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Natureza do livro:  É uma versão revista da dissertação de mestrado da autora, 

apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da UNICAMP, orientada pelo professor Sidney 
Chalhoub no ano de 1995. A pesquisa desta dissertação foi realizada no 
Rio de Janeiro.   

Autoria: Gabriela dos Reis Sampaio nasceu em São Paulo em 1970, graduou-se em 
Ciências Sociais pela UNICAMP e fez mestrado e doutorado (2000) em 
História na mesma universidade. Leciona na Universidade Federal da 
Bahia a cadeira de História Moderna I (2003.2) e desenvolveu pesquisas 
sobre religiões afro-brasileiras, ligadas ao Centro de Pesquisas em História 
Social da Cultura (CECULT) do IFCH - Unicamp. 

Tese Central: Demonstrar que a medicina científica não era a única forma de medicina 
existente no século XIX, tampouco a mais procurada. Desta forma a autora 
pretende elucidar quais eram esses ofícios de cura não oficiais 
concorrentes, a fim de perceber a maneira como os pacientes se 
relacionavam com as diversas medicinas. Além disso, relativiza a idéia de 
que os médicos teriam uma estreita relação com as autoridades do 
governo, ou que Estado e higienistas agiam em conjunto. 

 
Interlocução: Para sustentar a tese de que a medicina não era uma instituição 

homogênea e coerente com os interesses das autoridades públicas, um 
“instrumento do Estado” (p.45), Gabriela opõe o “enfoque apriorista” (p.46) 
de Roberto Machado, Kátia Muricy, Jurandir Freire e Madel Luz à fala de 
Flávio Edler , que leva em conta todo o processo longo, conflituoso e 
contraditório de constituição dos médicos enquanto classe influente e 
poderosa, demonstrando que a medicina científica lutou durante todo o 2º 
Reinado contra a burocracia Imperial em busca da legitimação de sua 
autoridade profissional, afirmada apenas no fim do século XIX (p.47). Roy 
Porter também é identificado como interlocutor, pois assim como Gabriela, 
ele preocupa-se com os pontos de vista dos pacientes em relação à 
medicina em geral e critica o fato de a história da medicina ter se tornado 
uma história dos médicos (p.48) – “só se pode saber sobre os doentes 
através dos médicos” – (p.153).  

 
Estrutura:   
 

• Dedicatória: “À memória de minha avó, Antonia Morales dos Reis Sampaio.” 
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• Agradecimentos: Aos professores de graduação Carlos Rodrigues Brandão e 
Fernando Lourenço, amigos de faculdade, funcionários dos arquivos e 
bibliotecas visitadas, familiares e a seu orientador Sidney Chalhoub.  

 
• Prefácio: (p.17 a 19) Prefaciado por Sidney Chalhoub , que faz um elogio à 

obra da autora e, ao apontar algumas das anedotas presentes no livro como o 
caso do doutor Fura-Uretras, desperta o apetite de leitura dos leitores.  

 
• Introdução: (p.21 a 29) De um modo geral Gabriela apresenta o processo 

metodológico de seu trabalho. Afirma que as diversas práticas de cura 
conviveram com a medicina científica oficial do Império durante todo o século 
XIX, apesar de todo o esforço de legitimação profissional da classe médica. 
Ressalta o papel pedagógico da imprensa em relação à sociedade, na medida 
em que cobrava das autoridades o extermínio das diversas medicinas 
alternativas, que constituíam uma ameaça para o processo modernizador do 
país. Embora defendesse arduamente a medicina científica, muitas vezes a 
imprensa denunciava os erros e imperícias cometidas pela classe médica. 
Desta forma concluo que a imprensa apesar de se posicionar a favor da ciência, 
ao publicar os vexames e trocas de ofensas entre os doutores, contribuiu para 
que a sociedade resistisse em buscar os médicos. Narra o caso do curandeiro 
Marius a fim de demonstrar que os mais diferentes setores da sociedade 
recorriam a estas práticas “em busca de curas milagrosas” (p.21), uma vez que, 
no início do século XIX os médicos formados eram praticamente inexistentes, 
portanto quem desempenhava o ofício de curar eram os curandeiros. Classifica 
a categoria do charlatão na perspectiva dos médicos do século XIX: 
curandeiros, homeopatas, boticários, práticos, leigos fabricantes de remédios, 
etc (p.29). Particularmente interessante a ressalva da autora em relação a 
dificuldade de se chegar até a medicina ilegal sem analisar a relação entre esta 
e os médicos oficiais (p.28). 

