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s reformas do ensino mé-
dico e a profissionaliza-
ção da medicina na corte
do Rio de Janeiro na se-
gunda metade do sécu-

lo 19 foram tema de dissertação de
mestrado do historiador Flavio Edler, de-
fendida em 1992. Decorridos mais de
20 anos, a grande circulação da obra
em cópias xerográficas e a frequência
com que ainda é citada – o que atesta
sua atualidade e originalidade – leva-
ram o autor a publicá-la em livro, a con-
vite da Editora da Universidade Federal
do ABC, sob o título Ensino e profissão
médica na corte de Pedro II.

Além de ressaltar o caráter soci-
al da ciência e sua dimensão históri-
ca em oposição à visão positivista,
Edler apresenta um contraponto a
duas perspectivas recorrentes na li-
teratura recente sobre o tema. Pri-
meiramente, para o historiador, as
elites médicas do período não deti-
nham o nível de poder que alguns
autores pressupunham na condução
das políticas voltadas para a saúde
pública, a formação profissional e o
exercício da prática médica.

Em segundo lugar, Edler aponta a
permanência de uma visão positivista no
critério de periodização da história, ado-
tado por alguns autores, que apresenta-
vam a criação do Instituto Oswaldo Cruz,
no começo do século 20, como um divi-
sor de águas que deixara para trás os

valores e práticas anticientíficas da
medicina do Império. Na avali-

ação dele, esta é uma visão
dicotômica que aposta na
retórica antimonárquica
dos republicanos e supõe
a existência de uma
fase não-científica do
saber médico.

A
Conforme argumenta o historiador, a
introdução da pesquisa científica, liga-
da ao ensino, foi proposta por segmen-
tos das elites médicas da Corte em
consonância com o movimento que
mudava os traços da medicina euro-
peia. Nesse momento, em que se for-
talecia a defesa do ensino prático,
especializado e livre, tal mudança era
vista como uma condição indispensá-
vel ao desenvolvimento profissional.

Mestre em História Social pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e doutor
em Saúde Coletiva pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ed-
ler é pesquisador da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), onde atualmente
ocupa o cargo de chefe do Departa-
mento de Pesquisa em História das Ci-
ências e da Saúde (Depes).

Em seu estudo, Edler dedica-se aos
movimentos corporativos conduzidos
pelas elites médicas da Corte do Rio de
Janeiro que resultaram nas duas refor-
mas fundamentais do ensino médico
durante o reinado de Pedro II. A de
1854, que resultou na criação dos pri-
meiros estatutos das faculdades de
medicina do Império, trazia um projeto
pautado pelo modelo anatomoclínico,
inspirado nas instituições médicas da
França napoleônica. Já o modelo que
emergiu a partir da reforma empreen-
dida 30 anos mais tarde, pautava-se
pelo padrão germânico – oposto ao pri-
meiro –, marcando a introdução dos
estudos práticos das disciplinas clínicas
e experimentais e a quebra do mono-
pólio da formação profissional pelas fa-
culdades do Rio e de Salvador.

Ensino e profissão médica na Corte
de Pedro II está estruturado em três ca-
pítulos. No primeiro, o autor aborda as
malsucedidas propostas de reforma do
ensino defendidas pelos médicos nas
décadas de 1850 e 1860, vinculando-
as a uma estratégia explícita de profis-
sionalização da medicina. Edler analisa
ainda as críticas encontradas em publi-
cações médicas da época à precária si-
tuação de ensino. Ele conclui buscando
explicar a derrota dos projetos defendi-
dos pelas elites médicas, atribuindo-a a
sua incapacidade de construir uma uni-
dade de ação corporativa.

Edler dedica o capítulo seguinte a
uma análise do cenário da década de
1870, quando a medicina experimen-
tal ganhava espaço no país, em meio
a contestação da eficácia das institui-
ções médicas oficiais. Em contato com
os últimos trabalhos produzidos na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, os médicos
brasileiros passavam a ver a compe-
tência atribuída à medicina nessas re-
giões como resultado das reformas lá
promovidas nas instituições voltadas à
pesquisa e ao ensino médico.

No capítulo final, o autor discute o
movimento que levou à reforma da
Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro (1880-1884) e à criação da Poli-
clínica Geral do Rio de Janeiro (1882).

Glauber Gonçalves
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