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Antropologia & medicina legal 
varia~óes em torno de um mito 

Mariza Correa 

Numa pesquisa que estou acabando agora, 1 estudo um grupo 
de médicos que, np come~o deste século, foram importantes tanto 
na constitui9ao do que boje conbecemos por Medicina Legal, como 
na defini~ao da Antropología. Este grupo está meio esquecido, já 
que esses médicos f oram personagens secundários de urna história 
que se escreve quaie sempre a partir dos personagens principais. 
Mas se prestannos atenyáo ao nome dos nossos Institutos Médicos 
Legais, é possível relembrá-los: Félix Pacheco e Afranio Peixoto, 
no Rio; Osear Freire, em Sao Paulo; Nina Rodrigues, na Babia. 
O que eles tinham em comum, enquanto grupo, era o fato de 
que todos se definiam como membros de urna "escota" - a 
chamada Escala Nina Rodrigues. A "escota" era urna espécie de 
mito de origem tanto para os que se dedicaram a institucionali
za9ao da Medicina Legal, quanto para os que, vindo dela, se 
dedicaram a constituir urna área definida pela sua pertinencia a 
Antropología, o estudo das rela~óes raciais, mito que, apesar de 
ter muitas versóes, 2 pode ser contado da seguinte maneira. Ra~-

1. A pesquisa, cu jo título provisório é "Ilusóes da liberdade: a escota 
Nina Rodrigues e a antropología no Brasil", será apresentada como tese 
de doutoramento na área de Ciencia Política da Universidade de Sao 
Paulo e foi realizada sob a orientayáo de Ruth Cardoso. Vários pontos 
aquí apenas sugeridos sao ali desenvolvidos em maior detalhe. 

2 . As .versóes f oram registradas tanto pelos autodefinidos discípulos 
de Nina Rodrigues - por exemplo, Arthur Ramos, Loucura e Crime, 
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mundo Nina Rodrigues (1862-1906), brilhante professor e pes
quisador, dotado de urna personalidade carismática e cujo valor 
intelectual foi reconhecido pelas personagens médicas internacio
nais mais importantes de sua época, reuniu em torno de si na 
Faculdade de Medicina da Bahia um grupo de nao menos brilhantes 
discípulos que, depois de sua morte prematura, se esp.alharam por 
vários pontos do país, dando continuidade a sua obra e fun
dando tanto a Medicina Legal brasileira como urna Antropologia 
Nacional. 

A questao mais acesa em torno da qual este mito foi posto 
etn discussao no cenário intelectual brasileiro, na década de 30, 
f oi a assim chamada "questao racial": uma ferrenha disputa a 
respeito de a quem teria cabido a prioridade tanto dos estudos 
sobre o negro como do resgate da obra de Nina Rodrigues colocou 
o mito de sua "escola", por um breve momento, no centro das 
aten9óes dos praticantes de urna disciplina que estava constituin
do-se como tal no Brasil, a An.tropologia. Os dois principais 
opositores nesta disputa eram Arthur Ramos, que se definia como 
"o mais humilde" dos discípulos de Nina Rodrigues, e Gilberto 
Freyre, que pretendía iniciar urna nova linhagem, e ambos recla
mavam a prioridade ora da Bahia, ora de Pernambuco, para o 
renascimento dos estudos sobre o negro no Brasil. 

Nao é possível detalhar aquí todos os passos do processo 
de constitui9ao dessa "esc.olá ", mas é preciso observar que todos 
os que se definiam como discípulos de Nina Rodrigues compar
tilhavan1, com maior ou menor enfase, da convic9áo de que o 
conhecimento do corpo humano, e das determinay5es que o sujei
tavam, era fundamental para a compreensao das relayóes sociais. 
Este conhecimento se deteve, num primeiro momento, no aspecto 
exterior do corpo humano e provavelmente todos já ouviram falar 
de algumas das conseqüencias deste interesse: a comprova9ao 

