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Sobre o autor: 
José Leopoldo Ferreira Antunes concluiu livre-docência em Odontologia pela 
Universidade de São Paulo em 2005. Atualmente é Professor Associado da Universidade 
de São Paulo. Atua na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia e saúde 
bucal. Em suas atividades profissionais, interagiu com 169 colaboradores em co-autorias 
de trabalhos científicos. Tem mestrado e doutorado em Sociologia. 
 
 
Interlocução:  
Pierre Darmon (Médicos e assassinos na Belle Époque – a medicalização do crime, foi o 
livro que impulsionou a produção deste, dessa vez sobre o Brasil.); Flamínio Fávero 
(quanto à evolução da medicina legal no Brasil); sociólogos que não incluíram o 
pensamento médico como sociológico, tais como Fernando de Azevedo, Sérgio Miceli 
Pessoa de Barros; o testemunho de época é interlocução?; no que tange da sexualidade, 
dialoga com Jurandir Freire Costa. 
 
 
Termos importantes: 
A ciência como “anjo tutelar da sociedade”, por Mariza Corrêa (pp.12);  
“Heróis civilizadores”, por João José Reis (pp.271) 
Troca de “Medicalização da sociedade” (Pierre Darmon) por “socialização da medicina” 
(José Leopoldo Antunes). (pp.274) 
 
 
Ementa do conteúdo:  
O livro mostra o estudo sobre o pensamento médico no Brasil República como um 
pensamento social, quase sociológico, que busca moralizar a sociedade brasileira da 
época. 
 
 
Tese central:  
De que haja um grupo de médicos brasileiros entre 1870 e 1930 que reflete sobre e que 
analisa socialmente a sociedade brasileira e a moraliza, deixando um pouco de lado a 
medicina clínica.  
 
 
Trechos significativos: 

• Sobre Nina Rodrigues: “ ‘Nina Rodrigues teria sido [para Flamínio Fávero] o 
verdadeiro espírito original da medicina legal brasileira´, preocupado em não 
concluir e julgar nossos problemas pela experiência européia, mas sim 
pesquisando e ensinando as diversidades das condições físicas, biológicas, 
psicológicas e sociais de nosso meio. Discípulos de Nina Rodrigues, Afrânio 
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Peixoto, no Rio de Janeiro, e Oscar Freire, na Bahia e depois em São Paulo, 
teriam honrado ´o grande mestre e sua escola´, fazendo ´florescer 
abundantemente´ a já firmada ´medicina legal brasileira´. “ (pp.20) 

• Sobre Nina Rodrigues ser médico e ter escrito um dos mais completos estudos 
sobre a história da medicina legal do Brasil. Palavras de Nina Rodrigues em Os 
progressos da medicina legal no Brasil no século XIX, que podem ser relevantes 
para guiar a nossa própria pesquisa: “ A história dos progressos da medicina 
legal no Brasil se tem de fazer de mais de um ponto de vista. No da história 
das consagrações que as aplicações médico-legais vão recebendo na nossa 
legislação judiciária; no da história dos institutos periciais destinados a 
satisfazê-las; no do ensino da medicina legal nas faculdades de medicina e 
de direito do país. (1902)” (pp.27) 

• Definição de medicina legal por Vibert em Précis de médicine légale: “ ´A 
medicina legal´, diz Marc, ´é a aplicação dos conhecimentos médicos aos 
casos de processos civis e criminais que possam ser esclarecidos por ela.´ 
Ela constitui, assim, uma das partes da medicina política, o outro ramo 
sendo relativo à saúde pública. Esta definição nos parece uma das melhores 
que foram dadas para a medicina legal, aquela que seguiremos neste livro, a 
que melhor determina seu objeto, e limita com mais exatidão o seu 
domínio.”(Vibert, 1886) (grifos do original) (pp.31)Esta definição permitia 
abranger o campo da medicina-legal a gosto dos médicos corporativistas, por isso 
o seu sucesso. Além de aparentá-la à higiene, ambas sendo parte da medicina 
política, o que a associava diretamente à intervenção na vida social. 

