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Natureza do livro:  O livro é dividido em seis capítulos mais uma introdução e uma 

conclusão, sendo estas o lugar onde ela explica sua tese central.  Os dois primeiros 

capítulos por sua vez servem para a descrição do panorama histórico dentro do recorte 

temporal escolhido pela autora.  Sendo o primeiro capítulo sobre os homens de ciência, 

e o segundo com maior ênfase nas idéias que estão influenciando estes homens.  Os 

próximos quatro capítulos são análises das cidades letradas consideradas de maior 

importância pela autora:  museus etnográficos, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 

e as faculdades de medicina e direito.  Desta maneira Lilia consegue completar o 

objetivo de analisar a construção das teorias raciais brasileiras no âmbito acadêmico do 

Brasil no poeríodo demarcado. 

 

Autoria:  Lilia Moritz Schwarcz é professora livre-docente no Departamento de 

Antropologia da Universidade de São Paulo (USP). É autora de As barbas do 

Imperador - D. Pedro II, um monarca nos trópicos (1998); O espetáculo das raças - 

cientistas, instituições e questão racial no Brasil do século XIX (1993) e Retrato 

em branco e negro - jornais, escravos e cidadãos em São Paulo de finais do 

século XIX (1987). Em 1997 organizou os livros Raça e diversidade, com Renato 

Queiroz, e Negras Imagens, com Letícia Vidor Reis (Edusp). É organizadora do 

volume 4 da História da Vida Privada no Brasil (Cia. das Letras).  

Tese Central: A autora procura demonstrar como se deu, após a abolição, a construção 

das teorias raciais européias no contexto histórico brasileiro, que era, e continua sendo, 

bastante singular.  Como uma sociedade com grande população negra passa a se 

enxergar frente à idéias européias?  O fortalecimento das cidades letradas e a ânsia de 

um projeto nacional foram fundamentais neste período histórico para que estas idéias 
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ganhassem todo um novo sentido, e desta maneira se adequassem à realidade 

nacional.   

Interlocução:  O principal diálogo de Lilia é, sem dúvida, com os intelectuais da época 

analisada.  Entre eles Silvio Romero e João Batista Lacerda.  É através dos diversos 

artigos e obras publicadas que a autora realiza o seu trabalho.  Além disso, ela também 

dialoga com autores mais contemporâneos à produção do livro, de maneira direta com 

aqueles que estudam a originalidade do pensamento brasileiro e americano de maneira 

geral, como Richard Morse, e dialoga também com a outra face da moeda, ou seja, com 

aqueles que não reconhecem tal originalidade. 

 
INTRODUÇÃO: 

 

Apresentação do cenário do final do século XIX.  Interlocução com diversos intelectuais 

da época, como Sílvio Romero e João Batista Lacerda que falavam sobre a mestiçagem 

brasileira eo “branqueamento” como solução para o problema. 

“...cruzamento de raças era entendido, com efeito, como uma questão central para a 

compreensão dos destinos dessa nação.”  A autora tem por objetivo, portanto, 

“Entender a relevância e as variações na utilização desse tipo de teoria no Brasil no 

período de 1870-1930” 

Estas idéias chegaram tardiamente ao Brasil, ganhando mais força após a 

desmontagem da escravidão.  Chegou em um contexto onde os centros de ensino 

brasileiros – cidadelas letradas – se fortaleciam, e de grande influência dos 

pensamentos 

1) positivista, evolucionista 

2) determinista 

O final do século começa a criar um movimento de originalidade no pensamento 

cientificista brasileiro em relação às teorias raciais.  A cópia direta de teorias européias, 

a inautenticidade da produção acadêmica brasileira, passa a ser criticada. 

A autora tem como objetivo nesta obra, portanto, “enfatizar o movimento singular, 

criador, enfatizando os uso que essas idéias tiveram em território nacional.” 

As idéias foram aplicadas em um contexto de fim da escravidão e a construção de um 

novo modelo político.  Existia uma forte contradição entre uma visão de cunho 

determinista, pessimista, que considerava a sociedade brasileira eternamente fadada ao 
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‘atraso’ graças a presença de ‘raças inferiores’, e uma visão positivista, progressista, 

que tentava enxergar alguma maneira de se fazer a sociedade brasileira progredir, 

evoluir.  A autora defende que neste paradoxo aplicado à realidade brasileira, surgiu a 

autenticidade do pensamento em nossas instituições de ensino. 