 
• Cap.1. O Doutor Fura-Uretras e outras histórias de cura        (p.31 a p.61): 

Retrata a instabilidade no interior da corporação médica, devido à ausência de 
um consenso entre os médicos no que diz respeito aos diversos procedimentos 
de cura utilizados (p.38), o que dificultou ainda mais sua legitimação e adesão 
por parte da sociedade, sobretudo as camadas pobres. Para ilustrar este quadro 
frágil a autora utiliza o confronto entre os doutores Figueiredo Magalhães e 
Henrique Monat, publicado pela imprensa no ano de 1888. Nesse debate os 
Doutores usavam vocabulário nada científico ou acadêmico (p.33).Bastante 
interessante o papel da imprensa neste contexto (objeto de crítica pública), pois 
estava denunciando um outro lado da medicina científica que assim como as 
práticas ilegais,  também cometiam erros e falhas! A Imprensa também 
publicava panegíricos aos doutores,ou melhor, cartas de agradecimento, muitas 
vezes por ordem dos próprios médicos com a intenção de se autopromoverem  
(p.34). Fica bastante claro que os médicos não divergiam apenas em relação 
aos procedimentos, mas também no que diz respeito à repressão ao 
charlatanismo, pois alguns médicos acusavam seus colegas de pertencerem a 
esta classe (p.59). Enfim aponta que esses conflitos no interior da classe 
médica não só afetam a credibilidade da ciência, como também dificultavam o 
desempenho de seu papel enquanto condutora da sociedade a um ideal de 
civilização e progresso, pois desta maneira conflitante jamais aniquilariam os 
hábitos populares relacionados à doença e a cura. 
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• Cap. 2. O Governo da Multidão (p.67 a p.105): Trata de maneira mais 

detalhada a força das outras práticas de cura na sociedade e a luta pelo 
monopólio do exercício da medicina pelos médicos diplomados; Narra a 
“cruzada anticurandeirismo” (p.81) composta pelos médicos, elite intelectual, 
Junta de Higiene, polícia e a imprensa no final da década de 1880, ressaltando 
a forma preconceituosa e agressiva que tratavam as classes pobres e iletradas 
(p.75, 76,87 e 94). Demonstra mais uma vez que nem todos médicos 
concordavam com as práticas repressivas, sobretudo no início da República, 
pois passa a se considerar essas medidas um atentado à liberdade individual, 
além de evidenciarem que a ciência era incapaz de se estabelecer como 
confiável apenas por meio de sua prática.  

 
• Cap.3. A higiene e as artes de cura no Império (p.111 a 138): Relativiza a 

influência da Junta de Higiene principalmente nas províncias mais afastadas da 
Corte, como por exemplo, os casos da província de Dois Córregos (p.122 a 126) 
e do Recife (p.127 a133). O segundo caso traz vários elementos importantes. 
Os médicos estrangeiros que não tivessem sua situação profissional legalizada 
também eram considerados charlatães e igualmente perseguidos. Além disso, 
este episódio demonstrou a influência do povo em relação à autoridade da 
província (p.133) e ainda aponta as divergências de pensamento dos higienistas 
e das autoridades do governo. Muitas vezes essas autoridades passavam por 
cima das prescrições dos higienistas.  A autora demonstra que no final do 
século XIX a Junta Central de Higiene tornou-se mais rigorosa, isto é, estava 
disposta a passar por cima dos hábitos, preferências e modos de agir e de 
pensar dos cidadãos, para assegurar um futuro moderno e civilizado nos 
moldes dos países europeus. 

 
 
• Conclusão (p.143 a 153): O caso do curandeiro Marius (é o mesmo da 

Introdução) é retomado por Gabriela para mostrar que mesmo com sua morte 
em 1889, ele ainda foi bastante respeitado e procurado, isto é,  “havia uma forte 
crença e procura não só por sua atividade em particular, mas por aquela prática 
de cura de maneira geral(p.143)”.Sendo assim pode-se concluir que a 
constituição da ciência moderna não suplantou as práticas populares e 
tradicionais de cura.  