• O caso Custódio Serrão: em 1896, jovem de 22 anos mata o seu tutor e a 
empregada deste alegando tê-lo feito por defesa de sua honra, uma vez que o 
tutor pretendia interná-lo como louco. O juiz responsável pelo caso o submeteu a 
exame psiquiátrico no Hospício Nacional de Alienados “para que o submetessem 
a exame psiquiátrico, esclarecendo se ele era ‘louco’, se agira no ‘estado de 
loucura’, ou em ‘estado de completa privação de inteligência e dos sentidos’ 
(Oliveira et al., 1896)” (pp.36) Nota-se que o juiz não considera a possibilidade do 
criminoso não ter nenhum tipo de distúrbio, ele pretende apenas verificar qual é. 
Segundo o laudo pericial, no entanto, “o acusado seria ‘um degenerado com 
perversão moral’; teria até os ‘estigmas físicos’ da loucura, ainda que pouco 
acentuados. Teria também a ‘carga hereditária’ da loucura: o avô, a mãe e 
dois irmãos haviam sido internados por perturbação mental. Apesar disso, e 
apesar de se classificado como ‘regressivo’, sujeito à ‘instabilidade 
psíquica’, Custódio Serrão não seria louco. [...] ao cometer o crime, ele teria 
agido dotado de suas faculdades mentais; portanto devia ser 
responsabilizado penalmente por seu ato.” (pp.37) Contradiz-se os princípios 
da medicina, as suas leis, pois o criminoso tem as supostas características da 
loucura e não é definido como louco. “... havia loucos que cometiam crimes; 
havia criminosos que enlouqueciam nas prisões” (pp.37) Logo, negando a 
teoria de Afrânio Peixoto e de Nina Rodrigues de que todos os criminosos seriam 
epiléticos e vice-versa. “Que os criminosos verdadeiramente loucos, isto é, 
clinicamente diagnosticados como tal, devessem ser subtraídos aos 
presídios e tratados em instituições médicas era princípio de aceitação 
praticamente universal. [...] No Brasil, o Código Penal de 1890 dirimia a 
responsabilidade criminal de loucos, por meio de seu Artigo 27, o qual 
abrangia todas as formas, gêneros ou modalidades de loucura, desde as 
mais visíveis até as de mais difícil reconhecimento, definidas por Ascânio 
Vilas-Boas (1907), referindo-se aos doentes como ‘mataïdes’ ou 
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‘semiloucos’.”(pp. 38) Note-se que a pessoa diagnosticados como loucas, eram 
tidas como VERDADEIRAMENTE loucas, logo, os médicos eram “infalíveis”. É em 
1890 que surge legalmente a ausência de responsabilidade do louco, firmando na 
lei a necessidade do cargo do médico legista. Essa nova legislação pode ter 
resolvido um problema daqueles homens: os hospícios não estavam preparados 
para receber criminosos considerados perigosos e os presídios não tinham 
acompanhamento médico necessário aos “loucos”.  O caso Custódio Serrão teve 
tamanha repercussão que teria sido “um dos fatores que motivaram o 
presidente da República, Prudente de Moraes, a encomendar as primeiras 
gestões visando à promulgação de uma lei específica para a assistência 
médico-legal aos alienados, o que resultou no Decreto Legislativo n. 1.132, 
de 22 de dezembro de 1903, importante peça da ordenação jurídica no meio 
psiquiátrico no período.” (pp.38) Até mesmo Nina Rodrigues comentou a 
situação “opondo-se fortemente à opinião dos peritos oficialmente 
designados.”(pp.38) Outra informação importante a coletar é a de que, no 
momento citado (1896), o antigo Hospício Pedro II havia se desvinculado da Santa 
Casa de Misericórdia e se tornado Hospício Nacional, o que mostra como as 
instituições destinadas ao cuidado de “alienados” havia, em parte, saído das mãos 
da Igreja e passado às mãos “tutelares” do Estado. Um fato não fica muito bem 
explicado na narrativa: o acusado não foi diagnosticado como louco, e, no entanto, 
é dito que Nina Rodrigues teria criticado o responsável pelo hospício por não ter 
cuidado para que Custódio não fugisse de lá. Se ele não era louco, por que foi 
para o hospício e não para a prisão? Mas, enfim, segundo José Leopoldo Antunes, 
“Pouco tempo depois, cedendo às muitas pressões, os médicos peritos que 
haviam elaborado o primeiro parecer voltaram atrás em sua conclusão, 
optando por redefinir Custódio Serrão como irresponsável do ponto de vista 
legal. Tarde demais, no entanto, pois o mal já estava feito para a imagem 
pública do Hospício Nacional.” (pp.39) Os médicos, priorizando a manutenção 
da própria imagem, mudam o diagnóstico de um paciente. 

