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A medicina como técnica geral da saúde, mais do que como ser-
viço das doenças e arte de curas, assume como lugar cada vez
mais importante nas estruturas administrativas e, é nesta maqui-
naria de poder que, durante o século XVIII, não cessa de se es-
tender e de se afirmar. O médico penetra em diferentes instânci-
as da sociedade, de sua saúde e suas doenças, de sua condi-
ção de vida, sua habitação e de seus hábitos, começa a se for-
mar um saber médico-administrativo que serviu de núcleo origi-
nário à economia social e à sociologia do século XIX. (Foucault,
1998:202)

Quando refletia sobre “a política da saúde no século XVIII” (1998:193-
207), Michel Foucault procurou analisar, entre tantas outras coisas, de
que modo e por que a Medicina e no geral os próprios saberes foram
modificados na era das luzes. Além de tentar responder que essas mu-
danças faziam parte de um quadro maior de transformação que marcou
tal período, também investigou a dinâmica interna do conhecimento ten-
do em vista como em seus diversos ramos foram construídas discipli-
nas, o que implicou na elaboração de um conjunto de discursos e práti-
cas que se insere em uma complexa rede de relações de poder, na qual
o médico ocupa um dos lugares centrais.

Neste contexto, as mudanças dos próprios rearranjos nos critérios
de verdade e nas problematizações internas aos saberes marcou uma
novidade na passagem do século XVIII ao XIX, qual seja, as ciências
procuraram se aproximar mais dos indivíduos, de seus corpos, de suas
vidas, enfim, de seus cotidianos, produzindo registros sobre eles. Daí
formularam um saber e um poder com vistas a controlar certos proble-
mas relacionados com seus objetos de conhecimento, a partir de obser-
vações e análises necessárias à produção daqueles registros (Foucault,
1999:143).

Um dos campos de conhecimento que se insere em tal contexto é a
Medicina. No final do século XVIII, o hospital deixou de ser um meio de
exclusão dos doentes tornando-se um lugar de intervenção médica nos
processos patogênicos, visando resgatar a saúde. Antes disso, o espa-
ço hospitalar estava sob controle de práticos e religiosos que procura-
vam ajudar aos enfermos ao mesmo tempo que separava-os dos sadios
(1998:101). Depois disso, os médicos passaram a dominar cada vez
mais tal espaço, e para isso foram construindo um quadro novo de dis-
cursos e práticas que levaram à uma nova maneira de olhar as doenças,
a saúde e os corpos.

Estas novidades do conhecimento médico analisadas por Foucault
podem ser exemplificadas com um tratado de Medicina dedicado a “Ob-
servações sobre Enfermidades de Negros, suas causas, seus tratamen-
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tos e os meios de prevenir1”. Publicado em 1772 em Paris e 1801 em
Lisboa; ambas publicações patrocinadas pelas monarquias sediadas
naquelas cidades.

O responsável pela escrita do referido tratado, Jean Barthelemy Dazille,
trabalhava no Hospital Real da Ilha de França, São Domingos, cuidando
das tropas do Rei; o mesmo fazia Antônio José Vieira de Carvalho nas
Minas Gerais, quando traduziu para o português a obra daquele médico.

Esta fonte, até então desconhecida pelos pesquisadores brasileiros,
revela que as doenças de escravos tornaram-se problema de investiga-
ção médica, tanto nas colônias francesas como nas portuguesas que
estruturaram suas economias a partir da mão-de-obra escrava, antes
mesmo da extinção do comércio negreiro no Atlântico Norte e Sul. E o
que a análise do próprio Foucault não considera é justamente o fato de
que nas colônias, ao contrário das metrópoles (1998:94), a medicaliza-
ção da pobreza fez parte de um conjunto de reformas dos Estados Mo-
nárquicos.

Ao que parece, se os pobres da Europa, particularmente em França
e Portugal, não foram objetos da investigação médica curativa e preven-
tiva, os escravos de suas colônias o foram. Resta-nos saber por quê.

