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Natureza do Texto: Artigo que faz parte, como um de seus capítulos, do 
livro intitulado História do Corpo. Da Revolução à Grande Guerra. 
Volume II, organizado por Alain Courtine e Jean-Jacques Viggarello e 
Georges Vigarello. 

 
Sobre o autor:  Professor de História Contemporânea na Universidade de Clemont-Fernand. 
Dedicou-se ao estudo da medicina e dos hospitais na França do século XIX. 
È de sua autoria: Gênese de l’hôpital moderne: les hospices civils de Lyon de 1802-
1845.Lyon:Presses Universitaires de Lyon,1982; “Lês Français ET leur médicine au XIX 

siècle” História e Sociedade. França: Belin, 1993.e juntamente com Patrice Bourdelais o 

texto”Lês nouvelles pratiques de santé. Acteurs, objets, logiques sociales, XVIII et XIX 

siècles“IN: Revue Annales, Histoire, Science Sociales. V.62. )2/2007. 
Dirigiu, ainda, com Bernard Depal a obra Religion et enfermements (XVII ème-XXème 
siècles).Rennes:Presses universitaires de Rennes, 2005. 
 
Tese Central. 
 
 O autor: 
●Acredita que a medicina do século XIX abriu um  campo das possibilidades e, ao se tornar 
experimental e especializada, não se desumanizou, ao contrário, representou um novo 
humanismo. 
 
 ●Afirma que as representações do corpo, construídas pelos médicos  ao longo do século VIII 
e XIX, obedeceram à uma evolução,  que não atendeu o  seguinte percurso  “do mais 
especulativo ao mais bem demonstrado , do mais geral ao mais particular ,do espiritualismo 
ao materialismo” (p.54) “diversas visões do corpo animaram a mesma geração”(p.55).    
        
●E se opõe à idéia da existência de uma medicina que consegue impor as suas visões à 
sociedade, ou convencê-la de suas argumentações, graças aos efeitos de um “complô 
médico”(p.54), ou ao papel do rigor científico do seu discurso. As razões desse sucesso 
devem ser percebidas a partir “de uma sociedade cada vez mais obcecada, fascinada e agitada 
com o corpo e  com o destino dos indivíduos, do que da medicina” (p.55)     
                                                                                                                                                                                
 
Diálogo: O autor desenvolve uma interlocução com os textos de Alain Corbain, G.Holmes, 
A.Ségal., S.Peitzmanm,  que se encontram em uma obra organizada  por M.D.Grmek, com 
quem, também, dialoga.  E suas próprias idéias, expostas em outros trabalhos, respaldam esse 
texto.  Sem citar Foucault se contrapõe à sua perspectiva teórica.   
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Estrutura 
O texto composto de uma introdução e de duas partes está assim arquitetado: 

Introdução: O olhar dos médicos 
I-Corpo explorado,corpo dividido, corpo negado? 

1. O nascimento da medicina 
2. A exploração do corpo 
3. A dor ludibriada? 
4. O corpo na relação terapêutica  

II-O retorno do corpo máquina e seus limites 
1. O corpo um “ambiente interior” 
2. Do moral ao psíquico 
3. O corpo no”meio exterior”   

  Conclusão 
 
Texto: 
O olhar dos médicos (pp.13-16) 
 

Para o autor é premissa primordial, para se compreender a percepção que, hoje em 
dia, temos do nosso corpo, considerar o  processo de construção  das inúmeras percepções 
médicas do corpo e do seu funcionamento, as representações elaboradas pela clínica médica e 
pela fisiologia, ao longo dos dois últimos séculos.. 

Caso contrário podemos nos enganar com a força do discurso da fisiologia ,que foi e 
é muito grande, mas não se impôs de maneira absoluta. Se percebemos “o nosso corpo como 
algo externo, um conjunto de órgãos e processos fisiológicos e químicos”(p13) também, se 
utilizamos, correntemente, um vocabulário médico para descrever o corpo, também 
consideramos as causas das doenças, para além de mecanismos biológicos, relacionadas ao 
modo de vida da pessoa, à idéia de destino ou de  culpa. Essas  atitudes  se  alimentam, 
segundo o autor, das representações médicas, elaboradas a partir de meados do século XVIII, 
e que  “consideram o corpo um organismo dependente de seu ambiente e do comportamento 
daquele que o possui” (p.14). 