A autora nesta obra vai contra uma corrente de pensamento que desconsidera traços 

originais da produção acadêmica brasileira.  Ela dialoga com Richard Morse (1988) que 

afirma não ter sido em vão a tentativa de construção de identidades históricas dos latino 

americanos.  Apesar deste movimento de autenticidade, apontado pela autora, que gira 

em torno da questão racial, ter começado a ganhar força somente no final da 

delimitação cronológica de nossa pesquisa, considero de extrema importância a 

maneira como ela trabalha este processo de criação, apontando várias características e 

questões fundamentais para a compreensão da mentalidade destas ‘cidadelas letradas’ 

do século XIX. 

 

1º CAPÍTULO: 

O espetáculo das raças é uma fina análise das instituições cientificas brasileira no final 

do século XIX. Com relação à estrutura do livro, lilia divide os capítulos por subtítulos e 

dessa forma pretende expor seu argumento com assuntos que se encaixam um dentro 

dos outros, como se fosse uma Matrioska: um jogo de bonecas russas, assim, é 

possível evidenciar as idéias que pretende trabalhar.  

Lilia realiza uma interlocução com a historiografia brasileira, também com a história do 

pensamento científico, da produção do conhecimento médico e criminal do século XIX, 

com as instituições produtoras do saber jurídico.  

O primeiro capítulo intitulado “Homens de Sciencia”, equivale a  primeira e maior das 

bonecas russas e intitula de: “A vinda da família real” que esclarece-nos que as redes 

de instituições, suas estruturas e funcionamentos, tais como conhecemos hoje é 

formação recente, e que, a transferência da família real para o Brasil foi o ponto de 

partida para criação de tais instituições, com o objetivo muito claro de reproduzir a vida 

em Portugal (metrópole). 

“(…) com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, inicia-se propriamente uma história 

institucional local. Data dessa época a instalação dos primeiro estabelecimentos de 
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caráter cultural – como a Imprensa Régia, a Biblioteca, o Real Horto e o Museu Real, 

instituições que transformavam a colônia não apenas na sede provisória da monarquia 

portuguesa, como em um centro produtor e reprodutor de sua cultura e memória.” 

a criação de uma “classe ilustrada nacional” encontrava-se em conflito, já que ora era 

vista como espelho de Portugal e ora como um filho pequeno que ainda depende do 

seu pai e que o serve quando preciso. Somente com a independência e criação das 

escolas de direito, apoiadas por D. Pedro, é que o Brasil afasta-se da tutela portuguesa 

e fortalece sua elite intelectual nacional. 

A criação do IHGB no Rio de Janeiro em 1838, foi um importante passo para a invenção 

de uma memória brasileira, desvinculada da antiga metrópole. 

Outro subintitulo do mesmo capítulo é: “A década de 70”. No início do capítulo I, Lilia 

põe uma pequena epígrafe que já define essa porte do texto. “Na era da eletricidade e 

do vapor, a década substitui ao século”, com esse crescente numero de instituições e a 

mudança do eixo econômico da Região Nordeste para a Região Sudeste, ocorre uma 

intensa diversificação entre essas instituições e a elite intelectual acaba por atuar em 

áreas distintas. Destacam-se nessa época as escolas de direito do recife e de São 

Paulo, o Instituto Manguinhos, os Institutos históricos que começam a escrever a 

história do Brasil, sobre os intelectuais, pouco se sabe sobre suas origens sociais, 

variavam de aristocratas a representantes do segmento urbano. O que era importante é 

que eles pretendiam era legitimar ou respaldar cientificamente suas posições nas 

instituições de saber de que participavam e por meio delas. 

A década de 70 era vista como inovadora e começo de uma nova era. Nessa época foi 

assinada a lei do ventre livre (1871), que ia pouco a pouco pondo um fim a escravidão e 

houve um grande debate em torno da mão-de-obra estrangeira, escolhida para 

substituir a escravaria africana. Mas não só a mudança de regime de trabalho foi 

considerada como inovação nessa época, o modelo político, o ataque à religião, a 

literatura, as teorias cientificas, também representavam o clima de novidade dos anos 

70 do século XIX. Houve a adoção de um discurso evolucionista para analisar a 

sociedade, a fim de estabelecer diferença internas na população. Esse discurso foi 

muito utilizado pela política imperialista européia.  

