentos do seu Etíope 
resgatado... (1758) que o cuidado com o cativo não deveria faltar 
quando estivesse inútil para o trabalho, achando-se ele 

enfermo ou estiver já velho, que tudo vale o mesmo, com muito 
maior razão o devemos conservar, porque então a sua maior neces-
sidade puxa pelo nosso maior agradecimento e obrigação, de sorte 
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que obrando o contrário, podemos justamente temer e recear o 
castigo. (Rocha, 1758, p.315)

Rocha assevera, além disso, que não era aconselhável irrom-
per golpes na face dos escravos durante a aplicação de algum 
castigo, porque os 

[...] expõem ao perigo de lhes causar alguma deformidade perpétua 
no rosto, e de lhes prejudicar à saúde, e talvez à vida; e isto será 
obrarem mais como seus verdugos do que como seus senhores; e 
será mais usar do poder domínico, para os destruir, do que de cas-
tigo econômico, para os emendar; e será fazer injúria aos escravos, e 
tratá-los com aspereza e duramente. (Rocha, 1758, p.208)

As indicações desses religiosos no que concerne ao cuidado 
com o escravo são múltiplas: o senhor deveria assistir sua pro-
priedade na doença, no sustento alimentar e ter parcimônia na 
aplicação das correções físicas, tanto para a conservação de seu 
escravo, quanto para o livramento de sua culpa perante Deus e 
também perante os homens.4 Um decênio antes da publicação 
de Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas (1711) e 
mais de meio século antes da publicação de O Etíope resgatado, 
empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado (1758), 
Jorge Benci já afirmava que “de todos os bens naturais o único, 
de que goza o escravo é a saúde”, razão pela qual, quando adoe-
ciam, mereciam “mais compaixão, sendo o estado dos servos 
enfermos mais miserável que o de todos os outros enfermos” 
(Benci, s.d., p.74).

 4 “O Direito Civil impõe graves e condignas penas aos possuidores de escravos, 
que faltarem e se descuidarem destas suas obrigações; pois aos que lhe não 
acudirem com alimentos e medicamentos necessários na enfermidade, e nela 
os desampararem, lhes tira totalmente o domínio” (Rocha, 1758, p.152-153).
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Precedendo em pouco mais de meio século a Economia cris-
tã dos senhores no governo de escravos (1705), um dos maiores 
pregadores em língua portuguesa daqueles tempos, o Padre An-
tônio Vieira, valeu-se do escravo como protagonista, ou me-
lhor, como uma das tópicas centrais de seus escritos. Nas obras 
anteriores ao seu Sermão XIV, de 1633, os sujeitados aos senho-
res ainda apareciam de modo marginal nas descrições do novo 
mundo, perdendo espaço para as então conhecidas “grandezas 
do Brasil”, como nomeou Ambrósio Fernandes Brandão (1618): 
a terra e o gentio. A partir dessa pregação de 1633, na Irmandade 
dos Pretos na Bahia, a urgência e obrigatoriedade do senhor em 
tratar do corpo – nas dimensões física e espiritual – dos escravos5 
ganham realce. Considerando que “não há trabalho nem gênero 
de vida no mundo mais parecido à Cruz e Paixão de Cristo que 
o vosso [do escravo] em um destes engenhos” (Vieira, 1998), 
Vieira aconselha que os cativos, como os gentios e os demais 
colonos, fossem incorporados “em Cristo pela fé e o batismo”, 
como sinal de arrependimento de seus pecados e purificação de 
seu corpo e espírito.

Branco ou negro, escravo ou livre, nota-se que toda a atenção 
com o corpo – gestos, atos, saúde ou doença – passava, pois, 
incontornavelmente, pelo crivo da relação com o espírito. O 
doutor Francisco de Melo Franco, já em finais do século XVIII, 
sintetiza essa relação. Em suas palavras, os confessores

sabem também como a alma obra no corpo, e o corpo na alma, sa -
bem como ambos se comunicam, e se firmam em suas paixões e 
ad quirem suas virtudes; e depois de conhecido o jogo deste meca-

 5 “E que confusão, pelo contrário, será para os que se chamam senhores de 
engenho, se atentos somente aos interesses temporais, que se adquirem com 
este desumano trabalho, dos trabalhadores seus escravos, e das almas daqueles 
miseráveis corpos, tiverem tão pouco cuidado, que não tratem de que louvem 
e sirvam a Deus, mas nem ainda de que o conheçam?” (Vieira, 1998).
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nismo oculto, desta simpatia admirável, tiram indicações seguras, 
formam juízos certos e aplicam remédios não só morais, mas tam-
bém físicos, ou proporcionam ambos de modo que facilmente 
curem os pecadores de suas enfermidades espirituais e corporais, e 
os dirigem em fim nos caminhos da saúde do corpo e da salvação da 
alma. (Franco, 1794, p.15-16) 

Todavia, uma vez aplicados os remédios morais, era pre-
ciso passar aos físicos. Nesta matéria, religiosos e diplomados 
dispunham de um arsenal de ferramentas e fórmulas limita-
das e comuns: ao lado das citadas sangrias, eram as purgas os 
tratamentos mais comuns; usava-se, ainda, emplastros, poma-
das, xaropes, pós, supositórios, lambedores, pílulas, colírios, 
clisteres, vomitórios, remédios líquidos, pastosos e licorosos.6 
Os jesuítas, inclusive, eram reconhecidos pela maestria na ma-
nipulação de fármacos; não por acaso, em 1703, um traficante de 
escravos francês, de passagem pelo Rio de Janeiro, destacou: “a 
botica mantida por essa casa é excelente: bem decorada, asseada 
e provida de todos os tipos de drogas. Julgo não possuirmos, em 
França, nenhuma que se lhe compare. Essa botica dos padres 
abastece todas as outras da cidade” (Journal d’un Voyage, 2008, 
p.80-81). 

