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Resumo: 

A comunicação tem como objetivo apresentar uma análise das concepções 

médicas articuladas pelo sábio luso-brasileiro Francisco de Mello Franco (1757-1822), 

aluno egresso da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra reformada (1772) 

que participou ativamente das reformas ilustradas portuguesas ao publicar obras 

engajadas na transformação da realidade cultural lusitana por meio do conhecimento 

médico. Suas obras médicas não se limitam às referências filosóficas mais comuns da 

ilustração portuguesa, mostrando a aproximação do autor com debates médicos 

vitalistas, animistas e sensualistas. Ao longo dos setecentos, tais visões médico-

filosóficas contribuíram para redefinir concepções tradicionais sobre o físico e o moral 

humanos e articulavam uma retórica médica voltada para uma intervenção efetiva sobre 

o modo de vida dos indivíduos e da coletividade, em consonância com as orientações 

mais gerais da ilustração. A partir uma perspectiva metodológica contextualista, o 

trabalho propõe uma investigação dos meios pelos quais o médico operou a tradução 

desses referenciais para a realidade luso-brasileira, articulada com uma análise de sua 

formação intelectual, sua trajetória como homem público e das redes de sociabilidade 

nas quais atuou.  

 

Paper: 

Tradicionalmente, os setecentos são apontados como um período de transição do 

status social da medicina. De prática centrada no tratamento do corpo e voltada para o 

indivíduo, ela amplia sua vocação para uma atuação sobre o corpo social. Assim, num 

movimento consoante com as ambições de controle social pelo poder estatal, ela ajuda a 

dar alguns dos contornos do que hoje conhecemos como higiene. É importante notarmos 

que esse processo histórico esteve condicionado a contextos socioculturais locais e não 

podem ser compreendidos de forma generalizada. O emaranhado de questões de ordem 
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econômica, política, socioprofissional e cultural conferiram feição própria às relações 

desenvolvidas entre medicina acadêmica e medicina popular, instituições médicas e 

Estado, médicos e população, médicos e seus pares, e assim por diante.  

Na presente comunicação, a atenção se volta para os debates entre correntes 

distintas do pensamento médico que serviram como inspiração para essas 

transformações. Mais especificamente, pretemos apresentar algumas das conclusões, 

ainda que iniciais, sobre a disseminação desses debates em Portugal através das obras de 

Francisco de Mello Franco (1757-1822). 

Nascido em Paracatu, Minas Gerais, Mello Franco era filho do português João 

de Mello Franco, um comerciante que fez fortuna na região através da mineração e da 

criação de gado
1
.
 
Foi mais um dos tantos jovens originários de famílias da elite mineira 

enviados à Europa para dar continuidade a seus estudos, matriculando-se no curso de 

medicina da Universidade de Coimbra
2
. Desde o início de sua trajetória intelectual, 

aproximou-se de referenciais ilustrados, em muitos momentos mostrando-se crítico dos 

caminhos tomados pelas reformas durante o governo D. Maria I. Ainda durante o curso 

universitário, foi acusado de herege, naturalista e dogmático pelo Santo Ofício em auto 

de fé de 1781 e condenado, após ser denunciado como defensor de proposições 

heréticas e sediciosas
3
. 

Sua passagem precoce pelo cárcere inquisitorial contrasta com sua posterior 

consagração como funcionário público e homem de ciência. Anos mais tarde, Mello 

Franco ocuparia cargos de destaque na Academia de Ciências de Lisboa, chegando a 

exercer função de vice-secretário, receberia título de Comendador da Ordem de Cristo e 

de Medico da Câmara Real, dentre outras honrarias. Após estabelecer-se como médico 

de prestígio em Lisboa, retornou ao Brasil como médico da princesa Leopoldina, em 

1817, onde residiria até seu falecimento em 1822.
4
  

                                                                 
1
 Rossana Nunes. Nas sombras da libertinagem: Francisco de Mello Franco (1757-1822) entre luzes e 

censura no mundo luso-brasileiro. (Dissertação de mestrado Universidade Federal Fluminense 2011.)  
p.71.  
2
 Francisco Morais. “Estudantes brasileiros em Coimbra 1772-1872”. Anais da Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro, 62, (1940); Manuel Xavier de Vasconcelos Pedrosa. “Estudantes brasileiros na Faculdade de 
Medicina de Montpellier no fim do século XVIII”. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 253 
(1959): 35-71; Caio Boschi. “A Universidade de Coimbra e a formação das elites mineiras coloniais” 
Estudos Históricos 4, 7 (1991):100-111. 
3
 Luiz Carlos Villalta. Reformismo ilustrado, censura e práticas de leitura: usos do livro na América 

Portuguesa. (Tese de doutorado Universidade de São Paulo 1999). 
 p.343-344. 
 