“(…) o país passava de objeto para sujeito das explicações, ao mesmo tempo que se 

faziam das diferenças sociais variações raciais.” 

Os Negros, escravos, africanos se tornaram “classes perigosas” e viraram “objetos de 

sciencia” pela ciência se definia a diferença e a inferioridade. 
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Na  era da “sciencia” – temos nesse ponto a critica do literato Machado de Assis aos 

“Homens de Ciência”, que viviam a ciência como uma espécie de sacerdócio. Critica 

também de Hobsawm, que dizia que nos fins do século XIX os cientistas caminhavam 

para frente encima dos seus próprios trilhos. Nesse ponto me chamou atenção a citação 

de David Knight sobre o “século da ciência” (1789-1914), um “século da fé e da 

inocência”, fé nos resultados das experiências, inocência na crença quase cega nos 

diagnósticos científicos e nas previsões rígidas. 

Surgimento da sociologia com E. Durkheim, o social seria entendido como “coisas”, 

“exteriores e coercitivas”, podendo ser analisadas em modelos sociológicos. Esse é o 

momento da separação das ciências naturais (geologia, botânica e zoologia), se 

separam da biologia. Em todos os lados reformulam-se concepções cientificas 

arraigadas e faziam-se das pesquisas e experimentações forma de contestar às antigas 

concepções. 

 

“No Brasil respira-se sciencia” – diferente da ciência experimental ou mesmo da 

sociologia, o Brasil, consome os modelos evolucionistas e social-darwinistas, 

originalmente utilizados para justificar praticas de dominação imperialistas. No Brasil a 

ciência penetra como moda e depois como prática e produção. Como exemplo temos a 

figura de d. Pedro II, denominado “mecenas da sciencia”, que participava de atividades 

e eventos relacionados a ciência. Dizia ele “A sciencia sou eu”. Essa forma de assimilar 

e viver a ciência torna o Brasil um país “novo”, como uma imagem moderna, civilizada e 

cientifica, ao invés da idéia de um país de selvagens. Essa idéia de progresso apoiado 

as inovações científicas era difundida nos jornais da época e também os romances 

naturalistas contribuíram para passar essa imagem adiante, as personagens eram 

condicionadas pelas máximas deterministas, os enredos inspirados em Darwin e 

Spencer, ou pelas teorias raciais e pessimistas da época. 

as idéias cientificas entram nas cidades através da adoção de programas de 

higienizarão e saneamento, com o objetivo de implementar projetos de cunho eugenico 

com a finalidade de eliminar a doença, separar a loucura e a pobreza. Como exemplo 

temos a vacinação obrigratória de Oswaldo Cruz e a contra partida que foi a revolta da 

vacina, manifestação que exprime que a sociedade não estava dialogando diretamente 

com esses homens de “sciencia”. 
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Lilia pretende entender por que se esses homens elegiam as teorias raciais de analise 

em detrimento de outros modelos de sucesso na época. segundo ela essa posição foi 

tomada em face das diferentes raças que compunham o Brasil. 

“Homens de sciencia”: A miscigenação como tema – enfim nos deparamos com a ultima 

boneca russa do primeiro capítulo e também nos deparamos com um dos temas do 

livro. É justamente em meados do século XIX que surge a vertente pessimista a cerca 

da miscigenação, porque o Brasil para alguns viajantes como o conde de Gobineau 

acreditava estar diante de um país de nação degenerada de raças mistas, 

representante da falta e do atraso em função da sua composição étnica. Essas opiniões 

ecoam e ganham aliados entre os homens de sciencia brasileiros, que não formavam 

um grupo homogêneo no que diz respeito a interesses profissionais, econômicos e 

regionais. A única coisa que os uniam era o interesse de fazer parte dessa elite de 

intelectuais, com a garantia que poderiam de que poderiam discutir e apontar os 

impasses e perspectivas que se apresentavam para o país. Dessa forma obtinham 

reconhecimento e respeito em função de sua pouca sabedoria e delimitação da áreas 

de saber. 

Nesse ambiente surgem disputas entre “profissionais de sciencia”e “homens de letras”, 

os primeiros criticavam os segundos por não participarem na busca de solução para os 

problemas imediatos do país. O que se pode notar é que esses homens de sciencia 

embora briguem por um maior engajamento nas questões nacionais, estão interessados 

em se manter em seus cargos e a partir deles ditar as regras para a sociedade. 