Mesmo que munidos de muitos remédios para o corpo, a 
percepção dos religiosos sobre os doentes sustentou-se, durante 
todo o período colonial, na ideia de que o manifesto no exterior 
é, na verdade, um espelho das chagas da alma. Dito de outro 
modo, de nada adiantaria cuidar dos males do corpo se a alma 
ainda padecesse, especialmente em razão de vícios morais ou 
da falta de assiduidade no exercício do catolicismo. Ainda que 
a pena de muitos padres tenha sido empunhada para tratar da 

 6 Cf., entre outros: Cunha, 2004; Leite, 1936; Gomes, 1974; Marques, 1999; 
Nava, 2003; Ribeiro, 1971; Ribeiro, 1997; Studart, 1997. 
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matéria médica e de toda uma farmacopeia passível de ser em-
pregada no combate às doenças, é a produção de uma espécie 
de “medicina teológica” o seu maior legado. Obras como a de 
Ângelo de Sequeira, que defendiam que “é Maria Santíssima 
a verdadeira botica preciosa” (Sequeira, 1754, p.5) e que seus 
feitos “deixam a perder de vista a todas as ciências, e prodígios 
da natureza” (Sequeira, 1754, p.3), obtiveram prestígio e no-
toriedade. É, pois, compreensível que, em 1749, nas Minas do 
Sabará, se acreditasse piamente que as águas de uma lagoa santa 
fosse o mais frutuoso remédio contra toda sorte de achaques. 

O que se nota, em suma, é que, para os homens da colônia, a 
percepção do próprio corpo, saudável ou enfermo, sustentava-se 
numa relação com o sagrado, ou melhor, com o místico. Mesmo 
cirurgiões diplomados, como José Antônio Mendes, aconselha-
vam que o tratamento, para ter sucesso, deveria “logo mandar 
confessar e sacramentar o enfermo, [...] comungar, buscando a 
Deus como Pai e Mestre de todo o criado, que este mesmo há 
de vencer melhor a tal queixa” (Mendes, 1770); enfim, não seria 
errado concluir que, para os homens de então, religiosos e leigos, 
diplomados ou não, cuidar dos corpos era, antes de tudo, lançar 
mão de remédios morais e cuidar das almas.

O corpo medicalizado

O século XIX, logo na sua década inicial, viu nascer no Brasil 
uma relação nova com o corpo, relativamente distante daquela 
que vigorara nos séculos iniciais da colônia: o corpo medicali-
zado, o corpo que gradativamente se submete a uma nova ma-
neira de encarar a saúde e a doença – o normal e o patológico, 
como então se dizia –, a maneira médica (Santos Filho, 1960). 
A medicina, até 1808, quando D. João VI transferiu a sua corte 
para o Rio de Janeiro, não tinha, como pudemos acompanhar, 
grande presença ou prestígio nem aqui nem no reino. Em 1789, 
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segundo o vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa (1778-1790), 
havia somente quatro médicos no Brasil e os cirurgiões eram 
tão poucos que um mesmo profissional, geralmente um empí-
rico com pouca ou nenhuma formação, era obrigado a estender 
os seus domínios clínicos por um raio de mais de 300 léguas. 
Toda a regulamentação da atividade estava a cargo do Físico e 
do Cirurgião-mor do Reino (Canguilhem, 2000) que, sediados 
em Lisboa, daí, supostamente, fiscalizavam o exercício da pro-
fissão e lavravam as licenças e os autos de habilitação para o seu 
exercício. Na prática, tal regulamentação inexistia em solo brasi-
leiro. A atividade aqui era exercida, quase sem concorrência, por 
religiosos, sangradores, boticários e curandeiros. Os médicos 
diplomados eram uma categoria praticamente desconhecida dos 
brasileiros.

Quando D. João VI desembarca no Rio de Janeiro em 1808, 
essa situação começa a se alterar. Em abril do mesmo ano, o mo-
narca preocupado com a saúde de seus súditos – sobretudo com 
a de seus cortesãos, que não paravam de adoecer nos trópicos7 – 
nomeou o cirurgião da armada, Antônio Joaquim da Rocha Na-
zarém, como lente de anatomia do Hospital Militar, a fim de 
que ele aí ministrasse um curso de ligaduras, partos e operações 
de cirurgia. Em 1809, o mesmo cirurgião foi nomeado professor 
de medicina operatória e arte obstetrícia. Criava-se, assim, a 
Escola Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Em dezembro do 
ano seguinte, uma ordem régia determinou o envio de três alu-
nos da escola do Rio de Janeiro para estudarem em Edimburgo 
por conta do Real Tesouro, esperava-se com tal medida obter 
melhores professores para compor o deficitário quadro docente 
da escola recém-criada.

 7 Acerca da saúde precária dos cortesãos instalados no Rio de Janeiro, ver: “Car-
tas de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, escritas à sua família em Lisboa, de 
1811 a 1821”. In: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v.LVI,1934.
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Em 1812, executando um plano do doutor Manuel Luís Ál-
vares de Carvalho (Diretor dos Estudos Médicos e Cirúrgicos 
da Corte do Brasil), fundou-se no Rio de Janeiro a Escola Mé-
dico-cirúrgica. O curso ministrado por essa instituição durava 
cinco anos, e em seu currículo constavam as seguintes matérias: 
Anatomia Geral, Química Farmacêutica, Fisiologia, Higiene, 
Etiologia, Patologia, Terapêutica, Instruções Cirúrgicas e Ope-
ratórias, Arte Obstetrícia e Medicina. A Escola concedia o título 
de cirurgião aprovado a quem seguisse o curso regular e o títu-
lo de cirurgião formado ao aluno que repetisse, num sexto ano, 
as matérias lecionadas no quinto ano. Finalmente, em 1832, 
coroando essa série de esforços, a Escola Médico-cirúrgica foi 
transformada em Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Reorganizou-se o currículo e instituiu-se três cursos: o de Far-
mácia, o de Medicina e o de Partos.