Eis um problema central de nossa pesquisa. No próprio tratado em
questão neste texto, tanto o seu tradutor, que viveu nas Minas no século
XVIII, atuando como cirurgião-mor no Hospital Real Militar de Vila Rica,
quanto o seu produtor, que ocupou o mesmo cargo na Guiana e São
Domingos antes de 1772, claramente procuram justificar os seus esfor-
ços como sendo um trabalho em prol da humanidade, que seria socorri-
da pelo combate às doenças de sua população mais desvalida, os es-
cravos, e pelo controle das altas taxas de mortalidade da mão-de-obra
escrava, pois, segundo o próprio médico francês, “a introdução dos ne-
gros em uma colônia é o meio maior e fundamental da sua prosperidade
e a conservação destes desgraçados é que faz este meio eficaz”2.

A partir deste e outros tantos trechos da obra como das notas do
tradutor, o problema que suscitou os seus esforços e as publicações
patrocinadas pelas monarquias (para as quais, cada qual à sua, presta-
vam serviços nas colônias escravistas) ao que parece foi o da reprodu-
ção da mão-de-obra escrava. Isto porque possivelmente nas Minas Ge-
rais e em São Domingos poderia estar ocorrendo uma dificuldade de se
comprar novos escravos através do tráfico, devido às pressões contra
este tipo de comércio lá no Atlântico Norte e, fundamentalmente, por
causa das dificuldades de exportação das economias de Minas Gerais
e de São Domingos no final do século XVIII.

1 DAZILLE, Jean Barthelemy. Observações Sobre Enfermidades de Negros: suas causas, seus tratamentos e
os meios de prevenir. Lisboa, 1801.

2 Id, p.16
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Dadas as dificuldades de se repor via tráfico a mão-de-obra, não
seria mais razoável combater as causas das altas taxas de mortalidade
dos escravos, fazendo com que a vida útil destes indivíduos aumentas-
se? Não teria sido este o raciocínio tanto do produtor quanto do tradu-
tor do tratado dedicado a “Observações das Enfermidades dos Ne-
gros”? Nisto não residiria, por um lado, uma preocupação tipicamente
iluminista de intervenção em um problema do cotidiano para resolvê-
lo? Por outro, isto não configuraria uma prática esclarecida, ou refor-
mista (talvez um termo melhor) das próprias Coroas, já que a publica-
ção daquele tratado em Paris e Lisboa foi patrocinada pelos seus co-
fres? Estas não temiam uma crise econômica maior por falta de mão-
de-obra nas colônias?

Estas e outras questões só poderão ser analisadas no desenrolar
desta pesquisa. Mas o que já pode ser concluído inicialmente, e como
um fato novo, é esta relação entre um saber médico, que se renovava e
se institucionalizava no final do século XVIII, com as monarquias para
responder a problemas que interessavam aos senhores de escravos, às
colônias escravistas e suas metrópoles antes mesmo da proibição do
tráfico negreiro.

Dito isso, passemos a apresentar algumas passagens do tratado
médico em questão neste texto, tendo em vista os procedimentos que
seu autor usou como profissional da saúde para observar as doenças
dos escravos, de forma que possamos situá-lo na própria dinâmica das
transformações da História da Medicina na era das luzes.

Neste período da História no ocidente, “momento em que passamos
de mecanismos históricos-rituais de formação da individualidade a me-
canismos científicos-disciplinares, em que o normal tomou o lugar do
ancestral, e a medida o lugar do status, substituindo assim a individuali-
dade do homem memorável , pelo homem calculável, esse momento em
que as ciências do homem se tornaram possíveis, é aquele em que fo-
ram postas em funcionamento uma nova tecnologia de poder e uma ana-
tomia política do corpo” (FOUCAULT, 1999:161).

Para além da complexidade da obra foucaultiana que este pequeno
fragmento dela pode ilustrar, interessa-nos a questão de como a Medici-
na construiu um saber, apoiada em uma disciplina produtora de um con-
junto de normas que visava ao controle do seu campo de conhecimento
e do seu objeto.

Neste processo, a disciplina, portanto, ocupa um lugar central nas
relações de poder que perpassam todos os labirintos das sociedades
formando uma extensa e complexa rede sem um centro definido aprio-
risticamente, funcionando como uma “nova maneira de gerir os homens,
controlar suas multiciplicidades, utiliza-los ao máximo e majorar o efeito
útil do seu trabalho e sua atividade”, pois “as regulamentações econômi-
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cas tornaram-se mais rigorosas no mercantilismo, porque o preço dos
homens tornou-se cada vez mais elevado” (FOUCAULT, 1998:104-105).