Esses homens se utilizaram dos modelos evolucionistas e social-darwinistas, que já 

estavam bastante ultrapassados na Europa, para definir a inferioridade dos negros em 

relação aos brancos. O importante é pensar como, mesmo tardio esses conceitos são 

aplicados aqui no Brasil, e de que forma é feito a seleção dos texto que foram 

traduzidos e utilizados, porque esse pensamento conservador predominou durante 

séculos apoiado nas constas desse “homens de sciencia”, é preciso retornar a “matriz” 

dos modelos e teorias raciais, é preciso retornar a europa e os Estados Unidos, e é isso 

que lilia faz no segundo capítulo. 

 

Capítulo 2 – Uma História de ‘Diferenças e Desigualdades’ – as doutrinas raciais 

do século XIX 
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A autora neste capítulo mostra a trajetória das teorias raciais, e como elas se 

envolveram com diversos pensamentos desde o século XVIII até o final do século XIX. 

A partir da década de 1870, ganha força no Brasil novas idéias européias, baseadas no 

positivismo, evolucionismo, e darwinismo.  Além disso, teorias raciais – que dialogam 

principalmente com autores franceses do século XVIII:  Rousseau - antagonista  x 

Buffon e De Pauw como grandes influências para justificar diferenças essenciais entre 

os homens. 

Estas idéias raciais mantém um diálogo constante com a idéia de ‘civilização’.  A 

 

descoberta do Novo Mundo traz uma idéia de primitivismo.  Rousseau, ao utilizar-se do 

conceito de ‘perfectabilidade’ refere-se ao indivíduo.  A perfectabilidade para Rousseau, 

não leva necessariamente à civilização.  Este conceito muda na visão de Nina 

Rodrigues, que associa perfectabilidade ao evolucionismo. Isto mostra um conflito entre 

as idéias do liberalismo – e consequentemente o individualismo – e o pensamento 

social evolucionista e darwinista, que analisa o coletivo como um todo, e não os 

indivíduos.  Por isso a ‘perfectabilidade’ de Rousseau passa a ganhar um sentido social, 

e que logo será associado também ao conceito de ‘raça’.  

A importância dos autores do século XVIII se deve principalmente à suas reflexões 

sobre os nativo americanos.  Suas diferenças culturais são cada vez mais associadas à 

uma espécie de essência, ganhando força, portanto, o conceito de raça, e a idéia de um 

determinismo social. 

Um antagonismo passa a surgir no período estudado.  Este se reflete bem na oposição 

de alguns conceitos.  Monogenismo x Poligenismo por exemplo.  O monogenismo 

permite pensar diferenças em termos evolutivos, enquanto o poligenismo remetem à 

uma diferença de origem, ou seja, raciais, essenciais.  É neste campo que se 

desenvolvem os estudos de frenologia, antropometria, etc. 

Referência à Lombroso e seus estudos de cunhos deterministas e poligenistas. 

 

Podemos portanto dividir o pensamente acadêmico da época em duas vertentes:  o 

antropológico, ligado às idéias de poligenismo, imutabilidade, tipos humanos.  Ligação 

forte com pensamento biológico.  Por outro lado os estudos etnológicos, ou seja, 

monogenista, evolução cultural.  Ligação com o iluminismo. 

Estes dois lados lêem o conceito de evolução de maneira diferentes, sendo um mais 

relacionado à  evolução biológica, e o outro, evolução cultural.  A partir destas visões, 
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as sociedades humanas ou encontram-se todas no mesmo caminho, apenas em 

estágios diferentes, ou então, através de uma visão mais biológica, se reconhece 

diferenças entre sociedades, mas estas são relacionadas à diferenças raciais, que 

seriam um determinante no atraso de um povo.  Chamo atenção neste capítulo para os 

diferente conceitos de evolução, o conceito de degeneração social, a mutação da idéia 

de perfectabilidade, e ao conceito de eugenia que começa a se desenvolver como 

solução para os países miscigenados. 