Constou o ensino médico de quatorze disciplinas, distribuídas 
do primeiro ao sexto ano: Física Médica, Botânica Médica e Zoolo-
gia, Química Médica e Mineralogia, Anatomia Geral e Descritiva, 
Fisiologia, Patologia Externa, Patologia Interna e Farmácia com 
terapêutica e arte de formular, Anatomia topográfica com medicina 
operatória e aparelhos, Partos com moléstias de mulheres pejadas e 
paridas e moléstias de meninos recém-nascidos, Higiene e História 
da Medicina, Medicina Legal, Clínica Externa e Anatomia Patoló-
gica respectiva, e, finalmente, Clínica Interna e Anatomia Patológica 
respectiva. (Holanda, 1967, v.3, p.468)

Para ingressar na faculdade, exigia-se do candidato o co-
nhecimento de filosofia, aritmética, geometria e de uma língua 
estrangeira, que poderia ser ou o latim, ou o inglês, ou o francês, 
sendo essa última a preferida. O título de doutor em Medicina 
era conferido ao sextanista que defendesse em público uma tese 
escrita em vernáculo ou em latim. A faculdade contou, nas suas 
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duas décadas iniciais de atividade, com uma grande procura 
e concedeu o seu prestigiado diploma a quase uma centena de 
profissionais.

Ao lado da Escola Médico-cirúrgica e, posteriormente, da 
Faculdade de Medicina atuou, desde 1829, a Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. A instituição, fundada em 
junho do ano supracitado e instalada em abril de 1830, foi extre-
mamente importante para a consolidação do saber médico em 
solo brasileiro. A sociedade, transformada em academia no ano 
de 1834, atuou em três fronts principais: lutou pela regulamen-
tação da profissão e pela punição dos charlatões; requereu junto 
às instâncias públicas uma maior participação da corporação 
médica na elaboração de políticas sanitárias; e agilizou a publi-
cação de revistas, livros, tratados, traduções e tudo o mais que 
pudesse servir para divulgar o saber médico e melhor formar os 
profissionais do setor.8 O doutor Alfredo do Nascimento, nas 
comemorações do centenário da Academia, em tom panegíri-
co, assim sintetiza a ação desse órgão nas primeiras décadas do 
Oitocentos:

A Academia, instituída no período inicial da organização da 
nossa Pátria, foi contemporânea de toda esta fase transformadora 
das Ciências Médicas. Naqueles tempos, todos os problemas da 
higiene pública, o estudo das epidemias reinantes, a indicação 
dos meios de prevenir e curar, o registro demográfico sanitário, 
os assuntos de interesse profissional e pedagógicos, as discussões 
médico-legais, os debates sobre os casos clínicos, os pronuncia-

 8 O primeiro periódico médico lançado no Brasil intitula-se O Propagador das 
ciências médicas ou Anais de medicina, cirurgia e farmácia, editado no Rio de 
Janeiro em 1827 pelo Dr. Francisco Xavier Sigaud. Depois d’O Propagador 
(1821-1828), foram editados o Semanário de saúde pública (1831-1833), a 
Revista médica fluminense, a Revista médica brasileira (1841-1843), os Anais de 
medicina brasiliense (1845-1848) e, finalmente, os Anais brasilienses de medi-
cina (1849-1884), todos através da Sociedade de Medicina.
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mentos sobre questões de exercício da profissão, os problemas de 
ontologia e ética médica, tudo isso era de lá que saía. (Nascimento, 
1929, p.222-223)

Esse trabalho de institucionalização e consolidação do saber 
médico em solo brasileiro, trabalho desenvolvido, sobretudo, 
pela Academia de Medicina a partir do Rio de Janeiro, deu-se 
paralelamente à elaboração da imagem pública do profissional 
de saúde. Recordemos que nessa época, de implantação e ex-
pansão do saber médico no país, ao menos nas suas cidades mais 
populosas do litoral, o médico gozava de um prestígio social 
muito reduzido e era pouco ouvido no tocante às relações que o 
indivíduo mantinha com o seu corpo. A população, que durante 
muito tempo prescindira dos serviços de profissionais habilita-
dos, estava longe de encará-los como os únicos capazes de zelar 
pela sua saúde e conservação dos seus corpos. Os mencionados 
religiosos, boticários, sangradores, parteiras e curandeiros eram 
muito mais requisitados e concorriam em pé de igualdade, ou 
mesmo em vantagem, com os pouco e mal formados douto-
res saídos dos bancos das faculdades, sobretudo da portuguesa 
Coimbra.

Atenta a tal situação, a classe médica tratou de construir 
junto aos habitantes da corte e do país uma imagem capaz de lhe 
garantir a legitimidade necessária para requisitar o monopólio 
da cura e o controle dos corpos. O primeiro ponto que mereceu a 
atenção da categoria foi aquele referente à formação de seus qua-
dros; afinal, um profissional bem formado não somente melhor 
cumpriria as suas delicadas funções, como ainda despertaria nos 
pacientes uma salutar confiança.

Mas, aos olhos da corporação, em que consistia uma boa for-
mação? Em linhas gerais, ela deveria atender a pelo menos duas 
exigências básicas. Primeiramente, dotar o profissional de um 
arcabouço teórico e conceitual que lhe permitisse um conhe-
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cimento detalhado e sólido de seus pacientes, conhecimento 
tanto dos problemas orgânicos quanto daqueles de natureza 
espiritual. Como recomendava o doutor Manoel de Castro San-
tos, em 1846, no seu trabalho A inteligência do homem explicada 
pelo sistema frenológico:

[...] a função da medicina é restabelecer ao estado normal uma fun-
ção fisiológica qualquer, [...] mas [para tal] é preciso conhecer o 
paciente [...], as leis que o governam, as partes constituintes do seu 
corpo, a influência do físico sobre o moral e a relação da matéria 
com o espírito. (Santos, 1846, p.10)

A boa formação, porém, não deveria munir o profissional 
somente de um saber restrito à sua área de atuação; quando efi-
caz, ela deveria dotá-lo também de uma ampla cultura geral e 
de uma boa capacidade de expressão, itens fundamentais para 
que o seu discurso se tornasse mais persuasivo, consistente e, 
consequentemente, portador de maior autoridade. Acerca de 
tema tão sensível assim se manifestava, em 1846, o doutor An-
tônio Teixeira da Rocha:

E não me venham dizer que o médico não carece de eloquência 
para ser perfeito em sua arte, o talento de falar e escrever bem entra 
por muito na persuasão das verdades, e as verdades médicas são de 
suma importância. O estilo concorre poderosamente para facilitar 
o ensino, e ajudar a inteligência. O orador ou escritor médico deve 
ter eloquência para persuadir e estilo para facilitar. A arte de bem 
falar é necessária por mais não fosse, para levar a convicção a mui-
tos doentes, que pusilânimes [...] não querem se sujeitar aos meios 
terapêuticos. (Rocha, 1846, p.15-16)

Todavia, a consolidação da imagem do profissional de saúde 
habilitado não dependia somente da boa formação. Era preciso, 
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em paralelo, realizar uma espécie de trabalho negativo, trabalho 
de combate ao charlatanismo. Antes do desembarque, os agentes 
responsáveis pela fiscalização da arte de curar faziam vista gros-
sa aos inúmeros práticos que atuavam na colônia. Mais que isso, 
a Fisicatura, cônscia da enorme carência de médicos formados 
(no período colonial eles nunca ultrapassam o número de dez), 
concedia muitas permissões a cirurgiões práticos. O inglês John 
Luccock, em 1808, poucos meses após a chegada de D. João VI, 
tece um comentário bastante ilustrativo da situação:

[...] creio [...] que anteriormente à vinda da Corte não existia um 
único médico que tivesse sido regularmente educado nas escolas de 
medicina de Portugal. Tampouco existiam cirurgiões, constituindo 
um ramo distinto da profissão; as operações menores eram pratica-
das por barbeiros, enquanto que as mais importantes por homens 
completamente ignorantes da anatomia. A habilidade dos boticá-
rios em diagnosticar e curar doenças era pouquíssimo superior ao 
conhecimento que detinham do corpo humano. O detalhe dos seus 
processos absurdos de tratamento provocaria incredulidade, tanto 
quanto maravilha pelo fato de os pacientes escaparem vivos e intei-
ros. (Luccock, 1975, p.70-71)

A partir da chegada do monarca português, a carência de 
médicos diplomados, bem como dos meios para diplomá-los 
devidamente, vai sendo superada. Cresce o número de médicos 
habilitados e instaura-se entre eles o firme propósito de com-
bater os antigos e variados praticantes da arte de curar. Nesse 
sentido, muitas são as medidas tomadas: cobra-se um maior 
desvelo das autoridades no tocante à fiscalização do exercício 
da profissão; desqualifica-se sistematicamente a atividade dos 
práticos, associando-a a condutas bárbaras e, ao mesmo tempo, 
contrastando-a com os procedimentos racionais, científicos e 
civilizados dos profissionais formados; e, sobretudo, opõe-se 
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a atividade especulativa e interesseira do charlatão àquela fi-
lantrópica e desinteressada do médico. Um curioso e contun-
dente exemplo dessa última estratégia pode ser encontrado no 
romance Os dois amores, do médico e literato Joaquim Manuel 
de Macedo, no qual em tom apaixonado o narrador compara os 
procedimentos do charlatão e do médico:

[...] aquele que [...] anda por aí curando, se pode, os seus doentes, 
tendo em mira somente o pobre interesse; que só presta o seu con-
selho a troco de ouro; [...] esse... é apenas um mercador de recei-
tas. Mas aquele que [...] não faz distinção entre rico e pobre, e só 
vê indivíduos que de seus cuidados carecem; aquele que combate 
as enfermidades, disputando contra a morte dia por dia, hora por 
hora, instante por instante, o campo da vida; que invade corajoso a 
atmosfera da peste; que se expõe com marcial bravura ao contágio 
mortífero, respirando aqui ar miasmático e envenenado, banhando-
-se ali em suor fétido e peçonhento, para caridoso levar socorros 
a infelizes, de quem sabe não receberá um ceitil; aquele que nem 
mesmo desanima, nesse viver trabalhoso, ante o monstro que tantas 
mil vezes fere o coração do médico – a ingratidão; – que paciente 
se amolda à impertinência da infância, ao capricho da velhice e ao 
pudor da virgindade; que não conhece no homem só os padecimen-
tos da matéria; que entende e fala também o idioma da sensibilidade, 
o eloquente dizer da alma; aquele que tem [...] nos lábios consola-
ções salutíferas para com elas abrandar os tormentos do infeliz; e no 
coração uma sepultura para eternamente encerrar os segredos das 
famílias; esse sim... esse é médico. (Macedo, 1964, p.8-9)

O combate ao charlatão, como se vê, não visava somente de-
sacreditar esse nocivo e perigoso usurpador de direitos, visava 
também exaltar os dotes dos profissionais formados. Opondo-se 
ao religioso desconhecedor da ciência, ao curandeiro mercená-
rio, ao bárbaro pajé, à desqualificada parteira, ao rude boticário, 
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ao ignorante sangrador, pôde o médico, de um só lance, eliminar 
a concorrência e, ao mesmo tempo, salientar o seu sólido conhe-
cimento científico, seu senso humanitário, sua devoção à causa 
da vida e sua preocupação com a saúde e bem-estar dos corpos 
que habitavam as cidades. Daí o caráter decisivo desse combate 
para a elaboração da imagem pública do profissional de saúde, o 
quão decisivo ela foi para a definitiva afirmação do médico como 
o único capaz de promover a cura e preservar os corpos.