P~rto Alegre, Livraria do Globo, 1937, ou Afranio Peixoto, prefácio a 
Nma Rodrigues, As Ra9as Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil 
(ele 1894) , Salvador, Livraria Progresso, 1957 - como por historiadores 
da cultura nacional, por exemplo, Fernando de Azevedo, A Cultura Brasi
leira, Brasilia, Editora da Universidade de Brasília, 1963. 
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"científica" do racismo e do machismo sao doi,6 bons exemplos. 
Foi medindo o corpo humano, e comparando estas medidas, que 
cientistas do século passado chegaram a conclusao de que o negro 
era inferior ao branco porque seu cérebro era menor, ou pesava 
menos, a mesma razao utilizada para "comprovar" a inferioridade 
da mulher. Se a defini9ao científica das pessoas come9ou por ser 
feita a partir da Antropometría, o desenvolvimento da aplica9ao 
prática de novas disciplinas mais sutis da medida, como a Eugenia 
ou a Psicología, deslocou a discussao do exterior para o it1terior 
do corpo hu1nano, dos estigmas visíveis, para os sinais invisíveis 
de sua adequayao ou inadequa9ao as normas sociais. Isto é, as 
pessoas já nao eram definidas apenas pelo angulo facial ou pela 
cor da pele, embora estas defini9óes continuassem a ser utilizadas, 
mas a partir de testes cada vez mais refinados que as classificavam 
conforme a sua hereditariedade, o seu caráter ou a sua constituiyáo 
biotipológica - urna combina9ao de fatores físicos e psíquicos. 

Nos dois momentos em que estas defini9óes da pessoa, deri
vadas de análises do aspecto visível ou invisível do corpo humano, 
estavam em discussao, a medicina e a antropología tiveram rela-
9oes muito estreitas: concentradas em torno da no~ao de ra9a, 

primeiro, e em torno da no9a~ de cultura, depois. Os seres antes 
considerados inferiores porque tinham um cérebro algumas gran1as 
inais leve do que o cérebro do homen1 branco ocidental, tomado 
como padrao, passaram a ser considerados inferiores depois porque 
tinham urna mentalidade "pré-lógica". 3 No Brasil, embora mé~ 

3 . Boa parte dos dentistas do século passado endossava a idéia da 
inf erioridade de pessoas nao brancas, nao européias e do sexo feminino. 
Essas teorías se apoiavam principalmente na invenyao de técnicas apuradas 
para medir e comparar as medidas do corpo humano e foram expressas 
n~s pesquisas de Samuel George Morton, Paul Broca ou Cesare Lombroso, 
todos médicos, importantes na constituiyao institucional da antropologia, 
réspectivamente nos Estados Unidos, na Franya e na Itália. Quanto a 
l'¿ina Rodrigues, foi elogiado por Lombroso como seu discípulo no Novo 
?\fundo. Para urna história e urna crítica dessas convicyóes, ver Mark 
Haller, Hereditarian Attitudes in American Thought, Rutgers University 
Press, 1963 e Stephen Jay Gould, The Mismeasure o/ Man, New York, 
Norton & Co., 1981. A expressao "mentalidade pré-lógica" foi criada por 

1
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dicos e antropólogos se tivessem agrupado sob a denomina9ao de 
urna "escola Nina Rodrigues" e tornado esta escota conhecida 
a través de su as discussoes sobre ra9a e cultura, nao f oi a través 
do estudo desta questao que eles exerceram sua maior influencia 
na sociedade brasileira como um todo. Se lembro os parametros 
c.om os quais eles trabalhavam é para que estas conseqüencias se 
tornem mais inteligíveis, já que é comum pensarmos nessas coisas 
como longínquas e ultrapas·sadas. Nem tanto: urna notícia publi
c~da na Folha de S. Paulo de 8 de julho <leste ano dá conta de 
um artigo do Journal of American: lndian· Education, no qual seu 
autor, Allen Ross, da Universidade do Colorado, afirma que "os 
índios e os cowboys, nos EUA, nao conseguiram entender-se por
que os brancos pensam principalmente com o lado esquerdo do 
cérebro, e os índios com o lado direito". A notícia ·continua: 
"Ross faz urna distin9ao entre as f un9óes do hemisf ério esquerdo 
do cérebro, 'lineares, lógicas, científicas, analíticas, enfatizando 
fatos, detalhes objetivos, substancialmente masculinas', e as fun-
96es do hemjsfério direito, 'nao lineares, criativas, espirituais, 
perceptivas, imaginativas, intuitivas, substancialmente femininas' ". 