 

Capítulo 3 -  Os Museus Etnográficos Brasileiros – “Polvo é povo, molusco 

também é gente 

 

Depois de uma pequena introdução sobre a importância dos museus nacionais (o 

paulista, o nacional e  o museu Paraense de História Natural),que conta com o corte 

cronológico (1870 a 1930), Lilia versa sobre a tese central desse capítulo: o 

desenvolvimento dessas instituições e como essas instituições trabalhavam os 

parâmetros biológicos de investigação e utilizavam os modelos evolucionistas de 

análise social. A autora busca compreender a instalação e desenvolvimento desses 

museus etnográficos brasileiros, e o seu debate com os demais centro de ensino 

atuantes no país. 

A estrutura adotada desde o primeiro capítulo é mantida nos capítulos seguinte. O que 

chama a atenção é que nessa parte do livro a estrutura narrativa de Lilia é análoga a do 

também historiador e professor da Unicamp, Sidney Chaloub, talvez por uma questão 

de método ou mesmo de similitude na formação. 

A “Era dos museus” – origem do nome (templo das musas). Com o movimento 

científico, esses museus se tornam uma espécie de deposito da memória dos países, 

como gabinetes de curiosidades e não somente espaços de ensino e pesquisa 

científica. 

Dois modelos de museus se destacaram e serão seguidos, são eles : o Peadody 

Museum of archeology and ethnology, concentrado na pré-história, arqueologia e 

etnologia. Os outros, são museus da Europa continental, se constituirão em centros de 

cultura nacional e popular. Porém esses museus estavam em constante 

desenvolvimento de técnicas de trabalho e de objetivos, o que ficou mais característico 

foi que nesse período eles funcionavam somente como salas de coleções variadas de 

espécie da flora, fauna e da contribuição humana na terra. Nos museus o argumento 
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evolucionista permitiu explicar através da ciência, a diferença raciais, a classificar as 

espécies, localizar os pontos de atraso. Dialogando com o exterior, coletavam no local 

exemplares preciosos que atestavam as especificidades desse “exótico país”, mas 

também possibilitaram na comprovação do problema racial. 

 

Capítulo 4 – Os Institutos Históricos e Geográficos 

 

Propósito de história unificadora, apesar de extremamente parcial e regionalista.  Forte 

ligação com o império, tanto nos objetivos, como no seu funcionamento (relações 

sociais sendo mais importante do que produção acadêmica, eleição de pares nas obras, 

funcionamento aristocrático) 

 

O projeto de centralização e unificação obrigou os historiadores a pensarem os 

excluídos do processo: negros e indígenas.  Na revista da instituição os negros são 

vistos do ponto de vista evolucionista e determinista.  Ou seja, primitivos e impedidos de 

evoluir.  Os índios, por outro lado, graças ao pensamento religioso e romântico, já era 

visto através de uma visão evolucionista, mas monogenista. 

“Fiel a seu projeto original, que pretendia construir ‘uma história nacional como forma de 

unir e transmitir um conjunto único e articulado de interpretações (Guimarães, 1988:17),  

o IHGB elegia seus pares ao mesmo tempo que excluía ‘os estrangeiros em temas 

brasileiros’, ou seja, os negros ‘fator de atraso na civilização.’” Lembrei-me muito desta 

lógica em determinados momentos do congresso nacional de história da medicina.... 

O instituto aceitava determinados grupos indígenas, e incentivava a imigração européia 

como fator para compensar o atraso dos negros.   

O instituto possuía assim, uma visão um pouco mais otimista do que outras cidadelas 

letradas.  Este capítulo é importante para percebermos o processo de construção de 

uma das mais importantes cidades letradas do Império, e que sobreviveu durante a 

República.  Compará-la com outros institutos é interessante, para verificarmos as 

diferentes visões e propósitos que estavam sendo construídos no mundo das letras no 

Brasil. 

 

Capítulo 5 - As faculdades de direito ou os eleitos da nação. 
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Esse quinto capitulo fala sobre a criação das faculdades de direito, que na época viriam 

a ter um papel fundamental, de criar uma nova imagem do Brasil, tentando desvincula-

lo da metrópole, embora o país ainda estivesse sob o comando de um português (D. 

Pedro II), para isso era preciso dar ao Brasil (brasileiros), novas leis e criar uma nova 

consciência. A idéia era criar uma elite de letrados que pudessem criar uma constituição 

brasileira, desvinculada dos laços culturais que o Brasil possuía com a metrópole.  