• Sobre o suicídio do barão de Itapoan, famoso médico obstetra na Bahia. Há dois 
pontos interessantes a ressaltar, um primeiro é sobre o corporativismo médico (e 
médico-legal) e como os médicos se utilizavam da medicina para mostrar-se à 
sociedade como para defenderem uns aos outros: “Tão simples, o caso 
[analisado por Nina Rodrigues] nem sequer seria discutido em seus aspectos 
técnicos, se alguns médicos não houvessem tentado impugnar os resultados 
do laudo pericial, talvez acreditando assim reabilitar a memória do colega 
ilustre.” (pp.47) O segundo é apenas a reafirmação do que já foi mostrado acima: 
“Para concluir, o doutor Nina Rodrigues discorria sobre o suicídio em seus 
aspectos jurídicos e sociais, relacionando os argumentos de Tarde, Corre e 
Lacassagne, segundo os quais a loucura e a perturbação mental dirimem a 
responsabilidade moral do ato desesperado que incitam a cometer.” (pp.48) 

• Uma pergunta do livro A danação da ordem usada por José Antunes: “o sentido 
da intervenção médica sobre uma série de fatores sociais em geral, aqueles 
relativos ao crime em particular, teria sido o de ‘submeter uma população 
incivilizada a um modelo de dominação’?“. (pp.72) “Devemos ver na medicina 
o terreno em que repercutiram os embates sociais da época ou o carro-chefe 
de uma transformação social pautada pela ampliação dos dispositivos de 
poder?” (pp.73) 

• “A medicina investe sobre a cidade, disputando um lugar entre as instâncias 
de controle da vida social... a existência de um saber médico sobre a cidade 
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e sua população, elaborado em instituições – faculdades, sociedades de 
medicina, imprensa médica etc...” (Roberto Machado et al., 1978) (pp.67) 

• RESPONSABILIDADE CIVIL: Havia uma corrente de médicos que estudavam os 
fenômenos psíquicos e fisiológicos da mente humana, classificando consciência, 
vontade, memória, raciocínio, utilizando-se de impulsos nervosos. Servem para 
nós os conceitos de “vontade” e “consciência” e a sua aplicação na medicina legal. 
O Dr. Henrique de Brito Belford Roxo acreditava que “vontade” seria: “o ato 
psíquico que representa a tendência ao movimento, depois de haver 
percebido uma dada sensação.” (pp.87) E esse atributo poderia ser reconhecido 
em diversos graus “diminuída (‘abulia’ ou ‘hipobulia’) nos casos de ‘confusão 
mental’, ‘demência apática’ e alcoolismo, nos quais a falta de impulso para a 
ação não permitiria o domínio das idéias mórbidas que porventura se 
apresentassem, e aumentada (‘hiperbulia’) ‘na paranóia e nos estados 
maníacos’. (pp.87) “Quanto à consciência, ‘a noção do fato psíquico’, fator 
responsável pela integração dos atos psíquicos em um único todo mantido 
coeso (a ‘personalidade’), poder-se-ia projetar escalas quanto à sua 
‘intensidade’ – capacidade individual em concentrar a atenção; ‘clareza’ – 
nitidez com que se consegue perceber as sensações; e ‘extensão – poder de 
apanhar maior quantidade de fenômenos e apreender seus elementos.” 
(pp.87, 88) Nina Rodrigues, seguindo o Dr. Fabio Sodré, apesar de considerar 
esses conceitos já ultrapassados é obrigado a utilizá-los, uma vez que eles são 
adotados nas perícias de medicina legal. 

• “De todas as moléstias que afligem a humanidade, a loucura me parece a 
mais deplorável: ela é uma das tristes conseqüências que pode trazer a 
encarnação do ser espiritual, e depende da destrutibilidade dos órgãos que, 
no trabalho do pensamento, a inteligência é forçada a empregar. (Magalhães, 
1873)“ (pp.88) 

