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Tese central: 
O livro tem como objeto central o fato de que a produção científica inserida numa 
sociedade não pode ser tratada como desvinculada das suas propostas de intervenção 
nessa mesma sociedade, das suas proposições políticas implícitas. Isso se intensifica se 
o saber estiver referido à sociedade, como a medicina. 
 
Estrutura do texto: 
 
Introdução Geral 
 

• A autora pretende estudar a constituição de algumas instituições médicas do 
século XIX aos anos 20 (segunda parte), suas intervenções na sociedade e ligação com o 
Estado dentro do contexto da República Velha (primeira parte). 

• As instituições médicas não são só meios de legitimar o poder estatal, elas têm 
as origens sociais mais diversas. E fazem também críticas ao Estado, por esse, a 
princípio, não querer legitimar seu poder central. 

• “A ciência é, portanto, parte do Estado, fruto histórico da necessidade de sua 

intervenção na vida social e sobre a vida de populações que precisavam ser 

organizadas de acordo com a lógica das novas relações sociais. No capitalismo, a 

ciência não faz parte das ‘idéias dominantes’: ela é sua idéia dominante, sua mais 
brilhante idéia.” (p.16) 

• A medicina colabora para um Estado centralizador e excludente. (p.17)  
• Os médicos tanto se propõem a resolver demandas sociais, mas também a 

responderem a exigências estatais. Assim, as duas questões se encontram nas 
instituições médicas centrais ou nas corporações médicas. De um jeito ou de outro, os 
mais prejudicados ainda são os membros da classe trabalhadora. 

• Há “eixos discursivos” que fazem parte de todas as propostas institucionais de 
saúde. Esses eixos são no mínimo cinco, no período de 1870 a 1930: 1. unificação e 
centralização das instituições de saúde; 2. higienização da sociedade, seja por medidas 
médicas assistencialistas, seja por medidas sanitaristas com intervenção na estrutura 
física da cidade, ou por aconselhamento moral, vigiando seu cumprimento; 3. as causas 
das doenças estavam nos maus hábitos, em fatores sexuais, morais, raciais, no 



industrialismo e outros; 4. a medicina curativa deve ter como foco principal a 
“medicalização social”; 5. Campanhismo como solução de problemas de saúde coletiva. 

• Pode-se dizer, portanto, que a constituição das instituições de saúde pública é 
uma resposta a dois movimentos: às contradições na saúde instaladas no Brasil pela 
estrutura capitalista; e ao poder que ganha o Estado Nacional com essa estrutura. (p.21) 
Assim, essas respostas resultam na sua presença no Estado e nos movimentos contrários 
a ele. 

• Os médicos são os primeiros “intelectuais orgânicos da ordem burguesa” e dos 
seus setores dominantes no Brasil. (p.22) 
 

1° parte – Conjuntura e Política de Saúde Pública na República Velha 

 

Introdução 
 As críticas feitas à política de Saúde Pública no Brasil até os anos 20 pelos 
proletários dirige a ação para um outro meio: as grandes tentativas de ordenação da 
sociedade são revertidas para assistência individual, curativa. (p.34) 
 
Classes sociais, Capitalismo e Estado na Formação da República: o Nascimento da 
Ordem 
 
Condições de Saúde e Classe Operária na República Velha: A Organização da Ordem 
 
Conjuntura Institucional e Saúde Pública na República Velha: A Medicina e a Ordem 
Política Brasileira 
 

No interior do país, a saúde pública era responsabilidade das autoridades locais, 
e o atendimento individual era feito por curandeiros, parteiras, empíricos, cirurgiões, 
sangradores e outros curiosos. (p.70) 

Fontenelle, autor de uma resenha sobre saúde pública do início do século XX, 
[cuja leitura deve ser bastante interessante para a gente] acredita que deva existir uma 
liga sanitária, centralizada no Estado. Por isso, as instituições médicas deveriam ter 
poder para controlar a vida dentro das casas, inclusive. (p.72) 

No final do século XIX, a profissão médica ganhou novas áreas de atuação, com 
divisão em departamentos e onde a organização jurídico-formal dava a cada um deles 
uma função diferente. Como marca da República entra a descentralização da saúde, 
onde cada estado deveria se ocupar das suas próprias despesas na área [“É dos estados 
que se governa” Campos Salles]. Mas os estados não queriam essa organização, já que 
não tinham recursos para tanto. 