Os centros de estudos dedicados aos estudos do saber jurídico ficaram localizados um 

ao Norte, em Olinda e o outro que representaria a região sul, localizado em São Paulo. 

Esses centros de estudos formaram políticos e homens de ciências, pensadores que 

decidiam a vida no pois. A profissão passou a ser cobiçada, pois, o bacharel tornava-se 

um intelectual da sociedade local. 

É através da análise dos periódicos acadêmicos dessas duas faculdades de direito, que 

se pode compreender a força que possuíam os juristas, pois era através desses 

periódicos e também das revistas (revista acadêmica da faculdade do recife – que era 

uma revista científica), que os “homens de sciencia” legitimavam o seu saber perante a 

comunidade acadêmica e também os demais seguimentos letrados da sociedade. 

Essas duas escolas de direito possuíam divergências profundas o que levou Lilia a 

realizar uma análise profunda a respeito de cada uma. Pois, enquanto a faculdade de 

São Paulo, seguia o modelo político liberal, a faculdade do Recife seguia uma linha de 

trabalho ligada as questões raciais. Essas posturas políticas e cientificas incidiriam 

diretamente na imagem do Brasil que seria construída por cada um desses centros de 

saber. 

No final do capítulo V, lilia faz um resumo conclusivo do que significou a criação dessas 

faculdades de direito. O fato é que existiam mais dessemelhança entre essas 

instituições no que diz respeito as questões teóricas e também do que era cobrado em 

termos de conteúdo curricular, por exemplo: enquanto em Pernambuco possuía um 

curso de “Antropologia Criminal”, São Paulo dava um cursos na área de direito civil, 

dessa forma enquanto a primeira estava preocupada com a formação de cientistas, a 

segunda formava políticos e burocratas de Estado. 

 

Capítulo 6 – As Faculdades de Medicina 

 

Foi durante o século XIX que as escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro se 

construiram e se consolidaram.  As duas escolas pouco a pouco se valorizaram e 



 11 

construíram identidades.  Não tardaram a criar um mecanismo (ou idéia) de intervenção 

social.  Assim, a Bahia começou a pensar o cruzamento racial como grande problema 

da nação, e o Rio de Janeiro construiu sua identidade no estudo das doenças tropicais.  

A visão pessimista acerca da miscigenação, no entanto, não era exclusiva da Bahia.  

Os médicos cariocas também acreditam que a miscigenação trazia consigo uma 

degeneração, o que provocaria doenças. 

 

Após esta apresentação, a autora faz um breve resumo da história das duas 

academias.  A maneira como só a partir da década de 70 que as áreas de interesse 

começam a se aglutinar.  A esta altura, as academias, e principalmente a profissão do 

médico, já possuem certo prestígio.  É então que começa a ganhar espaço no meio 

médico a idéia de intervenção social, principalmente com o aparecimento do ‘perito em 

medicina legal’ e o ‘médico missionário’. 

Ao analisar as duas revistas vinculadas à estas duas academais a “Gazeta Médica da 

Bahia”e o “Brazil Médico” do Rio de Janeiro, a autora reparou algumas características.  

Na busca de uma identidade, cada revista traçou um caminho diferente.  A principal 

característica da Gazeta Médica da Bahia era a preocupação com a medicina legal 

(escola de Nina Rodrigues), enquanto o Brazil Médico se preocupava muito com a 

higiene pública. 

Estes temas não eram originais do Brasil, mas a maneira como passaram a ser 

abordados com o tempo, refletiu um desejo da criação de uma escola, tal qual fizeram 

alguns países europoeus (psychologia inglesa, anathomia alemã, criminologia italiana).  

Os estudos passaram portanto, a dialogar com as consideradas principais 

peculiaridades brasileiras:  “clima, raça, natureza, ou mesmo ‘grau de civilização.’” 

Apesar da negação de um perfil político nas revistas (idéia de imparcialidade), os 

artigos passam a pensar a coletividade cada vez mais, tratando o país como uma nação 

doente.  É aí que começa a ganhar cada vez mais força o conceito de ‘degeneração’. 