Esboça-se, ao término desse rápido percurso, a imagem do 
médico ideal, construída ao longo da primeira metade do século 
XIX, mas que teria vida longa na cultura brasileira: ele deveria 
ser um profundo conhecedor da sua ciência, dotado de boa cul-
tura geral e facilidade de expressão, deveria mostrar interesse 
indistinto pela saúde de pobres e ricos e, sobretudo, encarar a 
sua profissão como um verdadeiro sacerdócio. A lenta e gradativa 
consolidação dessa imagem junto aos brasileiros dependeu, não 
se deve esquecer, da estruturação institucional da medicina. 
Foi somente na medida em que o número de profissionais for-
mados aumentou e em que se criaram meios para formá-los 
em solo nacional, que a categoria ganhou força, organizou-se e 
passou a melhor controlar os seus membros, legitimando a sua 
autoridade como portadora da verdade sobre a doença e sobre a 
cura. Por sua vez, foi amparada nessa crescente autoridade que 
essa mesma categoria passou a cobrar, com cada vez mais força, 
uma maior atenção dos poderes públicos às suas necessidades 
(melhores faculdades, mais hospitais, mais participação nas 
políticas de saúde pública, melhor controle do exercício da pro-
fissão etc.). 

Ambos os processos, no entanto, são insuficientes para expli-
car o sucesso da medicina no Brasil a partir do século XIX – no 
Brasil e de certa maneira pelo Ocidente (Foucault, 2001, 1984). 
Dito de maneira mais clara: nem a consolidação da imagem do 
profissional de saúde nem a melhor organização da corporação 
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podem, isoladamente, explicar de forma convincente a imen-
sa presença e penetração do saber médico em solo brasileiro, o 
seu gradativo mas poderoso e longo domínio sobre os corpos 
da população. Para entender tamanha e tão rápida ascensão é 
preciso ampliar um pouco a perspectiva e incluir aí as estratégias 
de organização da sociedade local que tiveram início com o de-
sembarque do monarca em 1808, estratégias civilizatórias, como 
então se dizia.

Uma das primeiras atitudes de D. João VI, ao instalar-se no 
Rio de Janeiro em 1808, foi ordenar ao físico-mor Manoel Viei-
ra da Silva que fizesse, juntamente com outros profissionais, 
um estudo sobre o estado sanitário da cidade, que apontasse as 
principais fontes geradoras de doenças e os meios de removê-
-las. Meses depois, em resposta à demanda do monarca, Vieira 
da Silva elaborou um relatório no qual apontava dois tipos de 
fatores causadores dos tais males que afligiam a capital: os natu-
rais e os não naturais. No primeiro grupo, encontrava-se o clima 
(quente e úmido) e a geografia da cidade (cercada de pântanos 
exalantes de miasmas e circundada por morros que dificultavam 
a circulação dos ares). No segundo grupo – aquele que reunia os 
fatores que sendo obra dos homens, podem receber a sua extinção 
da mão dos homens –, o médico incluía a contaminação do ar pelas 
sepulturas instaladas em igrejas e em cemitérios improvisados e 
mal cuidados, a péssima qualidade dos alimentos disponíveis 
para consumo, a insalubridade das ruas e do porto e, ainda, o 
descaso de que era vítima a atividade do médico diplomado, 
quase um desconhecido da população. Diante de tal quadro, 
aconselhava Vieira da Silva, o mais prudente e proveitoso seria 
promover um controle sanitário da cidade levado a cabo pelos 
que mais entendiam do assunto, os médicos (Silva, 2008).

Atendendo à sugestão do médico, D. João VI criou, em 1809, 
o cargo de provedor-mor de Saúde da Costa e Estados do Bra-
sil. O ocupante desse posto, por sinal o próprio Vieira da Silva, 
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deveria coordenar todos os esforços referentes à manutenção da 
higiene pública. Os termos do decreto, respondendo ao apelo do 
físico-mor, consideram que a matéria em questão é

[...] muito própria de pessoas versadas na ciência da medicina por 
terem toda a inteligência daquela parte que tem por objeto a con-
servação da saúde e os conhecimentos necessários para dar provi-
dências adaptadas aos casos que ocorrerem nesta matéria de tanta 
importância [...]. (apud Machado, 1978, p.164)

A criação da Provedoria atendia uma das exigências da Fisi-
catura: supria a carência de um órgão que, controlado por mé-
dicos, elaborasse e coordenasse a política sanitária da Corte e 
do país; sua atuação, no entanto, muito deixou a desejar. Ao 
longo do período em que esteve sob a coordenação do Dr. Ma-
noel Vieira da Silva, o órgão pouco contribuiu para aumentar a 
participação da classe médica nos processos de conhecimento e 
higienização da cidade e de seus habitantes. Igualmente irrisória 
foi sua atuação em favor da categoria: não promoveu a implan-
tação do ensino médico universitário, não editou uma única re-
vista ou jornal especializados e nem, tampouco, intensificou o 
combate ao charlatanismo. Em 1828, a instituição, em decorrên-
cia da extinção do cargo de físico-mor, passou a ser controlada 
pela Câmara Municipal. Por intermédio de seus fiscais, cabia 
a esse novo gestor inspecionar as boticas, o comércio de drogas 
e gêneros alimentícios, promover a limpeza dos logradouros 
públicos e controlar o exercício da profissão médica. Mais uma 
vez, desmedicalizava-se a política sanitária da cidade, excluindo 
a classe médica das instâncias decisórias do setor. 

A categoria, agora organizada em torno da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia, reagiu de imediato ao recuo. Inúmeras foram 
as suas críticas a essa nova política de higiene pública, críticas 
que ganhavam cada vez mais relevo à medida que os fiscais da 
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Câmara mostravam-se incapazes de controlar as muitas epi-
demias que assolavam a capital: a febre de macaco, entre 1828 
e 1835; a varíola, em 1834-1835; a gripe, em 1835; o sarampo, 
em 1834-1835; e a febre amarela, em 1828 e em 1839-1840. 
Aproveitando o clima de quase pânico que se gerou entre os ha-
bitantes e os administradores da cidade, os médicos procuraram 
explorar a incompetência dos fiscais da Câmara para promover 
a higiene das ruas, para controlar a qualidade dos alimentos, 
para fiscalizar o porto, para controlar a atividade da cura, para 
vigiar as boticas, enfim, procuraram explorar a incapacidade dos 
fiscais de formular uma política sanitária eficiente e abrangente. 
Os doutores, porém, não se detiveram aí. Paralelamente às críti-
cas, trouxeram à luz o seu projeto alternativo para a higienização 
do espaço urbano, um projeto amplo que muito prometia à ad-
ministração da cidade. 