Não teria sido por isto que as monarquias de França e Portugal aco-
lheram os trabalhos de seus médicos, publicando-os, quando estes de-
dicavam seus esforços a observar doenças de setores sociais estratégi-
cos para a política e a economia do reino, quais sejam, as tropas milita-
res e os escravos? Também não teria sido mais do que mera coincidên-
cia o fato de Jean Barthelemy Dazille e Antônio José Vieira de Carvalho
(que, respectivamente, escreveu e traduziu as “Observações Sobre En-
fermidades dos Negros; Suas Causas, Seus Tratamentos e os Meios de
as prevenir”, cada qual em sua língua) terem sido designados como
pensionários de seus reinos para trabalhar em hospitais militares?

Eis uma outra questão que se impõe em nossa pesquisa. Voltando à
discussão foucaultiana do conceito e função da disciplina, “o sucesso
do seu poder se deve ao uso de instrumentos simples, como o olhar
hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedi-
mento que lhe é específico, o exame”. Este abriu duas possibilidades
que são correlatas na História da Medicina: “a constituição do indivíduo
como objeto descritível e analisável para mantê-lo em seus traços singu-
lares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades
próprias, sob o controle de um saber permanente, e a constituição de
um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a
descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativas
dos indivíduos entre si, sua distribuição numa população”. E o resultado
de tudo isso “é um arquivo inteiro com detalhes e minúncias que se cons-
titui ao nível dos corpos e dos dias” (FOUCAULT, 1999: 143,157 e 158).

É este conjunto de procedimentos que leva o hospital e o conheci-
mento médico a se transformarem na era das luzes.A obra da Medicina
em foco pode ser lida também como um sintoma de tais transformações.
Assim analisaremos com atenção a maneira como seu autor procedeu
para escrevê-la e, para isso, teremos que entrar um pouco nela percor-
rendo algumas de suas páginas.

O responsável pelo tratado das “Observações Sobre as Enfermidades
de Negros,” Dazille, começa seus escritos em uma parte inicial intitulada
“Advertência do Autor”da seguinte forma: “Eu tenho conservado regis-
tros exatos dos nomes e qualidades dos enfermos que tenho tratado nos
Hospitais D’El-Rei. Estes registros contém observações circunstanciais
sobre as enfermidades de cada indivíduo, sobre os meios empregados
para as curas, a dilatação de seus tratamentos, as particularidades rela-
tivas aos seus temperamentos, aos tempos, aos lugares, a tudo que pode
concernir à cada enfermidade, e a cada enfermo em particular”3.

3 Id, p.9



159

Mais à frente, continua ele, “conforme estas considerações é que eu
tenho posto nesta obra um pequeno número de fatos que possam ser
úteis àqueles que entrarem na carreira que eu sigo, e à humanidade”4.

Podemos perceber claramente através destes dois fragmentos de
seu longo texto (189 páginas) que ele se insere nas mudanças pelas
quais o conhecimento médico passava na segunda metade do século
XVIII, ao se pautar sistematicamente na produção de registros para ob-
servar e examinar os enfermos. Mais ainda, percebemos também que,
ao fazer isto, Dazille identifica seu trabalho com um tipo de prática útil à
humanidade.

Ao que tudo indica, ele se situa em uma das fronteiras do iluminis-
mo, pois a preocupação não só com a reprodução da mão-de-obra es-
crava, mas com o conjunto geral dos homens e com a ciência atravessa
sua obra. Naquela mesma parte ainda diz ele: “A prática da Medicina
me tem ocupado inteiramente: as questões vãs, o estudo das hipóteses,
ou melhor das controvérsias dos autores que escrevem antes de ter pra-
ticado não podem fazer mais do que atrasar os progressos desta ciên-
cia e prejudicar a humanidade”, pois “a grande ciência de um médico é
a observação”5.

Isto quer dizer que, para o autor do referido tratado, a teoria se cons-
trói com a empiria, de forma que uma guia a outra e vice-versa. Seguin-
do um pouco mais pelas suas páginas, e sempre assim, vamos encon-
trar expressões do tipo: “por isto se vê quanto bem podem fazer as luzes
e os conhecimentos, quando eles se acham reunidos à beneficência e a
humanidade”6.

