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o fim do século XIX ao início
do XX, assistiu-se intensa
mobilização do meio médico
em torno de questões relativas ao
comportamento. O presente estudo
procurou reconstituir o esforço que
os médicos brasileiros dedicaram à
proposição de medidas visando uma
profilaxia da moral, bem como a consolidação das idéias que as fundamentaram.

Foram coligidas as principais
fontes de veiculação do pensamento médico no período: a imprensa
especializada, livros e teses de graduação, anais de congressos e reuniões das associações profissionais.
Através destas fontes, reconstituiuse a polêmica travada sobre cada
um dos temas incorporados à reflexão. Os sucessos e os insucessos
destas proposições foram sendo
contabilizados ao longo do tempo,
configurando um interessante panorama do pensamento médico brasileiro, em sua interface de intervenção na sociedade.
Seja por falta de unidade na
reivindicação, seja pela falta de
poder alocado na categoria médica,
constatou-se que a maioria das propostas acabou não sendo implementada. Mas, se as mudanças propugnadas não se integraram em um
plano efetivo de mudança social, se
os médicos não se deixaram orientar por um programa de ação logicamente ordenado, se não estiveram de acordo entre si quanto a
cada uma das medidas aventadas,
como então falar em "medicalização da sociedade"?
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INTRODUÇÃO

Um primeiro impulso para a realização do presente trabalho
foi a leitura de Médicos e assassinos na Belle Époque, o interessantíssimo livro de Pierre Darmon (1991), no qual são passadas em
revista as teorias médicas sobre as características anatômicas c fisiológicas virtualmente associadas à inclinação criminosa. A criteriosa pesquisa do conhecimento médico e o instigante tratamento
analítico repercutiram por muito tempo em minha mente, incitando-me a dirigir uma consideração similar ao pensamento médico
brasileiro.
No entanto, algo neste livro causava-me certa inquietação lógica, uma sensação de desconforto epistemológico, pois o autor
resolvera secundar o título "apaixonado" com um subtítulo "burocrático": "a medicalização do crime". Mas nada no texto autorizava semelhante conceito. Nenhuma página abordava modificações efetivas no evento "crime" ou na "criminalidade" em geral.
Ao contrário, todo o volume estava dedicado à reconstituição daquilo que se pensou sobre o assunto em meio médico. Tratava-se
de uma engenharia das construções mentais, a história do saber
médico sobre o crime, e não uma caracterização do fenômeno da
criminalidade ou dos fatos associados à conduta criminosa.

Parecia-me impróprio o recurso a um conceito que deveria
implicar o estudo do crime como "fato.social", sua transformação
em algum sentido que, com propriedade, se pudesse designar "médico". Parecia-me indevida a aplicação do termo de modo restrito,
não ao crime em si, mas ao enfoque de um tipo de reflexão que o
tomava por objeto.
Avançando o estudo sobre o pensamento médico brasileiro,
pude constatar a ampla difusão do emblema da "medicalização":
seu emprego quase generalizado para se aplicar à relação da medicina com diversos outros temas da vida social. Desse modo,
falava-se, com certa facilidade, em "medicalização" da morte, "medicalização" da moral, "medicalização" da atividade sexual, "medicalização" da sociedade. Também para referir preferencialmente o
pensamento médico e não os assuntos específicos em questão. Quase
sempre no registro de uma arquitetura de idéias; quase nunca na
caracterização específica dos objetos nomeados.
Ainda mais: pude perceber que, em não raras ocasiões, o termo era empregado de modo pejorativo, expressando uma condição de negatividade bastante acentuada, no que se refere às implicações sociais do pensamento abordado. Assim, todas as vezes em
que se recorria ao conceito da "medicalização", os mesmos ingredientes eram correlacionados. Primeiro, valorizava-se o pensamento médico como objeto de estudo, ao mesmo tempo em que se
relegava a um segundo plano os objetos aos quais este pensamento
se aplicava. E, segundo, ao se avançar na consideração analítica sobre o saber médico, promovia-se uma crítica tão aguda ao sentido e
às conseqüências da intervenção médica sobre estes objetos, que se
poderia dar ensejo à figura do monstro que, no conhecido romance
de Robert Louis Stevenson (1971), acompanha a do médico.
Mas por que esta predileção pelo termo "medicalização"? Por
que o seu uso (pelo menos aparentemente) indevido? Por que recorrer ao neologismo que, a rigor, inexiste na língua portuguesa?
Que universo singular seria recortado pelo conceito? Por que acioná-lo para exprimir a expansão da medicina em direção a alguns
temas? O que diferenciaria os assuntos sobre os quais se pôde estudar a "medicalização"? Por que não se diz "medicalização" da função renal, da circulação sangüínea, da estrutura óssea e outros te-
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