Recordemos que nesta época, década de 1830, a corte, o la-
boratório administrativo do país, vivia uma fase especialmente 
conturbada, pois a população crescera muito e de forma desor-
denada, o que produziu efeitos devastadores sobre a saúde pú-
blica. Conturbada, também, porque a tensão política era grande, 
os criminosos e ociosos eram muitos, a prostituição se alastrava 
rapidamente, em suma, porque não eram poucos os focos de 
desordem social. Lembremos, ainda, que, no mesmo período, 
se intensificam os esforços da administração local destinados a 
formar os habitantes da capital, a dotá-los de hábitos ordeiros e 
produtivos.9 Foi em meio a esse cenário de mudanças e ajustes 
que a corporação médica apresentou o seu projeto de higieni-
zação e organização do espaço urbano, o seu projeto de uma 
sociedade idealmente salubre e com corpos disciplinados. O Dr. 
Cruz Jobim, em 1836, no discurso de abertura do seu curso de 

 9 Acerca do processo civilizatório que se desencadeia no Rio de Janeiro a partir de 
1808, ver: França (1999).
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Medicina Legal, ao explicar aos seus discípulos a utilidade do 
saber médico, fornece-nos uma ideia aproximada do quão auda-
cioso era tal projeto: 

Seria restrita a utilidade das ciências médicas e naturais, que têm 
por objeto o conhecimento profundo do organismo e dos corpos 
que exercem sobre o nosso qualquer influência, se tivessem por fim 
só fazer-nos conhecer a natureza das moléstias e os meios de curá-la 
ou preveni-la em cada membro da sociedade. Estes conhecimentos 
tornam-se mais importantes e necessários à medida que esta ciência 
aplica-se às necessidades do corpo social [...]. É da medicina e das 
ideias que ela fornece que os legisladores de todos os países têm 
procurado tirar os fundamentos de grande número de leis. Tanto 
mais válidas e estáveis quanto elas têm por base o conhecimento da 
natureza humana e das suas verdadeiras necessidades [...]. (Jobim, 
1836, v.II, p.20)

Dois eram os principais objetivos desse ousado empreendi-
mento da corporação médica. Em primeiro lugar, conhecer por-
menorizadamente as cidades e, a partir daí, formular políticas 
sanitárias racionais e competentes, cuidar, em suma, do corpo 
social. Para tal, várias medidas vieram a ser tomadas: comissões 
permanentes, nomeadas pela Sociedade de Medicina, organiza-
ram tabelas demográfico-sanitárias e quadros necrológicos do 
Rio de Janeiro (alvo inicial da intervenção); membros da mesma 
sociedade ofereceram consultas gratuitas e distribuíram remé-
dios ao povo carente, de modo a atraí-lo para investigar suas 
doenças e seu modo de vida; grupos de médicos percorreram as 
ruas da cidade e promoveram um pormenorizado levantamento 
dos possíveis focos de insalubridade; e, principalmente, inú-
meros relatórios foram encaminhados às autoridades cobrando 
medidas e sugerindo soluções para a resolução dos problemas de 
higiene da capital e, posteriormente, do país.
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Em segundo lugar, combater certos vícios entranhados no 
modus vivendi dos brasileiros e, ao mesmo tempo, promover 
entre eles a adoção de hábitos mais saudáveis e produtivos, so-
bretudo em relação ao trato e uso do corpo. Tal objetivo interessa 
aqui em particular, pois ele se articula intimamente àquelas es-
tratégias de vigilância – e de indução à autovigilância – e controle 
do corpo que, desde então e num crescente, se tornaram sobre-
modo presentes no cotidiano da sociedade brasileira e passaram 
a ter uma palavra, por vezes decisiva, nos modos do brasileiro 
encarar o próprio corpo. O que esperar do corpo? Que vícios 
devemos evitar para melhor conservá-lo? Os prazeres devem 
ser limitados para que o corpo não se ressinta? O que comer? 
O que vestir? De que modo e onde morar? Que cuidados tomar 
quando o corpo é abatido por um mal qualquer? Essas e outras 
angústias sobre a melhor maneira de evitar as doenças e manter 
o corpo saudável, produtivo, atraente e longevo passaram cres-
centemente a atormentar a alma dos brasileiros, concomitante à 
certeza de que os médicos eram os mais capazes de aplacá-las.

O médico, desde então, atuando no interior das casas, dos 
colégios, das prisões, dos clubes, das escolas e de um sem núme-
ro de outros espaços sociais, deu um impulso decisivo ao amplo 
processo de mudança de hábitos que experimentaram as famílias 
brasileiras, as urbanas, sobretudo, ao longo do século XIX e XX. 
A abertura das casas para a vida exterior, a alteração do seu re-
gime de funcionamento, a reformulação do cotidiano feminino, 
o enfraquecimento da autoridade paterna, em suma, aquilo que 
muitos historiadores denominaram europeização dos hábitos ou 
modernização dos costumes, contou com a ativa participação dos 
doutores em medicina, com o seu empenho em destronar os 
supostamente insalubres hábitos herdados do passado colonial 
e introduzir uma nova economia no trato com o corpo, mais 
produtiva, ordeira e racional – científica, como aprendemos a 
acreditar com o passar do tempo.
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De certo modo, na sua ânsia por se afirmarem como os se-
nhores da verdade sobre a doença e a cura, os médicos sonharam 
nesta época com um corpo – social, inclusive – livre de toda sorte 
de patologias, físicas e morais. Foi em nome dessa sociedade hi-
gienizada que opinaram sobre a organização das instituições, 
sobre a melhor maneira de controlar e asseptizar a prostituição, so-
bre a educação das crianças e dos jovens, sobre a limpeza dos 
logradouros públicos e dos estabelecimentos comerciais e até 
mesmo sobre a alimentação e a vestimenta de homens, mulheres 
e crianças. Foi em nome dela que procuraram, e em larga medida 
tiveram êxito, moldar os corpos tupiniquins, ou melhor, moldar 
a relação do brasileiro com seu próprio corpo. Afinal, eram tem-
pos (?) em que se acreditava nos poderes ilimitados da medicina, 
nos poderes ilimitados dos ditos saberes científicos.