Nao só este tipo de aplica9ao da ciencia ainda tem os seus 
adeptos, e de vez em quando retorna com outros · nomes - como 
o exemplifica o sucesso recente da sociobiologia - como também 
produziu conseqüencias sociais muito concretas e ainda vigentes. 4 

Levy.:Bruhl para opor a maneira de pensar dos "primitivos" a dos "cívili· 
zados" e foi incorporada por psicólogos que inventaram os testes de inte
ligencia para "comprovar" o atraso mental de certas categorías sociais 
em sociedades contemporaneas. 

4. Como resultado de leis aprovadas no início do século, nos Estados 
Unidos, por exemp,lo, 7 . 500 pessoas foram esterilizadas só no Estado 
da Virginia, entre 1924 e 1972, tendo as opera~óes sido realizadas em 
"homens e mulheres considerados imbecis e anti-sociais, incluindo máes 
solteiras, prostitutas, pequenos delinqüentes e crian~as com problemas de 
disciplina" (Gould, 1981 : 335). No Brasil, embora alguns aficdonados da 
Eugenia tenham tatnbém proposto a prática dessa~ medidas - ver Jurandir 
Freire Costa, História da Psiquiatría no Brasil, Rio, Editora Documentário, 
1976 - , a esterilizayao nunca foi legalizada, mas as mesmas idéias tiveram 
outros efeitos que, apesar de nao serem tao retumbantes, me parecem 
igualmente terríveis. 

\ 
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Já a v,igencia da própria escola Nina Rodrigues foi c.urta e de 
certa forma esgotou-se no nível do simbólico: no mesmo ano da 
morte de Artliur Ramos ( 1949) , principal publicista dela no 
tratamento da questao das rela96es raciais de urna perspectiva 
culturalista, os estudos sobre estas rela9oes tomavam outro rumo 
e desde aí também a antropologia se afastaria cada vez mais da 
área da influencia da medicina. Qs antropólogos passariam, a 
partir daí, a se interessar particularmente pela questao da iden
tidade social, refraseando o tema das rela96es raciais dentro desta 
questao; os médicos legistas, \ por sua vez, incorporariam esta e 
outras ques!óes ao tema mais geral que os interessaria desde entao, 
o da identific(lfao. 

O trabalho dos médicos legistas da "escola", no entanto, 
teve urna eficácia nao apenas simbólica e as conseqµencias de seu 
trabalho nos atingem a todos até hoje, como cidadaos desta 
sociedade. Vou lembrar aqui apenas dois exempJos da atua9ao dos 
discípulos de Nina Rodrigues, membros da ala médico-legal da 
escota: o da identifica9ao civil obrigat6ria e o da transformagao de 
crian9as em menores, trahalho de cria9ao de urna categoria e, de 
certa forma, subproduto de sua preocupa~ao com a identifica9ao. 

O médico Afranio Peixoto, aluno de Nina Rodrigues e que 
se definirla como seu "discípulo dileto" uma vez constituída a 
"escola", da qual Arthur Ramos o nomeou chef e,. fez toda a sua 
carreira no R1o de Janeiro, onde criou o seu próprio grupo de 
seguidores. O mais atuante deles foi Leoní~io Ribeiro, também 
médico e diretor-fundadór do Instituto de Identificac;ao do Rio de 
Jan~iro, posta que assumiu em 1931. Aí Leonídio Ribeiro se 
dedicarla a uma luta, afinal vitoriosa, pela transformagao do mé
todo dactiloscópico de identifica9ao criminal - cuja implanta9ao 
no Brasil, primeiro país a adotá-lo oficialmente, se deveu em 
parte a propaganda de Afranio Peixoto - num método de iden
tifica9áo geral dos cidadaos do país. ~ ele mesmo quem conta, 
num Congresso de Criminología em Buenos Aires, a:s estratégias 
dessa luta: 

"No Brasil, estamos, felizmente, em vias de obter a generali
za9ao desta medida, ainda que por meios indiretos. Sempre que 
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um cidadao deseja, em nosso país, exercer qualquer ato da vida 
civil, depara logo com a exigencia da preva de identidade. É que 
um documento legal desta natureza é indispensável, por exemplo, 
a todos os candidatos a matrícula ras escolas secundárias e supe
riores, assim como para os sorteados e inscritos, que deverao 
prestar servi9os militares. Essa exigencia abrange, por si s6, quase 
toda a populayao masculina, na época da adolescencia. Por outro 
lado, sendo obrigatório o exercício do voto, depois da maioridade, 
o Código Eleitoral impóe a mesma formalidade para a obten9ao 
do título de eleitor, que é indispensável para os funcionários 
públicos, de ambos os sexos. Os passaportes brasileiros de há 
muito contem a impressao digital. 

