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Natureza do livro: 
Esse livro é composto por vários artigos de diferentes historiadores, que deram aulas num 
curso para professores organizado pelo Sindicato Estadual de Professores do Rio de Janeiro 
sobre História da Educação no Brasil. Os textos seguem uma ordem cronológica. Mas não 
se trata de um manual que pretende abarcar toda a história da educação no Brasil, como 
pode sugerir a ordenação cronológica, mas são resultados de pesquisas pontuais, inseridas 
em projetos longos ou mais recentes. 
 
Tese central: 
É difícil encontrar uma tese central no livro, já que é formado por artigos de diferentes 
autores, mas podemos dizer que a linha que perpassa a organização do livro trata dos vários 
momentos da História da Educação no Brasil, em diferentes aspectos e enfoques (escola 
pública, a presença militar, a instrução médica). 
 
Interlocução: 
A interlocução será feita de acordo com cada artigo fichado. 
 
Estrutura do livro: 
Os 31 artigos estão divididos em seis módulos e mais uma aula de abertura e uma de 
encerramento. Os módulos são: Tempos de dominação, Tempos de civilização, Tempos de 
progresso, Tempos de modernização, Tempos de desenvolvimentismo, Tempo de 
repressão. 
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O artigo é aberto com uma caracterização da Academia Imperial de Medicina no 
seu princípio, como começou, quem eram seus membros e quais os seus objetivos. 
Primeiramente como Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, já sob os auspícios do 
Governo, ela tinha como objetivos: “promover a ilustração, progresso e propagação da 
ciência médica.” (pp. 204) Meio de propagação da medicina: manuais médicos. Além 
disso, deviam atender aos pobres das ruas gratuitamente. Quando a Sociedade foi 
reconhecida pelo Governo e passou a ser parte dele, as duas partes deviam responder a 
responsabilidades que lhes seriam atribuídas. Dentre as funções atribuídas à Sociedade está 
o auxílio ao Governo em questões de medicina legal. A finalidade maior dessa organização, 
no entanto, era “melhorar o exercício da medicina e esclarecer as numerosas questões 

que diziam respeito à salubridade das grandes cidades e do interior das Províncias do 
Império. Programa científico profunda e estatuariamente vinculado ao progresso da 
razão médica, entrecruzando-o com os problemas urbanos e do campo.” (pp. 206) 

O perfil da Sociedade era demarcado pelas suas quatro frentes de atuação: “Ciência, 
Higiene, Humanidade e Assistência” (pp. 206). A assistência nos remete à medicina social, 
que, no livro Danação da norma é colocada como tendo surgido justamente na primeira 
metade do século XIX. Ela se torna oficial em 1830, quando passa a se chamar Sociedade 
de Medicina e Cirurgia; mas a sua entrada definitiva no espaço governamental se dá em 
1835, quando vira Sociedade Imperial de Medicina e passa a ser assessora do Império para 
assuntos médicos e a organizar a comunidade médica em torno de assuntos mais urgentes. 
(pp. 207-8) 

“Segundo Ferreira, a ‘ação desta associação médica foi fundamental para a 

elevação do status acadêmico do ensino médico e, principalmente, para legitimação 
social da medicina, na medida que foi sua prioridade a definição do papel social do 
médico.’ (op. cit., p. 59)” (pp. 209)¹ 

De acordo com Pacheco, “‘as associações de médicos eram, são e serão sempre 

os instrumentos necessários às reciclagens de seus conhecimentos, isto é, meios para 
permanente atualização.’ (p. 108)” (pp. 209)² Isso pode querer dizer que, mesmo aqueles 
que não eram estudantes buscavam se atualizar e os manuais médicos não deixam de ser 
um meio de atualização, talvez usado nesses meios também. Mas, apesar do caráter técnico 
atribuído a ela, é clara a tendência política da Academia que, com a proclamação da 
República, imediatamente mudou seu nome para Academia Nacional de Medicina. A 
Sociedade, quando começou a prestar serviços, por exemplo de aconselhamento, ao Estado, 
confirma a sua oficialidade enquanto aliada do Estado.  “Assim, mais que ‘tribuna 

médica’, essa entidade dispôs-se a funcionar como núcleo formulador, articulador, 
organizador, divulgador, e legitimador da ordem médica.” (pp. 211)  

Muitos projetos, como o higienista, a princípio não foram bem sucedidos, e a 
Academia atuava somente para firmar a profissão médica, ainda não tendo poder para 
medicalizar a sociedade. Só depois ela começou a ter legitimidade para, de dentro da 
Academia, pregar a civilização nos trópicos. E essa civilização exigia a saúde pública, a 
higiene pública, portanto, o projeto higienista tinha que ser aplicado. 

“Assim, ao demonstrar preocupação com a construção de uma ordem 

civilizada e saudável, deixa indicado que, para o alcance da mesma, tornava-se 
necessária a presença e adesão aos argumentos e orientações da medicina. Desse 



modo, a SMRJ procurou apresentar-se como uma organização necessária para a 
consecução de um projeto civilizador  buscando, com isso, obter maior legitimidade 
social [...]” (pp. 213) 

A Sociedade se aliou ao novo governo quando da Proclamação da República, tendo 
mudado mesmo o seu nome para Academia Nacional de Medicina, mesmo nem sempre 
tendo dado devido valor e pensado estrategicamente a sua união. Segundo Costa: “ ‘Só 
historicamente é possível perceber que em meio a atritos e fricções, intransigências e 
concessões, estabilizou-se um compromisso: o Estado aceitou medicalizar suas ações 
políticas, reconhecendo o valor político das ações médicas.’(p. 28-29)” (pp. 216)³  “Ao 

capturar (e se deixar capturar) pelo aparelho oficial, a corporação médica obteve 
visibilidade, publicidade e apoio para seu projeto de legitimação social.” (pp. 217) Para  
a legitimação social da medicina as Faculdades de Medicina também colaboraram muito. 
 
A INSTRUÇÃO COMO UM PROBLEMA MÉDICO 
 

A instrução médica passa a ser um tema de discussão na AIM em 1871, quando se 
discute como se deve tratar a instrução e os seus tratadistas. (pp. 218) No começo do ano 
seguinte, um membro da Academia apresenta um estudo sobre as benesses da nossa 
educação médica. Ele defende que a instrução de via ser nacional, sem estrangeirismos.  O 
Dr. Luiz Corrêa de Azevedo, esse tratadista, fala que as instituições do Brasil não 
colaboram para a instrução e civilização do país, pelo contrário, prejudicando o crescimento 
dos seus habitantes. (pp. 220-1) “Iluminado pela higiene, o povo poderia ser tão grande 
e tão belo quanto seu próprio território.” (pp. 222) 
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