Considera as abordagens ambiental e global de um lado, fisiologista e localista de 
outro, constituem os dois pilares da medicina moderna que se complementam, embora a   
segunda perspectiva tenha causado maior impacto nas imaginações sociais do que a  primeira.  
 
I. O corpo explorado, corpo dividido, corpo negado (pp.16-42). 
 

Para o autor a afirmação da medicina especializada não significou um desinteresse 
pelo humano, como muitos apontam, mas deve ser percebida como representante de um novo 
humanismo. Sem ser totalmente profana, possibilitou um maior conhecimento do organismo, 
um crescimento do número da presença dos médicos “que penetram em meios sociais  até 
então imunes à sua influência.”(p.17).  

As novas representações médicas não fizeram desaparecer, totalmente, aquelas que 
haviam sido construídas anteriormente, com elas convivem muito bem. 
  
1-O nascimento da medicina ( pp17-21) 
 

A partir de 1750, a medicina vai adotando atitudes que se encontram no cerne da 
prática médica contemporânea.  
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Passa-se a colher informações junto aos pacientes, a examiná-los, a relacionar os 
sintomas com as lesões orgânicas, a analisar os diferentes elementos do corpo, os órgãos, os 
tecidos e as células. .  Adota-se a prática da autopsia, da observação, que é estimulada pelo 
avanço da botânica e da zoologia. Ocorre  um refluxo da força religiosa.  

Lembra, também, o interesse do Estado em aumentar sua população, que se traduz na 
criação de Hospitais e Academias Médicas e no apoio a médicos inovadores. 

 
2-A exploração do corpo (pp.21-26 
 

A medicina especializada se desenvolve , ao longo do século XIX, intimamente 
relacionada ao avanço científico e à consolidação de novas instituições médicas. 

Os hospitais, abertos aos indigentes, se tornam mais numerosos, e representam a 
possibilidade de uma maior observação dos submissos corpos dos doentes, estabelecendo com 
eles um tácito contrato, segundo o qual “o infeliz que vem pedir ajuda paga à medicina o que 
ele deve à caridade”(p.21) o que  se aplica também ao corpo que foi vencido pela doença.  A 
prática da autópsia permite desvelar os efeitos ocultos da doença e ajudar a compreendê-la. 

Ao mesmo tempo tenta-se buscar um meio “de tornar visível o interior do corpo 
humano,e fazer uma espécie de autopsia sem dissecação”(p.22), atitude que estimula o 
surgimento e a utilização  de novos aparelhos que penetram no corpo ou o tornam 
transparente. O uretroscópio possibilita explorar a bexiga, o estetoscópio escutar o corpo, o 
termômetro medir a sua temperatura, e esta deixa de ser considerada uma doença em si e 
passa a ser vista como um sintoma.  

A descoberta do raio X ,contemporânea da cinematografia, encontra na medicina um 
uso imediato e maciço no âmbito da mobilização geral contra duas doenças definidas como 
chagas sociais: a tuberculose e o câncer. 

Os médicos estudam os tecidos e amparados nas pesquisas anteriores dos 
naturalistas, descobrem que esses são compostos de células. 