Além disso, para o exercício de qualquer espécie de fun9ao 
pública ou profissóes liberais, assim como para os militares, ope
rários, motoristas, domésticos, de todos se exige a carteira de 
identidade, civil ou profissional, fornecida pelos numerosos servi-
90s de identifica9ao, que estao espalhados pelos pontos mais afas
tados do território nacional. 

Na vida prática cotidiana, para receber qualquer importancia, 
num banco ou nas reparti96es públicas ou particulares, para 
assinar cheques, escrituras públicas, tomar parte em qualquer 
sociedade anonima ou firma comercial, é absolutamente indispen
sável que o interessado apresente, entre seus documentos, a c~rteira 
de identidade. Até os cadáveres dos indivíduos desconhecidos sao 
identificados, obrigatoriamente, antes de sepultados. 

Por fim, a nova · lei de 11 de maio de 1938, que regulou a 
entrada de estrangeiros no Brasil, decretou a identifica9ao obriga
tória de todos os que penetrarem em nosso território, mesmo de 
passagem, ou que nele residem. 

Este exemplo de nossa legisla9ao, que obriga os nacionais 
como os estrangeiros a possuírem um documento de identidade 
pessoal, que os proteja, em qualquer momento, contra urna . su~
peita, ao mesmo tempo que defenda a sociedade contra os ind1-
víduos que atentam contra suas leis, deveria ser copiado pelos 
demais países deste continente, a fim de ser possível urna a9ao 
conjunta de repressao policial, na América do Sul, para a defesa 
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da ordem e garantía dos direitos dos cidadaos" (Archivos de 
Medicina Legal e ldentificafiío, Rio, Imprensa Nacional, julho de 
1938: 528 e seguintes). 

A exigencia da carteira de identidade, ou RG, diminutivo 
costumeiro do Registro Geral enfim constituído, pelo qual Leo
nídio Ribeiro lutara desde 1934, tornou-se tao banal e incorporou-se 
de tal forma a nossa vida cotidiana, que é preciso olhá-la duas 
vezes para nos lembrarmos de que ela tem impresso um sinal de 
controle sobre todos os cidadaos deste país, controle que nem 
sequer é constitucionalmente legitimado, mas que nós legitimamos 
ao aceitá-lo sem discutir seus pressupostos políticos ou legais. 

Outra luta na qual Leonídio Ribeiro esteve empenhado, com 
o apoio de seu mestre Afranio Peixoto, foi pela transforma9ao 
de crian9as em menores. Nao parece ter sido por acaso que o 
interesse desses médicos pelas crian9as tenha surgido naquele 
momento e que f osse realizado nao só pelo mesmo núcleo de 
agentes interessados na identifica9ao geral da popula9ao como a 
partir das mesmas i~stitui~óes, criadas com outros objetivos. 

Apesar de que o fato de as crian9as terem sido parte impor
tante da mao-de-obra trabalhadora desde bem pequenas, no início 
da industrializa9ao no Brasil, ou de que, pelo Código Penal de 
1890, urna crian9a pudesse ir para a prisao desde os nove anos 