O responsável pela tradução das “Observações Sobre as Enfermi-
dades dos Negros,” do original francês de 1772 para o português, a
qual foi publicada em 1801 em Lisboa, o cirurgião-mor do Hospital Real
Militar de Vila Rica, Antônio José Vieira de Carvalho, tal como o médico
francês, parece também ter um pé nas fronteiras do iluminismo. Ao pre-
faciar aquela tradução, quando justificava o porquê de tal esforço inte-
lectual, dizia ele: “creio ter feito à Vossa Alteza Real um agradável servi-
ço, prestando, como cuido, à Humanidade, na maior parte, na mais útil,
e a mais desvalida da população dos seus senhorios da América”7.

Mas, se estes profissionais da saúde se situam, por um lado, nas
sendas da ilustração, uma vez que parte de seus escritos ressoam pos-
turas da razão iluminista, por outro, estão relacionados em uma comple-
xa rede de relações entre o saber e o poder no final do século XVIII, que
segundo Jacques Le Goff, ao tentar resumir sua leitura da obra de Fou-

4 Id, p.10
5 Id, p.10
6 Id, p.28-10
7 Id, prefácio, s/p
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cault, marca “a história dos poderes modernos no momento em que eles
se mesclam aos saberes”(1990:163).

Assim é que podemos analisar, também, a preocupação daqueles
profissionais com as doenças de escravos, afinal o que parece estar em
questão não é tanto a saúde em si destes indivíduos e sim a do próprio
sistema que, já na época da tradução portuguesa do tratado médico
francês (1801), estava em crise. Tentemos captar isto no prefácio do
tradutor e na introdução do escritor.

Comecemos pela percepção que o cirurgião mineiro apresenta no
prefácio da primeira edição daquele tratado, relativa às transformações
políticas que marcavam a Europa, particularmente a França, e as Améri-
cas de seu tempo. Dizia ele que a obra de Dazille mereceu “a aprovação
e os louvores de uma nação tão ilustre, como iluminada enquanto não
desvairou da Razão e da sua nativa Lealdade”8.

Neste pequeno trecho, não obstante a sua, ao que tudo indica, sin-
tonia com o iluminismo medicinal francês, nosso cirurgião demonstra
não concordar com os rumos políticos daquela nação e, por extensão,
possivelmente não deveria ter simpatizado com os planos da Conjura-
ção Mineira, afinal, ele não era um português a serviço do Rei, sendo
responsável pela saúde de suas tropas na colônia?

Tomemos como exemplo uma carta que ele endereçou ao Rei pe-
dindo apoio para publicar a sua tradução daquela obra, pois, segundo
suas palavras, “ela me serviu de guia na prática, e a qual, divulgada por
meio desta tradução, pode vir a ser muito uso em todo o Estado do Bra-
sil”9.

Tal carta começa da seguinte maneira: “Senhor, entre as Altas e Ex-
celentes Virtudes que em Vossa Alteza Real adora o vasto Império das
Quinas, sobressai tanto a beneficência que já os ditosos e agradecidos
portugueses confundem as idéias do seu Senhor Soberano, e do seu
Augusto Benfeitor; chegando eu a deixar-me persuadir que faria um ser-
viço grato à Vossa Alteza Real, se aceitasse em fazer algum à humanida-
de”10.

O “Império das Quinas” parece significar a vastidão de uma planta
muito usada na farmacopéia da época para curar a malária, da qual o
Brasil era repleto. Mas não é isto que nos importa tanto em sua fala, e
sim o modo como ele trata o príncipe regente D. João, o qual é adjetiva-
do como “Augusto Benfeitor”, dotado de “excelentes Virtudes”a quem
“os portugueses são agradecidos”. Na conclusão do mesmo escrito,
continua nosso tradutor: “tomo a liberdade de pedir a Vossa Alteza Real

8 Id, prefácio, s/p
9 Id, prefácio, s/p
10 Id, prefácio, s/p
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para dedicar-lhe o meu gostoso trabalho. Se Vossa Alteza, aceitando
este cordial tributo do meu fiel e humilde obsequio, se dignar de aprovar
o meu zelo, eu me darei por bem pago na ventura de ter acertado em
agradar o melhor dos Príncipes. Deus guarde Vossa Alteza por muitos e
muitos felizes anos, como desejam e hão mister os bons Portugueses”11.