• Devido às freqüentes fugas que estavam acontecendo nos hospícios da cidade, os 
médicos estavam começando a pensar novas medidas para resolver o assunto. 
Segundo o doutor Márcio Nery (formado pela medicina do Rio de Janeiro), loucura 
e crime eram conceitos antagônicos e não deviam ser tratados juntos: “Ou bem o 
indivíduo era louco e deveria ser tratado, explicava, ou era criminoso e 
deveria ser punido.” (pp. 98) Assim, os alienados seriam incitados, por forças 
maiores que eles, a cometer o crime, sem opção de escolha. Os fatores 
determinantes dessas forças seriam “grave desordem sensorial” (pp.98) ou 
“defeito em sua organização cerebral” o que impediria essa pessoa de ter 
noções de ética e moral. O doutor Márcio Nery fala em “demônios ou entes 
sobrenaturais” que visitariam os alienados e, tentando livrar-se deles, esses 
matariam a si mesmos ou a outros. Defendia, assim, que os criminosos loucos não 
deveriam ser tratados como simples criminosos e que nem deveria haver um 
edifício especialmente para eles no hospício, mas que o abrigo devia estar 
preparado para receber todo alienado, independente de ser criminoso ou não. O 
que ele pretendia, para além dos sentimentos humanitários que nutria pelos 
alienados, era um monopólio dos médicos sobre eles, tirando toda a autoridade 
dos juristas no assunto. 

• O doutor Franco da Rocha (paulista) pensava diferente do seu colega, alegava 
que os alienados criminosos devessem ser desligados do crime e vistos como 
doentes mentais, sendo classificados em diferentes categorias. Era a favor do 
isolamento dos loucos, dos loucos criminosos e também a favor da sua castração. 
“Quem sabe, ele arriscava, os loucos perigosos não ficariam ‘mais mansos’ 
depois dessa operação, como ocorre com os animais domésticos?” (pp.100) 
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No entanto, apesar de defender a internação dos loucos criminosos no hospício, 
diante de uma primeira tentativa de fuga de quatro deles do Hospício de Juqueri, 
“não hesitou em solicitar a transferência dos quatro para a penitenciária.” 
(pp.100) Transferiu somente aqueles que atrapalhavam e solicitou a construção de 
um edifício à parte no Hospício de Juqueri para abrigar os “fugitivos”. “A 
sociedade tem direito de se prevenir diante dessa gente; eles são 
irresponsáveis perante o Código, mas não o são perante a sociedade.” 
(Rocha, 1903. pp.101) 

• As propostas de Franco da Rocha eram uma ameaça aos avanços jurídicos da 
medicina nos últimos anos. Além do que, poucas eram as cidades brasileiras que 
tinham a possibilidade de ter um manicômio para a diferenciação dos criminosos. 
Os médicos conseguiram aprovar, portanto, uma lei que determinasse o cuidado 
dos loucos de acordo com “a sua própria determinação” (pp.102) e que 
subordinava os hospícios ao Distrito Federal. Depois de enumerar tudo que a nova 
lei determina sobre os cuidados com os alienados, Roberto Machado faz a 
seguinte afirmação: “Esta lei faz da psiquiatria a maior autoridade sobre a 
loucura, nacional e publicamente reconhecido. (Machado et al., 1978)” 
(pp.103) 

• Da página 102 à 107, o autor narra a discussão entre Nina Rodrigues e Juliano 
Moreira a respeito da nova lei que concentrava a autoridade sobre os hospícios no 
Rio de Janeiro. Discussão político-administrativa. 

• No tempo de Nina Rodrigues (1904), os detentos não eram todos examinados 
para saber se eram alienados ou não. E, segundo levantamento feito por ele nos 
presídios da Bahia a respeito de criminosos que já entraram loucos: “Dentre os 
loucos condenados, seriam mais repetidos os casos de ‘delírios de 
perseguição’ de origem ‘paranóica’ ou ‘alcoólica’, as ‘manifestações 
psíquicas da epilepsia’ e os ‘débeis’ ou ‘fracos de espírito’.” (pp. 108) 

• Segundo o doutor Tillemont Fontes, em 1895, a Bahia só contava com o Asilo São 
João de Deus, vinculado à Casa de Misericórdia, e com a Casa de Correção, que 
mantinha encarcerados mesmo aqueles loucos que não haviam cometido crimes. 
Em 1911, o diretor do então Hospício São João de Deus, não mais vinculado à 
Casa, o doutor Eutychio Leal, fez diversas propostas para a  mellhoria das 
condições de vida dos internos, como atividades e terapias físicas e mentais e 
passeios pela rua. (pp.109) 

• Nina Rodrigues é contra os fluminenses no que diz respeito à manutenção dos 
alienados, não achando que os loucos devem ser misturados com os outros 
criminosos, mas defendendo a construção de um edifício específico para os loucos 
criminosos. (pp.110) 

• As psicoses provocadas pela prisão (pp.111) O doutor Gouveia de Barros, 
seguidor da escola italiana de antropologia (de Lombroso), e médico de Recife, 
defendia a criação de um instituto que “estudasse ‘o crime como doença’, não 
como ação sujeita ao ‘anacronismo do livre-arbítrio’, e que tratasse ’o 
criminoso como doente’. “ (pp.113) É o princípio que leva à afirmação de que 
todo epilético é criminoso e vice-versa. 