· de ida de possam parecer f enomenos chocantes atualmente, is to 
de certa forma significava também que durante certo período de 
nossa história elas ·eram vistas como participantes integrais de 
nossa vida social. Depois da primeira guerra, vários tratados 
internacionais estabeleceram novas regras de convivencia, internas 
e externas, aos países membros da Sociedade das Na96es ·e um 
dos resultados <lestes tratados foi a aprova9ao de urna Declara9ao 
dos Direitos da Crian9a, na Conferencia de Genebra, em 1921. 
No Brasil, o que se decretou foi um Código de Menores, em 1927, 
onde se proibia o trabalho de crian9as até 12 anos e se conside
ravam excluídas de puniyáo legal as crian9as até 14 anos. Dos 
14 aos 18 anos, as crian9as poderiam ser internadas em "esta
beJecimentos especiais", e dos 18 anos em <liante seriam respon
sáveis por seus atos. 
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Sao essas crianyas, desde en tao f ora do mercado de trabalho 
e do alcance das leis penais - e que nao tinham, portanto, como 
serem identificadas -, que vao ser objeto da atenyao de médicos, 
psicólogos, juristas, pedagogos e senhoras católicas. 5 Na mesma 
época comeyaram ~ª ser criados espa~s institucionais especiais 
para analisar o seu comportamento: o Instituto de Pesquisas 
Juvenis e o Serviyo Social de Assistencia e Prote9ao aos Menores, 
em Sao Paulo; o Laboratório de Biologia Infantil, no Instituto de 
Identificayao, no Rio. Inspirados principalmente pelas realizayóes 
do governo fascista da ltália -em relayao as crian9as, a "Obra 
Nacional Balila", alguns médicos brasileiros, com Leonídio Ribeiro 
a frente, iniciaram urna campanha para resolver o problema da 
"criancta abandonada", cu jo resultado institucional mais visível 
foram as Cidades de Menores, criadas no Rio e em Sao Paulo 
nos anos 30. Destrinchar os detalhes desta campanha seria tomar 
demasiado tempo aquí. Gostaria apenas de citar duas frases que 
me parecem expressar bem o pensamento do grupo que a dirigiu 
e que planejou as instituiyóes nos moldes das quais desde entao 
essas crianctas passaram a ser segregadas. 

A primeira delas é urna explicitayao teórica da a9ao desse 
grupo em relayao as crian9as; a segunda é a sua explicitayao política. 
Citando o lombrosiano Di Tullio e louvando a nova ciencia 
italiana conhecida como "pedagogia terapeutica" - que os ale
maes chamavam de "medicina pedagógica" -, dizia Leonídio 

Ribeiro: 
"Na crian9a de um ano é, as vezes, possível já reconhecer 

o futuro criminoso. E na primeira infancia, ou na puberdade, que 
se revelam as primeiras tendencias para as atitudes anti-sociais, 
que se concretizam e agravam progressivamente, sob a influencia 

5 . A Associa9ao das Senhoras Católicas f oi a responsável pela cons
tru9ao da Cidade de Menores de Sáo Paulo. As conferencias realizadas no 
Laboratório de Biologia Infantil, no Rio, para preparar assistentes sociais, 
tinham principalmente mulheres como assistentes, embora os conferencistas 
fossem em sua maioria homens. Mas pelo menos duas mulheres, a deputada 
paulista a Constituinte de 1934, Carlota Pereira de Queiroz, e a escritora 
Maria Eugenia Celso, incorporaram-se a camp.anha e realizaram conf e
rencias. 
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geral do ambiente. Existem, na crianya, os chamados 'sinais de 
alarme' de tais predisposictóes e tendencias ao crime, sinais que 
podem ser de natureza morfológica, funcional ou psíquica. Espe
cialmente sobre estes últimos é que devem estar vigilantes todas 
as maes, sabido que as crian9as perversas, rebeldes, violentas, 
impulsivas, indiferentes e desatentas sao principalmente as que 
precisam receber cuidados especiais para nao se tornarem, afinal, 
elementos perigosos para a sociedade. 

~, pois, l)O seio da família avisada que se inicia a verdadeira 
' campanha de prevenyao do crime, coro a maior eficiencia, por 

meio destas noyoes de medicina social da crian~a" (Archivos, 
janeiro: XL) . 

Aí ficava claro tanto o tipo de contribuiyao vigilante que 
se esperava das mullieres enquanto maes, quanto o fato de que 
todas as crian9as eram passíveis de apresentar os tais "sinais de 
alarme", mas que só .algumas se transformariam em criminosas. 

A segunda frase é do entao ministro da J usticta Macedo 
Soares, que em 1937 clava uma en~revista elogiando o apoio que 
recebera no seu trabalho de modernizayao do sistema penitenciário 
do Rio de Janeiro, no qual se inscrevia a Cidade do Menor. 