Já na segunda metade do XIX, há um enorme esforço dos médicos de 
aproximação do aparelho estatal. (p.75) Mas eles se frustram com o papel que o Estado 
lhes designa. Eles reclamam que o Estado olhava a Academia Imperial de Medicina 
como um órgão consultor e não de intervenção na sociedade. (p. 75) Portanto, o seu fim 
primeiro era chegar ao poder do Estado. Manuel Vitorino Pereira, membro do 
movimento tropicalista baiano, diz que, nessa nova época da República, a medicina 
deve-se fazer fora dos gabinetes, através da experimentação. (p.76) 

Manuel Vitorino Pereira é apenas um representante da escola tropicalista, mas é 
uma voz que fala por todos eles. E ele vê o Estado como principal meio de prestar e 
estender os serviços de saúde. Vice-presidente que assumiu o cargo por um período, 
Manuel Vitorino vai unificar o sistema de saúde, o que só acontece de fato mais tarde. 



No entanto, a intervenção médica na sociedade não se dá somente através do 
cuidado dos corpos, mas também de uma política de prevenção. Para isso, o Estado 
deveria criar um modelo sanitarista unificado. (p.78) No entanto, não é proposta uma 
revolução, devido à origem do discurso, mas o caráter dessas idéias é autoritário; não é 
consensual, não é majoritário, e precisa da força do Estado. (p.79) 

Melhorar a saúde e a higiene da capital tinha grande importância porque atrairia 
capital internacional para as obras. Essa “sanitarização” é “assunto de interesse político 
palpitante”. (p.80) Além disso, a dedicação às obras acabaria com as movimentações 
políticas na cidade. 

Manuel Vitorino culpa pela situação da cidade não só a insalubridade, mas a má 
vontade da população e seus maus modos. Ver se eles não dizem que essa insalubridade 
seja motivo para o aumento do crime. 

Há, por parte dos políticos um bloqueio com relação aos “técnicos”, e quem 
mais influencia nas decisões são os países nos quais o Brasil tem interesse comercial. 
No final do XIX, as medidas de saúde tomadas são de cima para baixo, sem admitir 
discussões ou manifestações. 

Surgem novos conceitos e práticas médicas, tais como profilaxia e 
epidemiologia, que vão ser postos em prática por Oswaldo Cruz e outros médicos da sua 
época. Mas a política deles não foi bem recebida pela população nem pela mídia, sendo 
associada à atividade centralizadora do Estado. 

A República trouxe muitas inovações no que diz respeito à saúde, novos cargos, 
novas funções, novos poderes. (p. 89 – 90) A criação de uma política hospitalar forte, 
com postos e hospitais municipais. Políticas de assistência aos mais carentes. O Estado 
Nacional, que ocupa o lugar de um Estado mais liberal e federalista, atinge, através da 
saúde, a autonomia das províncias. 

Carlos Chagas e a legislação de seu tempo (1920) são a expressão do 
autoritarismo e da intervenção na vida da população. (p.95) 

A sociedade médica, no século XIX, se organizou e através de instituições tais 
como a Academia Nacional de Medicina, reivindicaram junto ao Estado. 

 
 

Segunda parte – capítulo II (As ideologias da medicina no século XIX: concepções 
filosóficas e ensino médico.) 