O corpo jovem

É certo que, nestes quase 200 anos de existência e autoafir-
mação, o saber sobre o corpo desses esperançosos doutores não 
levou nem ao conhecimento da tal natureza humana e do melhor 
modo de preservá-la, nem à estipulação de regras mais adequa-
das e mais racionais para a organização da sociedade brasileira.10 
Por sorte da categoria, porém, cada vez menos a sociedade os 
interrogou acerca de tão espinhosos temas. A expectativa dos 
“leigos” em relação a eles era outra; o homem comum dispôs-se 
a detalhar a sua vida para os doutores, a ouvir suas indiscretas 
opiniões e a acatar as prescrições de médicos e psiquiatras, desde 
que isso trouxesse consigo a esperança, não de alcançar o conhe-
cimento da natureza humana ou de viver em uma sociedade livre 

 10 Sobre a expansão da medicina no século XX, cf. Rosen (1980) e Brownlee 
(2009).
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de tensões, mas de simplesmente ter um corpo mais duradouro e 
prolongar ao máximo os vigores (e belezas) da juventude.

Para pesar de alguns, no entanto, a realização – um pouco 
torta, é verdade – do sonho oitocentista de estabelecer a supre-
macia do discurso médico naquilo que tange ao relacionamento 
do indivíduo com o seu corpo coincide com dois outros proces-
sos não muito alvissareiros para os doutores. É verdade que a 
gradativa higienização da sociedade trouxe consigo a cura ou 
controle de uma série de males que atazanavam há séculos a vida 
dos humanos – recordemos, a título de exemplo, dos ganhos 
trazidos pela vacinação em massa, pela assepsia dos ambientes 
relacionados ao tratamento e cura das doenças ou dos impactos 
sobre a saúde das populações proporcionados pela elaboração 
de certas drogas – e propiciou mais longevidade àqueles que 
podiam ter acesso aos serviços de saúde. Foi graças, sobretudo, 
a tais ganhos, constantemente renovados, que os doutores de 
toda casta alcançaram relativo êxito na sua missão de higienizar 
a sociedade, e que grande parte das normas de que os indivíduos 
passaram a lançar mão para organizar a sua vida cotidiana se 
impregnou de recomendações higiênicas. Está longe de ser por 
acaso, por exemplo, que a Internet tenha mais sites com dicas 
de saúde e bem-estar do que com conteúdo pornográfico. Hoje 
é mais fácil as crianças e jovens serem aliciados por um produto 
farmacêutico, um alimento funcional, uma vitamina ou um chá 
purificante, do que por um artigo erótico. Não é tampouco por 
acaso que os grandes jornais, nos últimos tempos, passaram a 
dedicar páginas, seções e mesmo cadernos inteiros, com dicas e 
reportagens sustentadas na opinião dos indefectíveis “doutores” 
e “especialistas”, voltados para a saúde e o “equilíbrio” físico e 
metal dos leitores. Estamos, em suma, como sonharam os médi-
cos do Oitocentos, empesteados pelas “verdades médicas”.

Mas os supostos avanços tiveram, também, resultados per-
versos que não estavam previstos no sonho médico de produ-
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zir um corpo inteiramente medicalizado. Eles ampliaram, por 
exemplo, o padrão de exigência dos usuários dos serviços médi-
cos: as cobranças por mais e mais longevidade se intensificaram 
e, como se isso não bastasse, passaram a vir acompanhadas de 
uma necessidade suplementar, a tal qualidade de vida – quan-
tidade com qualidade. Para piorar a situação, essas crescentes 
demandas, incertas e difíceis de serem atendidas, coincidiram 
com aquilo que convencionalmente se tem denominado crise dos 
paradigmas científicos, isto é, a disseminação do sentimento de 
que a ciência é incapaz de ocupar o lugar outrora ocupado pela 
religião e de dar respostas satisfatórias às nossas inquietações 
sobre o mundo, inclusive para aquelas relacionadas ao corpo, à 
sua condução e à sua conservação.

Esses resultados perversos, potencializados por uma crise 
sem precedentes do conhecimento científico, trouxeram de volta 
um velho problema que parecia há muito superado: a concor-
rência dos outrora denominados charlatões. O nome mudou, é 
certo, não se fala mais em charlatanismo, mas em medicina com-
plementar, medicina alternativa ou, ainda, medicina integrativa. 
Os charlatões também não existem mais, os novos atores são 
acupunturistas, fisioterapeutas, terapeutas de todo tipo e um sem 
número de outros profissionais, ansiosos por questionar e com-
plementar, com legitimidade, o saber e a prática médicos. Diver-
samente dos competidores de antanho, estes de agora passaram 
pelos bancos das universidades e, dentro do possível, adotaram 
a nomenclatura e os procedimentos ditos científicos, ou seja, 
buscaram, ao menos aparente e tangencialmente, legitimar-se 
dentro dos critérios exigidos pelos discursos institucionalizados 
sobre o corpo, pelo discurso médico, nomeadamente (Aldridge, 
2004; Kelner, Wellman, 2000; Natelson, 2008; WHO, 2005).