• Franco da Rocha e Enjolras Vampré, médicos paulistas, eram a favor de algum 
tipo de imputação dos criminosos alienados, eram favoráveis à criação de uma 
instituição que fosse misto de prisão e manicômio. Eram, portanto, adeptos da 
chamada Escola Italiana de Antropologia Criminal. Juliano Moreira, no Rio, 
divulgou e avaliou bastante favoravelmente as idéias de Franco da Rocha, apesar 
de discordar profundamente da maioria delas. Seguindo Cesare Lombroso, os 
membros da “nova escola penal” no Brasil “centravam sua pregação na 
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incongruência que haveria em se focalizar o crime em abstrato, isolado do 
sujeito que o cometera. Para eles, a abordagem jurídica e médico-legal 
deveria ser dirigida à pessoa que comete o crime... Os alienistas paulistas 
procuravam deslocar o eixo da discussão sobre a responsabilidade penal 
dos loucos criminosos para a busca de um quilíbrio entre a pena a ser 
aplicada e a temibilidade dos réus.” (pp.118) Franco da Rocha, portanto, 
acreditava na relação entre delinqüência e anomalia mental, “a pedra angular da 
escola positiva” (pp.118) O que o psiquiatra pretendia, no entanto, não era 
separar uma parcela de criminosos, mas “todo seu esforço para ampliar e 
fortalecer a intervenção médica na esfera jurídica dirigia-se a tentar espraiar 
sobre todos os criminosos, indistintamente, o poder pretensamente 
regenerador de sua ciência.” (pp.118) Logo, ele via todos os criminosos como 
doentes. Era seguido por Enjolras Vampré que “em diversas ocasiões... veio a 
público difundir o preceito de defesa da sociedade para impugnar o critério 
da ‘inimputabilidade jurídica e social’ dos insanos.” (pp.119) “Em 1910, por 
exemplo, ele interveio no parecer elaborado pelo doutor Carlos Penafiel [de 
Porto Alegre]... sobre um homicídio cometido por um indivíduo acometido 
por epilepsia. Em vez de discutir a influência da doença sobre a consumação 
do ato criminoso, como propunha o perito oficial (para aí deduzir se o 
acusado podia ou não ser responsabilizado pelo crime), Enjolras Vampré 
(1910a) reivindicava que o assassino fosse imediatamente detido, para evitar 
que o drama se repetisse.” (pp.119) Mas detido onde? Segundo o doutor 
Vampré, em 1910, deveria ser criada uma ala à parte no hospício para alojar tais 
pessoas. Espelhando-se em outros países, Vampré pretendia retirar os loucos que 
estavam encarcerados em prisões normais e acabar com a lei do Código Penal 
que dirimia a responsabilidade penal de quem cometesse o crime em estado de 
perturbação mental. O seguidor do doutor Franco da Rocha, o doutor Soares de 
Mello entrou em debate, em 1928, com o doutor Flamínio Fávero, que era seu 
opositor, e, lembre-se, é contra a idéia de criminoso nato que propõe Lombroso. 

• A diferenciação feita pelo doutor Rodrigues Doria entre responsabilidade e 
imputabilidade: “Apesar de serem usadas como quase sinônimos, sendo uma 
a conseqüência da outra, haveria uma diferença: imputabilidade seria um 
atributo do sujeito e portanto objeto do conhecimento médico, enquanto 
responsabilidade seria delegação da sociedade e portanto matéria para a 
formulação jurídica.” (pp.123) 

• “Mais do que justificar biologicamente a ampliação do rol de inimputáveis, os 
médicos estiveram preocupados em interferir no debate jurídico e na 
legislação penal.” (pp.123) 