 
No século XIX, a medicina passa a olhar para o corpo social, junto do corpo do 

enfermo, além de assumirem diferentes posições filosóficas. Essas posições da medicina 
foram institucionalizadas, na intenção de reduzir o número de curandeiros e outras 
medidas alternativas. No entanto, não foi bem aceita nem pelos médicos portugueses, 
que viam somente Coimbra como universidade legítima, nem pela população, que 
sempre teve muita resistência quanto à intervenção médica. (pp.106) 

Portanto, é nas escolas médicas que serão produzidos os padrões de saber e 
atuação médica – apesar de haver quem fizesse diferente, como a Escola Tropicalista 
Baiana. Mesmo que todas elas seguissem um modelo, não foram, de forma alguma, 
segundo Francisco Pinto Lima Jr., imitações impensadas das escolas européias e sim 
lugares de discussão política, filosofia e ciência. 

A medicina e as suas ciências só puderam ser amplamente aceitas na sociedade 
devido à presença da filosofia positivista, que via na observação e na experimentação o 
meio único para chegar a leis imutáveis. O positivismo inaugurou o debate sobre as 
relações entre ciência e poder nacional, criticando as teorias que diziam que o nosso 
subdesenvolvimento se devia a fatores climáticos e à raça inferior. Negavam tudo isso 



plenamente. Eles acreditavam num futuro de promessas para o Brasil. Segundo eles, as 
ciências, que promoveriam o progresso, deveriam ser pesquisadas institucionalmente, 
como produção de conhecimento. (p.111-114) O progresso só pode ser devido à ordem, 
segundo Comte. 

É importante, no entanto, atentar para o fato de que, mesmo que seguidores de 
uma mesma filosofia positivista, os médicos não são todos iguais, eles têm opiniões 
divergentes entre si e não podem ser vistos como uma massa genérica. 

As Teses Inaugurais tinham seus temas escolhidos pela Faculdade de Medicina, 
postos numa lista de onde os alunos escolhiam seus temas. (Portanto, a idéia de tratar da 
epilepsia não era dos alunos e sim da Faculdade) Sobre as teses, prefácios. (p.115-116) 
Dentro da Faculdade de Medicina, a medicina legal estava na área de “Ciências 
Acessórias”. A escolha dos professores era feita de forma arbitrária de totalmente aliada 
à posição política dos candidatos. 
 
 
Capítulo III: (As origens da Academia Nacional de Medicina. A Sociedade de Medicina 
do Rio de Janeiro) 
 

Havia nos anos 20 do século XIX uma instituição da época colonial que 
controlava a medicina (a Fisicatura?). Mas essa instituição foi ficando mal vista e ligada 
aos interesses portugueses. Em 1828, os médicos conseguiram acabar com ela, sem, no 
entanto, assumir o controle da profissão. A Câmara de vereadores fez isso. Mas, como 
havia necessidade de um auxílio dos médicos, esses foram sendo mais do que 
assessores, mas totalmente indispensáveis, a ponto de se tornarem eles mesmos 
vereadores. (p. 121-2) A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro só consegue se ligar 
ao Estado quando este a eleva a Academia Imperial de Medicina. E a hipótese é de que 
essa Sociedade é uma das organizações que promovem a hegemonia dos grupos que 
alcançam o poder com a República.  

Quando recebe o título de Academia Imperial, em 1835, ela passa a ser um 
órgão de atuação na sociedade junto ao Estado e para ele. O Império passa por um 
momento conturbado, de crescimento econômico e populacional nas cidades, de 
epidemias, de rebeliões, e a sua saída para esse caos é a ordenação da sociedade. 
Pretende-se, portanto, acabar com os focos de desordem e de doença, com os geradores 
da má situação da capital. A intenção é evitar a desordem nos corpos dos indivíduos, 
gerada pelos miasmas; e no corpo urbano, que gera uma intervenção em prol da 
segurança do Estado. É pela identificação da desordem que o corpo médico vai intervir 
no corpo social. Introduz-se, assim, uma nova relação: ordem-moral-saúde. Para 
alcançar o objetivo de ordem do Estado, associa-se a desordem a ampliadas 
conseqüências.  (p.122-124) 

A desordem, diziam eles, seria responsável pela “decadência da civilização”. 
Eles precisam, além de controlar e reprimir a sociedade, formar seus próprios 
intelectuais para atuar nesse sentido. Assim, as escolas médicas começam a controlar 
internamente seus alunos.  