"Para isto - dizia ele - ti ve a felicidade de contar com a 
<;olabQrayao de um grupo de especialistas, entre engenheiros~ mé
dicos e juristas, que gentilmente estao cooperando comigo, a fim 
de tornar possível dotar a cidade de um sistema completo e efi
ciente de assistencia, nao só dos criminosos de boje, o que é 
importante, mas principalmente dos de amanha, que sao os menores . 
abandonados e delinqüentes" (ídem, ibídem). 

A prof ecia de Macedo Soares vem sen do muito bem cumprida: 
a transf orma9ao de "crian~as abandonadas" em delinqüentes de 
amanha parece estar em pleno andamento ainda boje, em todas 
as instituiyóes que sucederam as Cidades de Menores nos planos 
dos governos de 1937 para cá. Atuando preventivamente - já 

que nada indica que essas crianctas fossem urna "amea~a social" 
na década de 20/30 -, este grupo de médi~s, aliado a outro-s· 
setores, promoveu a t;ria~ao de urna série de institui~oes que 
acabaram por produzir socialmente a figura do menor abandonado 
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como delinqüente potencial. Transformado de adjetivo em subs
tantivo, o termo menor adquiriu também um significado que pode 
ser facilmente verificado nas páginas dos jornais todos os dias: 
as crian9as assassinadas ou maltratadas constantemente pelos agen
tes do Estado deixaram de ser um problema para a nossa cons
ciencia cívica, já que, afinal, nao se trata propriamente de crian9as, 
mas de delinqüentes. 

Quando lemos hoje a produ9ao intelectual desse grupo de 
médicos, nas inúmeras revistas especializadas que eles publicavam, 
a retórica utilizada em seus textos e as gravuras exibindo os 
instrumentos e técnicas por eles usados nos parecem antiquadas e 
quase ridículas. Elas come9am a parecer terríveis, mais do que 
ridículas, quando comparamos, por exemplo, as fotografías de 
criminosos, loucos, homossexuais ou prostitutas, além das dos 
"delinqüentes habituais", com as fotografias dqs experimentos mé
dicos feítos em campos de concentra9ao: a semelhan9a entre elas 
é muito grande para nao ser percebida. Esta semelhan9a é explí
citamente enfatizada por esses médicos quando eles referem com 
orgulho suas visitas ao Polizei Institut do Terceiro Reich, para 
exibir filmes brasileiros como urna nova técnica de combate ao 
crime, ou quando mencionam o fato de ter sido um brasileiro o 
ganhador do Premio Lombroso de 1933 - o próprio Leonídio 
Ribeiro. Suas rela9óes con1 a polícia, a nível nacional e interna
nacional - estabelecendo, por exemplo, tratados latino-america
nos de coopera9ao na troca de informa9óes sobre "indivíduos 
perigosos" -, sao também explícitas e sugerem que a atua9ao 
conjunta dos aparelhos de repressao do chamado Cone Sul na 
época atual tem urna história mais antiga e urna tradi9ao bem
estabelecida. 

Gostaria, por fim, de fazer duas considera96es a respeito 
desses exemplos de atua9ao científica que mencionei aqui. A 
primeira tem ainda que ver com a rela9ao entre a antropología 
e a medicina que mencionei no início e, embora seja uma obser
va9ao quase banal para os que praticam a antropología boje, nao 
sei se o é para todos os que se interessam pela história da ciencia 
que praticam. Isto é, que ao tentar compreender como as ciencias 
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sociais, e particularmente a antropología, nasceram no Brasil arti
culadas a urna série de outras práticas científicas, chamo a aten9ao 
para a importancia de considerarmos o contexto, tanto teórico 
como político, em que se dá a atua9ao científica. A segunda con
sidera9ao diz respeito a nós todos enquanto cidadaos de urna 
sociedade e membros de urna comunidade científica. Acredito que 
ao deixarmos de lado, em nossas análises teóricas, o que pelo 
menos implícitamente consideramos ciencias menores, ou nem 
consideramos ciencia, como a crimino]ogia, ou a medicina legal, 
por exemplo, deixamos também de prestar aten~ao a toda urna 
área de utiliza9ao do saber científico que tem acabado sempre 
por ter conseqüencias muito concretas sobre a nova vida cotidiana. 
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