No final do século XIX, a especialização se impõe nos hospitais e nas faculdades, 
mas dificilmente passa às clínicas privadas. “A medicina continua a se apresentar como uma 
ciência única que pretende dar conta do funcionamento global.do organismo humano e de 
todas as suas disfunções.”(p.26) 

 
3-A dor ludibriada?(pp.26-32) 
 

O autor critica a interpretação  corrente que percebe a medicina especializada, mais 
técnica, como responsável pela desumanização do doente, porque ela se mostraria indiferente 
à sua dor.  Os representantes dessa maneira de pensar teriam se respaldado,segundo Faure, nas 
afirmações de dois considerados médicos fisiologistas ; na de Vespeau que declarou, em 1840 
:”evitar a dor por meios artificiais é uma quimera”(p.27), e naquela de Magendie , mestre de 
Claude Bernard que, num debate sobre anestesia,  em 1847, condenou-a por razões de ordem 
moral e ética. E a resistência de inúmeros médicos para empregar a morfina teria , ainda, 
contribuído para embasar essa percepção da indiferença à dor dos doentes. 

Acredita que  para se compreender a postura da medicina especializada é preciso 
considerar a complexidade do tema e os inúmeros fatores que se entrelaçaram no correr do 
tempo. 

 No início do século XIX, houve um novo interesse, por parte da medicina clínica, 
pela dor em si, pois se acreditava que tal estudo possibilitaria “se chegar ao conhecimento dos 
sentidos e da sensibilidade, centro das interrogações dos filósofos que procuram descrever e 
explicar uma natureza humana independente do  estatuto  de natureza divina”(p.28) 
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O estudo das sensibilidades é estimulado pelas pesquisas de médicos fisiologistas 
como Albrecht Von Haller e de médicos filósofos como Georges Cabanis. A dor é, por eles, 
considerada “um grito da sensibilidade, pela qual a nossa inteligência é advertida do perigo 
que nos ameaça”(p,28).  

Reconhece, o autor, que é necessário se levar em conta  a dificuldade de se  conhecer 
as práticas adotadas pelos médicos junto ao leito do doente. Necessitam do relato destes, e  
percebem que a dor tem, também, caráter individual. 

 Diante da dor, adota-se no século XIX, diferentes estratégias; ora provocando-a , 
artificialmente, numa maior intensidade, daí o uso de cautérios, vesicatórios e sedenhos, ora  
utilizando-se  de calmantes como o ópio, a morfina,o éter e o clorofórmio. 

O uso dos anestésicos, descoberta de autoria dos químicos, apesar de ter sofrido uma 
certa resistência por parte  dos médicos, das academias, resultou em uma  verdadeira 
revolução na medicina. Foi de grande utilidade nas cirurgias e para os feridos de guerra. 

  E na medida em que o paciente se  beneficia das insuportáveis dores “a sua vida fica 
mais submetida ao médico “.(p.31),afirma Faure. 

 
4-O corpo na relação terapêutica (pp.32-35) 
 

 A consulta da medicina clínica retirou espaço da anamnese, substituindo-a pelo 
exame físico, acompanhado de um diálogo dominado, agora, pelos médicos  “O doente e seu 
corpo não fornecem mais que indícios, aos quais somente os médicos podem dar um sentido, 
transformando-os em sinais”(p.32).A nosologia ─estudo das doenças─ torna-se cada vez mais 
dependente dos sinais que o médico é capaz de identificar. Entretanto, para o autor, essas 
novidades não significaram, necessariamente, um novo distanciamento entre  pacientes e 
médicos 

Lembra, também, que desse período, se sabe muito pouco, da prática concreta e 
cotidiana dos médicos, desse período; das suas reais competências, da sua capacidade de 
integrar as novidades científicas, ao longo das suas carreiras, das suas resistências à medicina 
humoral e da atitude dos clientes aos novos exames e práticas médicas.  Muitas vezes as 
consultas  são percebidas,pelos pacientes, como uma violação da sua intimidade─ esta cada 
vez mais valorizada─ uma afronta ao seu  pudor, embora as reservas que pesavam sobre o 
corpo tendem a diminuir. 

Para o autor houve uma mudança gradual, mas não total, na percepção do corpo 
enfermo,  tanto para os médicos como para os próprios doentes. 
 
II.O retorno do corpo-máquina e seus limites (p.36) 
  

Considera, o autor, que a medicina experimental de Claude Bernard , de seus 
antecessores e sucessores , constituiu uma revolução física e epistemológica , no século XIX, 
mas sua influência sobre a prática médica e terapêutica foi pequena. 