Essa desordem é causada, para os médicos da época, por situações naturais 
(geográficas) e por causas sociais (funcionamento geral das cidades ou as instituições 
específicas). E a sua principal preocupação não é dar saúde aos indivíduos mas sim às 
cidades. E fazem isso através do esquadrinhamento social e do controle da população, 
dos seus costumes. 
 
Capítulo IV: (A Escola Tropicalista Bahiana: o modelo de conhecimento.) 



 
A Escola Tropicalista Bahiana tinha como principal veículo de divulgação a 

Gazeta Médica da Bahia. E nota-se nos discursos dos seus seguidores que há muitas 
discordâncias com a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, muitas inversões de 
causa e efeito no que diz respeito à doença (o que uns diziam ser causa, outros diziam 
ser efeito). 

Os membros da Escola Tropicalista trabalham com descrições detalhadas da 
doença, do paciente, de onde ele vive, seus costumes, alimentação. 

Na Gazeta Médica há uma passagem que diz que, caso as discussões teóricas da 
medicina não afetem a prática da mesma, não há problemas que os médicos debatam à 
vontade sobre o assunto. 
 
Capítulo V: (“A questão do ensino médico na Bahia (1855-1898) e a Escola Tropicalista 
Bahiana”) 
 
1855: ano da implantação dos Estatutos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
1898: ano da morte do Conselheiro Saraiva, detentor da cadeira de Higiene da 
Faculdade de Medicina da Bahia, que torna prático o ensino da matéria. 

Depois de implantadas as faculdades de medicina, no século XIX, o seu maior 
problema era a organização das cadeiras de acordo com o correto. A cadeira de 
Medicina Legal deveria seguir imediatamente o modelo alemão, baseado na observação 
direta (adotado pela Escola Tropicalista Bahiana), mas isso não aconteceu. Na Bahia, a 
disciplina despertava grande interesse entre os médicos que não tinham emigrado para o 
Rio de Janeiro, como Nina Rodrigues. Já na capital, a Higiene era muito mais 
importante, ainda mais depois da criação do Instituto Oswaldo Cruz, em 1901. (p.140-1) 

No entanto, as mais duras críticas que recebiam as faculdades eram a respeito 
das aulas teóricas demais e pouco práticas. Mas isso não era considerado um problema a 
ser discutido pela direção das mesmas, que só se preocupava com a duração das provas, 
o tipo das questões e outros.  

Os médicos começam a participar politicamente no final do século XIX, com 
propostas de Nina Rodrigues e Oswaldo Cruz, por exemplo. No entanto, muitas de suas 
propostas não passaram das idéias, já que eram impraticáveis.  

Ocorrem, dentro das faculdades, políticas de favoritismo e impedimentos à 
execução daquilo que manda a lei por falta de autonomia da faculdade para tanto. Isso 
faz com que o Governo seja visto como o grande responsável pela desordem dentro das 
faculdades. (p.150) 

30/06/1870: primeiro artigo sobre Medicina Legal na Gazeta Médica. O artigo 
reivindica a criação de um serviço médico-legal sob autoridade médica. Em 15/07 
aparece outro artigo sobre isso. 

O Doutor Silva Lima, membro da Escola Tropicalista Bahiana, lança questões, 
em 1871, a respeito da doença beribéri que nos levam a pensar que ele se importa muito 
com as implicações sociais de uma doença que atinge todas as classes sociais, 
mostrando como a doença e o seu tratamento estão carregados de sentido político. (a 
epilepsia é uma doença que afeta indistintamente todas as classes sociais) E essa mesma 
análise do Dr. Silva Lima nos permite ver que aquela importância dada pelos médicos à 
higiene é desmontada por uma doença que não está ligada a ela. (mais uma vez a 
epilepsia tem relações com essa afirmação, pois sua causa não está ligada a cuidados 
higiênicos) (p. 154-6) 

No estudo dessa doença e de tantas outras, fazer autópsia dos corpos dos 
pacientes era muito complicado, pois os médicos só dispunham de corpos de escravos; 



os presos estavam sob os cuidados da polícia; e a elite, é a elite. Assim, os médicos só 
podiam analisar a sintomatologia, sendo o método da Escola Tropicalista a observação. 