É, por certo, a concorrência desses competidores chancelados 
pelo saber universitário – que os médicos insistem que encare-
mos como uma variância renovada do velho charlatanismo – que 
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tem motivado a categoria no sentido de, mais uma vez apelando 
aos poderes do Estado, tentar aprovar leis que proíbam ou sub-
metam à autoridade e à chancela médica os muitos diagnósticos, 
terapias e intervenções destinados ao corpo propostas e contro-
ladas por não médicos. Uma rápida consulta ao polêmico Ato 
Médico, vetado há pouco pela presidência mas ainda tema de 
acaloradas discussões, dá a dimensão do que está em disputa:

Art. 1o O exercício da medicina é regido pelas disposições desta 
Lei.
Art. 2o O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e 
das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem 
discriminação de qualquer natureza.
Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais 
no campo da atenção à saúde para:
 I – a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;
 II – a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças;
 III – a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências.
Art. 3o O médico integrante da equipe de saúde que assiste o indiví-
duo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os demais 
profissionais de saúde que a compõem.
Art. 4o São atividades privativas do médico:
  I – formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição 

terapêutica;
  II – indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição 

dos cuidados médicos pré e pós-operatórios;
  III – indicação da execução e execução de procedimentos invasi-

vos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os 
acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;

 IV – intubação traqueal;
  V – definição da estratégia ventilatória inicial para a ventilação 

mecânica invasiva, bem como as mudanças necessárias diante 
das intercorrências clínicas;
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  VI – supervisão do programa de interrupção da ventilação mecâ-
nica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;

  VII – execução da sedação profunda, bloqueios anestésicos e 
anestesia geral;

  VIII – emissão de laudo dos exames endoscópios e de ima-
gem, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos exames 
anatomopatológicos;

  IX – indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de 
uso temporário;

  X – prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;
  XI – determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico 

nosológico;
  XII – indicação de internação e alta médica nos serviços de aten-

ção à saúde;
  XIII – realização de perícia médica e exames médico-legais, 

excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicoló-
gicas, genéticas e de biologia molecular;

  XIV – atestação médica de condições de saúde, deficiência e 
doença;

  XV – atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em 
localidade em que não haja médico.

E mais adiante, lê-se:

Art. 5o São privativos de médico:
  I – direção e chefia de serviços médicos;
  II – coordenação, perícia, auditoria e supervisão vinculadas, de 

forma imediata e direta, a atividades privativas de médico;
  III – ensino de disciplinas especificamente médicas;
  IV – coordenação dos cursos de graduação em medicina, dos 

programas de residência médica e dos cursos de pós-graduação 
específicos para médicos.

Parágrafo único. A direção administrativa de serviços de saúde não 
constitui função privativa de médico.
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Art. 6o A denominação de “médico” é privativa dos graduados 
em cursos superiores de medicina e o exercício da profissão, dos 
inscritos no Conselho Regional de Medicina com jurisdição na 
respectiva unidade da Federação.
Art. 7o Compreende-se entre as competências do Conselho Federal 
de Medicina editar normas sobre quais procedimentos podem ser 
praticados por médicos, quais são vedados e quais podem ser prati-
cados em caráter experimental. (Brasil, 2013a)

A cautela dos médicos não é desmedida, ao menos do ângulo 
de uma categoria ciosa do seu secular controle sobre a produção 
da verdade relacionada ao corpo. O avanço das terapias alterna-
tivas é não somente notável como coloca em cena mais uma vez 
um domínio que, a seu modo, era conhecido dos colonos dos sé-
culos XVI, XVII e XVIII, aquele relacionado aos males da alma 
e aos seus impactos sobre o corpo. É o império das patologias 
psicossomáticas, acerca das quais os médicos têm ainda pouco 
a dizer, mas que parecem ser velhas conhecidas dos iogues, dos 
neurolinguistas, dos terapeutas holísticos e de um punhado de 
outros agentes da cura surgidos nas últimas décadas. Daí as de-
zenas de tratamentos disponíveis no mercado para aqueles males 
que assolam o corpo, gerando dor e desconforto, mas que pare-
cem não prover dele; aqueles males que, em última instância, re-
metem a uma espécie de desvio moral, de má condução da alma, 
que precisa de uma intervenção específica – moral, espiritual, 
sentimental, sobretudo não limitada ao corpo físico – para ser 
corrigida.

Ao lado dessas doenças da alma que arrastam o corpo consi-
go, os médicos se depararam com outro território ainda pouco 
conhecido: aquele relativo às mudanças corporais de natureza 
estética, ou melhor, relativo à valorização de parâmetros esté-
ticos como indicativos de saúde e longevidade. O que está em 
causa aqui é a produção de um corpo ideal, do ponto de vista 
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da beleza, mas também da operacionalidade social (mais ma-
gros, mais ágeis, mais produtivos...). Há, é certo, uma parcela 
deste território inteiramente dominada pelos médicos: aquele 
das cirurgias estéticas.11 Todavia, em parcelas vizinhas desse 
território, a sua presença e autoridade é relativa, constantemente 
questionada e, ao que tudo indica, decrescente. É o reino em que 
proliferam os nutricionistas e seus regimes variados, os tatuado-
res com suas intervenções artísticas, os personal trainers e seus 
programas milagrosos, as esteticistas, os massagistas, os odon-
tologistas estéticos e tantos outros, todos portadores de uma sua 
verdade sobre o corpo, e com métodos próprios para modelá-lo 
segundo o gosto do cliente – gosto socialmente determinado, 
bem entendido.

Tem-se, pois, uma situação paradoxal: por um lado, nunca 
antes o saber médico sobre o corpo teve tamanho impacto e pe-
netração – dos check-ups privados às grandes políticas de saúde 
pública, a presença do médico e de suas prescrições como in-
termediários entre o indivíduo e o seu corpo generalizou-se no 
Brasil entre os séculos XIX e XX; por outro lado, por razões 
sociais diversas, entre as quais uma sutil mas profunda falência 
da crença iluminista na ciência e uma crescente e persistente 
cobrança por melhores resultados – melhores performances –, 
o saber médico viu-se questionado por todos os lados – afinal, 
muitas foram as promessas frustradas –, o que lançou suas práti-
cas sob suspeita e abriu caminho para a emergência de uma série 
de competidores interessados em, no mínimo, partilhar com os 
doutores filhos de Hipócrates o direito de produzir uma verdade 
sobre o corpo.

 11 Cf. Loeb (1993); González-Uolla (1985); Santoni-Rugiu (2007); Wolfenson 
(2005).

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   116Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   116 05/03/2014   15:11:5705/03/2014   15:11:57