 

Foi na busca de uma maior inserção na sociedade, uma produção própria, maior 

autonomia e prestígio na profissão, que foi criada a Gazeta Médica da Bahia.  Nesta, 

vale ressaltar a importância dos artigos relativos à medicina legal, e neurologia esta 

última já fora de nossa delimitação, o que a autora chama de medicina nervosa só 

começa a ganhar espaço na década de 20 do século XX.  O argumento central quase 

sempre era relativo à teorias raciais. 
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Estas passaram a relacionar cada vez mais a mestiçagem ao conceito de degeneração 

e doenças.  Um intenso debate se deu acerca da constituição orgânica do negro: era 

ela reparável, ou irremediável?  Todos os defeitos da sociedade, principalmente as 

epidemias, eram relacionados à fraqueza biológica da nação. 

Década de 1880, crescimento da medicina legal.  Os principais objetos abordados são a 

epilepsia, alcoolismo, embriaguez e alienação. 

Neste contexto, ganham força a criminologia e a frenologia (achar o criminoso antes do 

crime).  O crescimento da medicina legal representa uma mudança na imagem social do 

médico.  Ele passa a dividir um certo espaço com o Direito.  O conflito é bem expresso 

na ridicularização das idéias liberais por parte dos médicos.  A igualdade é negada, e é 

estabelecida uma pesada crítica ao livre-arbítrio.   

A partir dos anos 20 a eugenia ganha força, ainda condenando casamentos de pessoas 

com doenças transmissíveis, como a epilepsia, loucura e o alcoolismo. 

 

O Brazil Médico foi criado em 1887, vinculado à faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro (diferentemente da revista baiana).   

Nesta revista, a medicina legal não tem a mesma importância da revista baiana.  Os 

trabalhos são dispersos, e sempre têm um grande respeito à escola de Nina Rodrigues, 

de onde são copiados a maioria dos trabalhos. 

A revista carioca preferiu se focalizar mais na questão da higiene pública.  A 

preocupação com o saneamento de locais públicos e os hábitos e lugares particulares. 

A sociedade era tratada como um hospital “esperava-se passividade absoluta”.  A 

liberdade individual era renegada à um segundo plano.  Mais uma vez o conflito com as 

idéias iluministas.  Prevalecendo o pensamento social biológico.   

No século XX, nas décadas de 10 e 20, passou-se a pensar a eugenia.  A sociedade 

brasileira por ser uma raça em formação, deveria priorizar as raças boas.  Valorização 

da educação física.  Artigo escrito em 1921 defendendo a esterelização de, entre 

outros, epiléticos. 

A escola baiana, por ser mais pessimista, em relação à sociedade brasileira, conseguiu 

menos intervenções práticas.  A escola carioca, mais agressiva, principalmente em 

relação à higiene pública, conseguiu efetuar de maneira mais clara suas pretensões 

sociais. 

A autora ressalta também o grande conflito que se deu com o Direito.  Ambos 

imaginavam ter nas mãos o destino da nação.  Um pensando através do ideário 
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iluminista, da igualdade.  O outro, através de um viés biológico, ressaltando as 

diferenças raciais. 

Este capítulo é de extrema importância para a pesquisa.  Constrói muito bem as duas 

faculdades de medicina, descreve muito bem o ideário médico da época, trabalha com 

conceitos importantes, como a degeneração, perfectabilidade de uma sociedade, raça, 

higiene, além de trabalhar bastante com a idéia de loucura, epilepsia, etc. Além disso, 

possui ótimas pesquisas acerca dos mesmos documentos utilizados por nós. 

 

Conclusão - Entre o Veneno e o Antídoto: Algumas considerações finais. 

Nessa conclusão, o que fica claro é que o Brasil não deixa de ser o país paradisíaco 

que foi no início da colonização, se antes o era por sua abundância florestal, agora o é 

por sua composição social. Um país onde a miscigenação se tornou polêmica mesmo 

entre as camadas mais altas da sociedade (a elite intelectual), pois, estavam dispostos 

a saber mais sobre si mesmos, entender um pouco mais desse caldeirão de culturas e 

raças, e quem sabe descobrir a identidade brasileira, a singularidade nacional. Era 

necessário criar uma história do Brasil de modo a incluí-lo no grande circulo das nações 

desenvolvidas, e para tal era preciso que encontrássemos nossa identidade. Houve 

embate entre teorias deterministas e evolucionistas, quais dessas poderiam auxiliar os 

cientistas em sua busca da brasilidade, tema que até hoje nos ronda e pululam em 

nossas cabeças.  

 