Também os estudos sobre beribéri mostram a confusão feita pelos médicos entre 
diferentes doenças devido ao difícil acesso que tinham a corpos para fazer a autópsia, 
por não haver um serviço médico-legal. (a aproximação que os médicos faziam entre 
epilepsia e histeria se devia a esse fato também?) Outra causa dada para esse problema é 
a falta de ensino prático no ensino médico. (p.161-2) 
 
Epílogo: (da Saúde Pública à Eugenia) 
 

Essa parte nos é de maior interesse, pois fala sobre os discursos a favor da 
Medicina Legal, sua aceitação, suas características e seu conteúdo político. (p.165) 

O método positivista, aliado às teorias evolucionistas darwinistas, tem central 
importância no surgimento e reforço de outras teorias, como a da degeneração, e em 
estudos como de eugenia e etnografia. A Psiquiatria Organicista, que surge também a 
partir daí, tem como objetivo mostrar que os degenerados apresentam características 
físicas específicas das suas doenças. Com isso, define-se uma forma de organização 
social e, conseqüentemente, aqueles que estão fora dela por não a respeitarem: os 
degenerados. E esses degenerados passam a ser “objeto de controle científico”. (p.165) 
No entanto, esse controle social não está só atrelado ao discurso médico, mas são parte 
da cultura da época. 

O que é específico da medicina é uma solicitação de poder, demonstrada na sua 
interferência em outras áreas do saber, tal como o direito. No entanto, apesar do Estado 
ter aceito o seu modelo eugenista, eles não obtiveram o poder social que reivindicavam. 

Nina Rodrigues, com sua memória para a Escola Tropicalista Bahiana marca o 
fim da mesma, pois ali ele desconstrói o modelo sanitarista usado pelos membros da 
Escola, lançando para a medicina brasileira um novo modelo: o positivismo científico 
usado por Lombroso na Medicina Legal e por outros médicos em outras áreas (Wundt 
na Psicologia coletiva). 

A posição do médico dentro da sociedade passa por um momento de crise muito 
forte, devido à escassez de instalações de qualidade, desinteresse dos professores e 
conseqüente falta de preparo dos alunos. Assim, Nina Rodrigues pede maior poder de 
intervenção social para a classe médica, para que eles não percam o seu prestígio, que 
ele só vê diminuir a cada dia. Ele quer autonomia.  

Os médicos apresentam projetos que se aproximam daquilo que o Estado tinha 
que enfrentar, deixando bem claro que pretendem se aproximar dele. E, apesar de 
dizerem que a sua situação é desastrosa, a classe médica já está bem mais estabelecida e 
instalada no Estado do que estava na época do início da Escola Tropicalista Bahiana. 

Assim, buscando maior autonomia, que é negada, dentro desse Estado onde 
estão instalados, os médicos apresentam soluções para os problemas que o Estado 
enfrenta; soluções onde eles são os veículos. O olhar do médico se volta agora para as 
instituições e não mais para casos isolados de uma patologia qualquer. A falta de 
hospitais, a prisão de doentes mentais junto dos prisioneiros comuns, o não respeito 
pelas indicações dos médicos na construção de quartéis e outros, vão levar Nina 
Rodrigues e seus seguidores a propor reformas nas instituições judiciárias. 

Outra questão levantada por Nina Rodrigues é a dos corpos: as escolas de 
medicina só dispunham de corpos de negros, loucos e criminosos (ou seja, “os corpos 
sem dono”). Segundo ele, era necessário, para uma teoria generalista, que dispusessem 
de corpos brancos também. No entanto, diferentemente dos membros da Escola 
Tropicalista Bahiana, Nina Rodrigues não queria os corpos para analisa-los do ponto de 



vista clínico, mas sim do social, como a criminalidade e a doença mental, se 
aproximando de alguns interesses do Estado. (p.170) 

Em Comte, vemos que o homem só conhece pelo método positivo, sensível. 
Vemos também que os fenômenos sociais estão sempre subordinados aos físicos, 
biológicos, portanto, eles se aproximam. Lombroso aplica a teoria positivista ao direito, 
criando a criminologia positiva. E afirma que os loucos, criminosos e agitadores 
políticos têm um comportamento “anti-social” porque têm uma tara hereditária. (p.171) 
E isso resulta em caracteres físicos para tipos de delitos e no criminoso nato. 