• De um lado ficavam os médicos que “postula[vam]  uma ‘antropologia criminal’, 
para o estudo dos estigmas físicos dos criminosos, acreditando que esses 
sinais seriam índices de vocação inata de seus portadores para o crime. De 
outro, postavam-se os defensores de uma ‘sociologia criminal’, rejeitando o 
‘determinismo’ que pautaria a relação da biologia individual com a 
delinqüência na versão de seus opositores. Dentre os ‘médicos sociólogos’, 
postava-se, por exemplo, o doutor Rodrigues Doria, que nesse período inicial 
de sua carreira, divergia de Nina Rodrigues quanto a doutrinas e 
concepções...” (pp.135) Nina Rodrigues ele próprio não se colocava 
veementemente em nenhum dos dois lados, apenas dava algumas contribuições 
para a concepção positivista. Lombroso, Afrânio Peixoto, Franco da Rocha, 
Enjolras Vampré e outros são da “antropologia criminal”. Flamínio Fávero, e, 
provavelmente, Oscar Freire, eram da “sociologia criminal”. 
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• Os defensores da antropologia criminal atribuíam aos criminosos não só 
características físicas, mas também espirituais: “sobre a religiosidade dos 
criminosos, em geral exacerbada; sobre sua inteligência e sensibilidade 
moral reduzidas; seus vícios e instabilidade emocional; vaidade e egoísmo; o 
emprego da gíria, alcunhas e tatuagem; sua ‘genitalidade’ – ardor ou 
indiferença sexual, onanismo, pederastia etc.” (pp.137) 

• “pautada pelos avanços da antropologia criminal na Europa, a imprensa 
médica difundia as convicções de Lombroso sobre o criminoso nato, 
explicando que sua vocação para a delinqüência seria não apenas produto 
de uma determinação patológica de sua compleição física, mas fruto típico 
do atavismo [características ancestrais que reaparecem nos homens tempos 
depois].” (pp.137) 

• Critica a pouca falta de fonte primária no trabalho de Jurandir Freire Costa Ordem 
médica e norma familiar, para tanto: ”de fato, no que diz respeito às teses de 
graduação, até as congregações docentes de ambas as Faculdades [Rio de 
Janeiro e Bahia] constataram, em diferentes ocasiões, que esses trabalhos 
tinham reduzida repercussão em meio à categoria, restringindo-se à leitura e 
avaliação das bancas examinadoras, ou, em poucos casos, à publicação de 
resumos na imprensa especializada... foram realizadas por jovens ávidos de 
reconhecimento profissional e vontade de acertar, mas ainda dotados de 
pouco domínio sobre o repertório de habilidades que o diploma lhes daria 
acesso.” (pp.164) 

• A respeito do casamento consangüíneo, os médicos afirmam que: “como 
resultado, teriam sido gerados inúmeros ‘vesgos’, ‘gagos’, ‘idiotas’ e ‘loucos 
de toda a sorte’.” (pp.197). Sobre os filhos gerados por um casamento desse tipo: 
“E cresce e se desenvolve não raro para acabar seus dias entre quatro 
paredes de um quarto no hospital dos loucos. (De-Simoni, 1873)” (pp.198) 
Sobre o casamento: “...poderiam favorecer o abortamento e a infecundidade 
dos cônjuges, o albinismo e a alienação mental dos filhos, dentre outros 
males.” (pp.198) No entanto, para o doutor Gonçalo Moniz (Bahia), “não se pode 
considerar a consangüinidade como causa de degeneração, moléstias ou 
deformidades nos descendentes. Em se tratando de indivíduos saudáveis, os 
casamentos entre parentes seriam até recomendáveis” (pp.200) O casamento 
consangüíneo entre tios e sobrinhos, em 1941, foi legalizado, no entanto, era 
exigido o exame médico pré-nupcial. “o atestado médico afirmando a sanidade 
dos nubentes deveria ser considerado tão essencial para a consumação do 
matrimônio quanto o consentimento das partes” (pp.203) E eles tinham o 
direito de intervir no casamento para a defesa da prole e da esposa (por que não 
do marido?) do doente, segundo Oscar Coutinho. (pp.203) Houve longa discussão 
entre os médicos, explicitada no livro, onde Afrânio Peixoto se colocou a favor do 
exame pré-nupcial, pela salvação da raça.  