  
1-O corpo um “ambiente interior” (pp.36-45) 

 
O autor se propõe a relatar como a medicina experimental construiu as    

representações das suas concepções do funcionamento do organismo e das  doenças, e como 
estas se difundiram  tanto no campo  médico como  num público mais extenso. 

Mostra como foi a partir da física e da quimica que se desenvolveu a fisiologia 
experimental e humana. A publicação, em 1821, do primeiro número do Journal de 

Physiologie Expérimentale,lançado pelo químico Laplace, juntamente com o médico 
Magendie, foi considerada um momento fundamental da fisiologia. Lembra que a afirmação 
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da prática experimental foi beneficiada pelo surgimento da corrente filosófíca positivista , 
pela criação da instituição “Societé  de Biologie” em 1848, dirigida por Augusto Comte.  

Afirma que a clínica médica, entretanto,  foi a prática mais prestigiada, ao longo de 
quase todo século XIX, sendo a fisiologia experimental  considerada uma ciência auxiliar da 
medicina.   

Mas a especialização ganha prestigio, no final do século, na Inglaterra e, principalmente 
, na Alemanha, onde instituições clínicas agregaram  institutos  de química, de veterinária  e de 
história natural. “Estes fatores de aproximação não impedem, contudo, que se produza entre 
clínicos e fisiologistas um enfrentamento bastante semelhante ao que ocorre em outras partes da 
Europa”(p.40). 

Claude Bernard, um dos mais significativos representantes da fisiologia, define na sua  
obra Introduction á la medicine experimentale, publicada em 1865, sua “vontade de 
compreender como o indivíduo, situado em seu meio, realiza o seu destino: viver e reproduzir-
se”(p.42). Suas descobertas sobre a função dos aparelhos de nutrição,sobre o sistema de 
regulação do organismo através do sistema nervoso, constroem a idéia da diferença entre a 
doença e a saúde como uma questão de graduação, e não de  natureza, como era até então 
percebida.(p.42). 

Mas ao  afirmar que “o organismo não é mais do que uma máquina viva”(p.43) esse 
fisiologista será acusado, pelos vitalistas, de materialista entretanto,segundo o autor do texto ,ele, 
também define a vida com “um contato, um conflito e não como um resultante nem um 
princípio”(p.43) o que o situa distante tanto do mecanicismo sumário quanto do  essencialismo 
cristão”(p.43). 

Tal exemplo mostraria, segundo Faure,  que o debate sobre a natureza humana e o 
estatuto do corpo foi muito mais complexo do que um enfrentamento simplista e frontal entre 
materialistas e espiritualistas, mecanicistas e vitalistas. 

 
2.Do moral ao psíquico (pp.43-49). 
 

Relato do processo de desenvolvimento do saber moral ao saber psíquico. 
Mostra como ganhou força , na França no início do século XIX, um  movimento 

denominado vitalista .   Um grupo de médicos, herdeiros do animismo e liderado por Bordu, 
Barthez e Thal, “transforma a noção de alma na idéia da existência de uma força vital,que não é 
nem definida nem localizada, mas que rege o organismo e garante a saúde . Essa interpretação 
passa ser denominada de materialista e provoca um ressurgimento do espiritualismo. 

O enfrentamento ideológico que caracteriza esse contexto explicaria, para Olivier Faure, 
o fato dos ideólogos e seus sucessores, os frenologistas, terem sido tratados como materialistas, “ 
mas a realidade de suas afirmações ,contudo, é mais rica e complexa”(p.44) .Os ideólogos 
,inspirados por George Cabanis, contribuíram, vastamente, para abrir caminho a uma 
representação do ser humano que  nem era uma criatura divina, dirigida pela sua alma, nem um 
animal particular movido unicamente por suas sensações”(p.44). Afirma,o autor, que a ideologia 
era uma corrente ao mesmo tempo filosófica, científica e política e que possuía dois objetivos 
essenciais: organizar as observações acumuladas em leis e princípios gerais, e estabelecer uma 
ciência  humana capaz de garantir uma sociedade harmoniosa. A  medicina deveria ser o centro 
desta ciência do homem “em nome da metáfora organicista que pretende que o corpo social 
funcione como um corpo humano”(p.45) . “Aquele que conhece e cuida deste , pode 
compreender e cuidar daquele”(p.44).   