Spencer, outro positivista, cria uma hierarquia entre três tipos de sociedade: a 
industrial, a intermediária e a militar. Isso será usado por Nina Rodrigues na discussão 
sobre liberdade profissional. 

Wundt usa o método positivista nas multidões e confirma a superioridade da 
raça branca, especialmente a “germânica”. 

A seleção natural de Darwin resulta na eugenia, tentativa de decidir sobre essa 
seleção. Os seguidores de Nina Rodrigues verão a eugenia como um dever cívico. E ela 
ajudava a fazer crescer o poder do médico sobre o jurídico, fornecia como base dessa 
intervenção uma cientificidade, e criava uma identidade do social e do biológico. E, se 
alguém se opusesse à autonomia que os médicos adquiriam, eles diziam que era 
“resistência às novas idéias de parte de instâncias atrasadas da sociedade”. (p.172) 
 
 
Capítulo VI: (A saúde pública e os congressos da Sociedade Brasileira de Higiene) 
 

A Sociedade Brasileira de Higiene (1923 – 1930 / 1943 - ?) manteve sempre um 
caráter civil, mas os seus laços com o Estado eram já muito mais fortes do que tinham 
sido os da Escola Tropicalista Bahiana. O movimento sanitarista teve duas vertentes: 
uma eugênica (de Nina Rodrigues) ou de campanha (de Oswaldo Cruz) e outra moral, 
onde os costumes e hábitos eram o fundamento da higiene. Esse movimento sanitarista 
tem um lado de ser “poder do Estado” no sentido de que tenta organizar a sociedade de 
acordo com regras que devem ser obedecidas, ainda que muitas vezes sejam importadas 
dos EUA ou da França. 

O objetivo da Sociedade, anunciado por Carlos Chagas, seu primeiro presidente 
na sessão inaugural (realizada na sede da Academia Nacional de Medicina), era não só o 
de discutir assuntos referentes à higiene no Brasil, mas também o de criar meios para 
intervenção daqueles médicos na sociedade. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENE¹.  Nos anais, há informações sobre 
a higiene em São Paulo e Belo Horizonte. 
 
 
Capítulo VII: ( O Instituto Oswaldo Cruz) 
 
1. AS ORIGENS: o fundador. 
 

A Saúde Pública, já no começo do século XX, setor organizado do Estado, 
recebia duras críticas, tais como “ineficaz”, “rotineira”, como estando em “crise 
administrativa”. E como a ciência (portanto, a medicina) tem uma forte ligação com o 
desenvolvimento do capitalismo, os problemas da saúde no Brasil não eram uma boa 
situação. O Estado devia, portanto, estabelecer a ordem nesse setor. A criação de 
instituições como o Instituo Soroterápico de Manguinhos (mais tarde Oswaldo Cruz) já 
era um primeiro movimento nesse sentido. E, ainda, um país capitalista devia ter um 



programa permanente de pesquisa, não somente campanhas contra epidemias. “A 
ciência é [...] uma das bases da ordem capitalista.” (p.196) 

Assim, a reprodução de velhos conhecimentos nas escolas se torna insuficiente. 
Surge, então, um novo modelo de cientista: o cientista de laboratório, “produtivo e 
atuante” (p.196) O cientista deve ser capaz de resolver problemas e não somente 
divagar. 

Os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz tiveram grande influência 
americana, como pelo Instituto Rockefeller e outras organizações internacionais. 
 
 
 
¹: CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENE, 1, Rio de Janeiro, 1923. Annaes... Rio 

de Janeiro, 1923. 
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