• Sobre a esterilização: “No início do século, a proposta de esterilização de 
criminosos, loucos e outros tipos ‘anormais’ foi objeto de uma prolongada 
apreciação no meio médico, onde suscitou defensores obstinados.” (pp.228) 
Foi publicada no jornal Brasil-Médico uma notícia sobre o congresso de Eugenia 
(ciência que pretende favorecer a reprodução humana e a purificação da raça) 
realizado em Londres entre 24 e 30 de julho de 1912 defendendo a esterilização 
de alguns humanos: “Por que consentir a perpetuação hereditária da 
imbecilidade, da loucura moral, da paranóia, da epilepsia, do cretinismo, da 
delinqüência profissional? Os norte-americanos, com a sã audácia de 
espírito que lhes é peculiar, já resolveram o problema pelo melhor método: 
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esterilizam os deficientes e degenerados. (Brasil-Médico, Editorial, 1912)” 
(pp. 231) No Brasil, o doutor Manoel T. Neves Jr. defendeu a sua tese no Rio de 
Janeiro dizendo que as vantagens da esterilização já eram comprovadas em 
outros países e que “os argumentos em contrário não resistiriam ao confronto 
com a ‘atuação maléfica’ dos anormais na sociedade, malefício que ‘tenderia 
a se perpetuar na sua descendência’. “ (pp.231-232) O doutor Deusdedit Alves 
escreveu defendendo “a esterilização ‘dos anormais e dos mórbidos 
transmissores e incuráveis’. Nessa categoria, ele inclui os criminosos que 
caracterizava como anormais do ponto de vista da fisiologia cerebral. O 
doutor Alves procurava associar-lhes a irrigação sangüínea defeituosa à 
falta de amor ao próximo, o sangue contaminado à incapacidade de receber 
um mínimo raio de luz.” (pp.232) E o processo de esterilização “deveria ser 
aplicado em larga escala, não poupando sequer os indivíduos que, 
aparentando ‘normalidade superficial’, fossem ‘intrinsecamente 
defeituosos’.” Assim, nem mesmo aqueles que aparentavam ser normais, ou 
seja, não demonstravam o menor sinal de loucura, eram poupados. 

• Quando defende a substituição de “medicalização da sociedade” por “socialização 
da medicina”, justifica: “A sociedade modela a medicina, e não vice-versa, 
ainda que se reconheça a interferência mútua das influências recíprocas.” 
(pp.275) 

 
 
Teses: 

• Há um grupo de médicos que teria configurado um primeiro paradigma para as 
reflexões sociológicas no Brasil, uma vez que se preocupavam com essas 
questões. 

• Souza Lima, médico colocado por Flamínio Fávero na transição da 
internacionalidade para a nacionalidade da medicina legal brasileira (ver Medicina 
Legal, de Flamínio Fávero) não considera que as diferenças das raízes biológicas 
entre os povos o deveriam impedir de seguir os médicos europeus, Nina 
Rodrigues considera. (Tese de Nina Rodrigues sobre as raças?) A nacionalização 
da medicina legal se dá no objeto de investigação, não no método, ao contrário do 
que deixa confundir a divisão de Fávero. 

• Havia, por parte dos médicos da época, um corporativismo, que não permitia a 
inclusão nas coletâneas das publicações da área, de teses de médicos que não 
pertencessem ao grupo dos que se encaixavam nas características estipuladas 
por este mesmo grupo. 

• Um movimento de mudança, a partir da obra de Foucault (Microfísica do poder) e 
do movimento de uma “nova história”, que ampliou muito o objeto da história, 
principalmente os estudos de Pierre Darmon e de Alain Corbin, permitiu que a 
história da ciência ganhasse importância nos meios acadêmicos. 

• A medicina legal possui um elemento que a aproxima das ciências humanas: a 
imprecisão. Cada dizer médico encontra em outro médico ou em outra escola, o 
seu contrário. Sempre há aqueles que concordam e aqueles que discordam, 
característica própria das ciências humanas. O que prova que as duas se 
aproximaram naquela época. 