Segundo o texto, os ideólogos se diferenciam dos animistas e dos sensualistas na medida 
em que pensam as relações entre o físico e o moral, sempre vinculadas pela sensibilidade, não 
como dependentes um do outro mas como interdependentes e recíprocas.   



 6 

Seu pensamento obteve um enorme alcance  e foi considerado “a primeira reflexão a respeito do 
funcionamento do psiquismo e de seus efeitos sobre o organismo”(p.45). 
O autor faz uma descrição do debate histórico sobre as  relações existentes entre o moral e o 
físico.  
Mostra como no início do século  XIX, “tenta-se controlar os desvios, a loucura,a 
criminalidade e a delinqüência pela prevenção e pela reintegração dos culpados na sociedade. 
O tratamento dos problemas sociais depende tanto da ciência quanto da política”(p.46). Nesse 
contexto médicos alienistas (Pinel) e reformadores sociais são seduzidos pela frenologia 
“rigoroso método fundado na observação e que leva a aperfeiçoar indivíduos e a 
sociedade”(p.46) O médico Franz-Joseph Gall (1785-1828)observa‘que seus alunos que 
tinham boa memória possuíam grandes olhos salientes e sistematiza o exame dos crânios em 
busca da localização dos pensamentos de acordo com a anatomolocalismo reinante na 
medicina”(p.46). Deduz que as cavidades e protuberâncias aparentes do crânio refletem a 
maior ou menor predisposição do indivíduo a desenvolver a função aferente.  
Para o autor a teoria de Gall, que sofre inúmeras críticas , “não é nem totalmente determinista, 
nem totalmente materialista.”(p.46) 
Para muitos dos discípulos deste cientista, a frenologia poderia auxiliar a  educação, ser capaz 
de minimizar as predisposições perigosas de certas pessoas e  desenvolver as qualidades úteis 
à sociedade”(p.47). 
Mostra como a frenologia exerceu grande atrativo no mundo médico e, em particular, entre os 
primeiros psiquiatras (Foville, Bottex , Brierre de Boismont, Falret, Delasiauve) mas, 
também, entre os higienistas , filantropos (Appert) e os reformadores sociais 
(particularmente,os são-simonianos). “Esse agrupamento aparentemente heteróclito 
testemunha, sobretudo, a força da reflexão, a abertura mental, e a permeabilidade das 
pretensas fronteiras entre materialistas e espiritualistas.”(p.47) 
 
3. O corpo no “meio exterior” (pp.49-54). 
 
As descobertas bacteriologistas reativaram a discussão sobre o papel que o ambiente exerce 
sobre o corpo e a doença. 
A revolução pasteuriana tem raízes numa antiga visão do organismo humano, revigorada no 
século XVIII, que o concebe composto por quatro humores (sangue, bílis, fleuma e atrabilis) à 
imagem do universo feito de quatro elementos fundamentais.(ar, água, terra e fogo). 
A medicina experimental rejeita a teoria dos humores mas considera o vínculo entre o homem 
e o mundo, dando-lhe uma fundamentação científica. 
Nesse período ganha força o higienismo , que em um primeiro momento foi mais moralizante 
do que no segundo, quando os germes são descobertos.  A partir de então , ganham força 
práticas que confundem proteção da saúde com controle moral e social, pesquisa de bacilos e 
estigmatização dos infectados. Somado ao medo do contágio. O espectro da hereditariedade 
que pode degenerar justifica e aumenta “os sonhos e as políticas de saúde públicas”(p.54) 
 
 
 