Tudo indica que Antônio José Vieira de Carvalho, através desta car-
ta, não viu com bons olhos aqueles tempos de bruscas mudanças. E
estando com um dos pés em uma outra face do iluminismo, as práticas
ilustradas das monarquias , parece ter sido ele um de seus expoentes.

Na mesma passagem da tradução, este “bom português”, que atuou
nas Minas no final do século XVIII, deixa-nos claro sua preocupação
com o problema da reprodução da mão-de-obra escrava, sendo por isto
que traduziu as “Observações Sobre as Enfermidades dos Negros” para
sua língua. Relata-nos ele: “Pude ver com os meus olhos quanto a espé-
cie humana sofre na inumerável multidão dos Negros, que ali transporta
a escravidão e o comércio(...) e que fazendo-lhes a vida pesada, e adi-
antando-lhes a morte, levam à sepultura o melhor dos cabedais daquela
e outras Colônias da América Portuguesa, enterrando com eles o mes-
mo ouro que os seus braços haviam desenterrado, e secando assim na
sua origem um dos primeiros mananciais das riquezas da Coroa e do
Estado”12.

Penso ser esta a parte mais fantástica de seu texto. Nela, o nosso
cirurgião chama atenção para um problema que deveria ser evitado,
qual seja, a alta mortalidade dos escravos, e isto em um tempo em que a
economia mineira passava por uma momentânea desconexão com o
mercado internacional, devido ao esgotamento natural do tipo de mine-
ração praticada na época.

Será que seus esforços intelectuais de tradução de uma obra fran-
cesa sobre o problema das doenças de escravos fizeram ecos no cotidi-
ano da escravidão em Minas Gerais no século XIX? Eis o próximo passo
desta pesquisa.

Mas continuemos a apresentar o achado inédito. É por causa da-
quela preocupação, portanto, que Antônio José Vieira de Carvalho ( o
cirurgião do Príncipe regente, responsável pela saúde das tropas que
guarneciam a capital da convulsionada capitania dos minerais e das
pedras preciosas) pode ser classificado como um agente das práticas
ilustradas da Coroa portuguesa pós pombalina.

Tal como ele, e mais de duas décadas antes, Jean Barthelemy Dazi-
lle, o autor do tratado médico em questão neste texto, também pode ser
classificado da mesma forma. Na introdução de sua obra, começa di-

11 Id, prefácio, s/p
12 Id, prefácio, s/p
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zendo-nos que “a população das colônias determina-lhes o grau de pros-
peridade”. Mais à frente continua nos informando que “não é especial-
mente senão em uma população abundante de negros que as colônias
acham a origem primitiva da sua opulência” sendo por isso, portanto,
que o objetivo de sua obra era o de “impedir a despovoação espantosa
da espécie”13 e “aliviar a desgraçada humanidade, de adoçar o rigor da
sorte de seus escravos”, pois os colonos, se adotassem as suas reco-
mendações, “terão a vantagem de conservá-los mais tempo servos, que
se lhes tornarão sempre mais úteis pela inclinação e fidelidade, que este
cuidado da sua parte deve infalivelmente inspirar a estes desgraçados”14.

Muito rico de informações é este conjunto de fragmentos recortados
do longo tratado de Medicina prática de Dazille. Desde o problema da
reprodução da riqueza, passando pela conservação da saúde da mão-
de-obra escrava, até a questão da manutenção da ordem, tudo isso per-
mite situá-lo como súdito da realeza francesa preocupado em fazer jus
ao cargo que o Rei lhe havia incumbido, o de cuidar dos doentes de
suas tropas na Ilha de São Domingos, indo além disso, ao chamar aten-
ção para a necessidade também de aliviar os fardos das doenças de um
setor da sociedade escravista tão estratégica quanto a cavalaria para o
funcionamento da ordem colonial.

Diante de todos estes dados novos para se pensar a transição do
século XVIII ao XIX, tanto na Europa quanto na América e no Caribe,
impõe-nos saber se, particularmente nas Minas Gerais, a preocupação
médica em observar as enfermidades dos escravos influenciou o com-
portamento dos senhores, principalmente durante o período entre a pu-
blicação da primeira edição portuguesa da tradução da obra onde tal
preocupação aparece, 1801, e a proibição do tráfico negreiro em 1850,
ou se nada passou de um belo discurso até que o primeiro sinal mais
contundente para abolir a escravidão fosse decretado.
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