• Havia a formação de um corporativismo médico, que criticava duramente qualquer 
médico de outra especialidade que pretendesse dar pareceres sobre questões 
médico-legais. (“Questão médico-legal Braga”, pp.49) 
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• Quando o Estado assume uma posição de controle da vida dos cidadãos, a 
medicina entra como reguladora da saúde. (pp.69) Haveria uma “medicina do 
espaço social” que seria a responsável pela instituição dos hospícios. (pp.70) 
(teorias retiradas de A danação da norma)  

• Há diferentes correntes médicas a respeito da relação entre crime e loucura. 
• RESPONSABILIDADE CIVIL: O Dr. Nina Rodrigues foi um dos principais homens 

para afirmar as especificidades da medicina legal, corrigindo pareceres de 
diversos outros médicos que cometeram equívocos. (pp.90) O que resultou no seu 
livro O alienado no direito civil brasileiro. Neste livro, Nina Rodrigues defendia a 
inclusão de leis no novo Código Civil, que estava em debate, que protegessem os 
alienados. Nas suas idéias ele colocava a exclusão de termos fortes e específicos 
para casos graves de alienação; incluía os conselhos de família, para cuidar dos 
alienados e de seus bens, apropriando-se da lei francesa; além de querer incluir 
dentre esses aqueles chamados por ele de “fracos de espírito”, os alcoólatras, os 
viciados em jogo, gastos excessivos e os com grau baixo de insanidade e com 
“estados transitórios” da mesma. (pp.90) Seus planos não foram acatados e ele 
não viveu para ver isso. Outros médicos quiseram excluir a expressão “loucos de 
todo gênero” do Código Civil, mas não conseguiram. Seguindo Nina Rodrigues, já 
falecido, eles alegavam que os casos que não eram tão graves para serem 
classificados desta forma ficavam sem solução, casos onde o “abaixamento do 
nível intelectual” (Franco da Rocha, 1901) fosse temporário. [entraria a epilepsia 
nesse caso?] (pp.91) 

• Ele propõe uma tese inversa àquela de Jurandir Freire Costa, que afirma que a 
“família colonizada”, ao contrário de ter surgido pela higiene, teria sido produto de 
diversos elementos sociais. Apesar de escrever o capítulo para decidir qual das 
duas teses irá aprovar.  

• O autor afirma que, caso se perguntasse ao médicos daquela época se eles 
realmente tiveram um papel ativo na mudança da sociedade, eles certamente 
responderiam que sim. E fariam jus às adjetivações atribuídas a eles: “anjos 
tutelares da sociedade” (Mariza Corrêa – 1982) e “heróis civilizadores” (João José 
Reis – 1991).  No entanto, segundo ele e o seu estudo, o papel dos médicos nas 
grandes decisões da sociedade não foi tão central assim. 

• Acredita que, devido às enormes divergências e à pouca atuação médica, seja 
difícil falar de uma “racionalidade médica” que desenvolva homogeneamente o 
papel e as aparições dos médicos. Os médicos não se teriam organizado num 
programa de ações bem elaborado e uno. Coloca ainda que os médicos não 
conseguiram pôr em prática quase nada daquilo que tentaram, “seja por falta de 
unidade na reivindicação, seja pela falta de poder na própria categoria médica”.  

• Outrora, os médicos estiveram voltados para fatores patológicos, agora estavam 
voltados para as causas sociais das doenças. Ao contrário do que propunha Pierre 
Darmon com o conceito de “medicalização da sociedade”, usa o termo 
“socialização da medicina”, onde sugere que a mudança não esteja na sociedade, 
mas na própria medicina. Pois “a sociedade modela a medicina, e não vice-
versa, ainda que se reconheça a interferência mútua das influências 
recíprocas.” (pp.275) 

• Após esse relativamente longo período de preocupação com a moral (1870-1930), 
a medicina voltou a olhar para si, com os avanços cirúrgicos (anestesia e 
assepsia) e clínicos (desenvolvimentos laboratoriais e farmacêuticos), e deixou de 
lado as preocupações humanísticas que teve momentos antes. 
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Arquitetura do texto: 
O texto é dividido em 6 partes. A primeira trata do “pensamento médico entre a história a 
sociologia e a medicina legal”, onde trata do nascimento e do desenvolvimento da 
medicina legal no Brasil, fala de sua tese sobre ter havido uma grande importância do 
pensamento médico no surgimento de uma reflexão sociológico no Brasil e fala do seu 
objetivo ao escrever o livro. A segunda parte fala das questões médico-legais no Brasil, 
ou seja, mostra exemplos concretos de questões médico-legais que “dão rosto” à sua 
tese; são exemplos empíricos. A terceira parte é sobre crime, abordando as suas 
repercussões médico-legais. a quarta sobre sexo ,a quinta, morte, e a sexta, “a 
humanização da medicina e medicalização da sociedade”. 
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