4
 Nunes, “Nas sombras da libertinagem”... 
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Parte de seu prestígio viria do reconhecimento como autor de obras médico-

pedagógicas que, em consonância com o caráter utilitário e pragmático das reformas 

ilustradas, preconizavam um modelo de atuação médica organizador da vida social, 

comprometido com o “cultivo” de cidadãos aptos a contribuir para a conservação e 

perpetuação do corpo social. Dentre elas, Tratado da educação física dos meninos para 

uso da nação portuguesa (1790) e Elementos de Higiene ou dictames theoreticos, e 

practicos para conservar a saude e prolongar a vida (1814). 

Mello Franco também foi autor de obras anônimas de relativa circulação em 

Portugal no final dos setecentos.
5
 Dentre essas, destacamos a Medicina Theologica ou 

súplica humilde feita a todos os senhores Confessores e Directores sobre o modo de 

proceder com os seus penitentes na emenda dos peccados, principalmente da lascívia, 

cólera e bebedice (1794), na qual se apoiava em discussões médicas de seu tempo para 

denunciar a ineficácia dos remédios morais aplicados pelos teólogos no combate aos 

pecados, elegendo o campo somático como a principal causa das paixões, razão pela 

qual a salvação da alma passaria a depender da saúde do corpo
6
. A obra foi inicialmente 

aprovada pela Real Mesa Censória, mas, em seguida, gerou grandes apreensões nos 

poderes públicos, por conta de seu conteúdo, supostamente antirreligioso, e foi 

sumariamente suprimida. Vale dizer que os desdobramentos em torno da publicação 

acabariam por contribuir para a dissolução da Real Mesa em 17 de dezembro de 1794
7
.  

Como veremos adiante, em parte dos escritos médicos de Francisco de Mello 

Franco, sobretudo na Medicina Theológica e nos Elementos de Higiene, nota-se uma 

aproximação com debates que ao longo do XVIII reformulavam as concepções 

tradicionais sobre a natureza humana. Boa parte dessas discussões procuraram, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, reabilitar as especificidades dos 

organismos vivos em contraposição ao prestígio adquirido pelas explicações mecânicas 

para os fenômenos da vida desde o século anterior. Assim, investia-se cada vez mais em 

                                                                 
5
 Em geral, essas obras revelavam a face mais polêmica das ideias do médico mineiro, como o poema 

satírico intitulado Reino da Estupidez (1785) que debochava das contradições da ilustração durante do 
reinado mariano e do conservadorismo na Universidade de Coimbra nessa época. Na Primeira e na 
Segunda Resposta ao Filósofo Solitário- ambas motivadas pelo texto O Filósofo Solitário, que circulou em 
Portugal de forma também anônima entre 1786 e 1787- Mello Franco se contrapõe à inspiração 
rousseauniana do escrito anônimo e defende a vida em sociedade como condição essencial para o 
Homem e a primazia do conhecimento médico na garantia da conservação da saúde do corpo social. 
6
 Paulo José Carvalho da Silva. “A psicopatologia entre a alma e os nervos: a Medicina Theologica (1794) 

de Francisco de Melo Franco”. Filosofia e História da Biologia 3 (2008)336. 
7
 Teófilo Braga. Historia da Universidade de Coimbra. 1898. v. 3.; Villalta, “Reformismo Ilustrado”… 

p.154-157. 
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explicações baseadas em forças vitais, sensibilidade, irritabilidade, estímulos nervosos, 

dentre outros, como forma de demarcar as características próprias à matéria viva que 

não poderiam ser compreendidas por aqueles que enxergavam os seres vivos como 

meras máquinas subordinadas a princípios mecânicos.  

Trata-se de debates amplos e variados, no qual o etiquetamento das ideias se 

mostra pouco operacional. Nas últimas décadas, tomou força uma historiografia que 

procura reavaliar a presença e o alcance dessas discussões, especialmente nos domínios 

da fisiologia e da medicina. Em geral, esses trabalhos conferem especial atenção à 

matriz de pensamento vitalista e procuram indicar os meios pelos quais as formas de se 

conceber a natureza humana que dela derivaram contribuíram como sustentáculo 

epistemológico da ampliação jurisdicional do discurso médico, a partir da segunda 

metade do século
8
.  

Sem ignorar as imbricações político-institucionais nas quais essas discussões 

estavam imersas, alguns autores se dedicaram a mostrar como muitas das concepções 

articuladas no âmbito do pensamento médico do período ajudaram a pautar as 

estratégias de atuação política da classe médica em contextos específicos. Tendo como 

pano de fundo as reformas ilustradas, sobretudo na França, muitos médicos produziram 

propostas de reformas sociais que colocavam a medicina como principal auxiliar dos 

legisladores no processo de redefinição dos padrões de conduta moral e física dos 

indivíduos, e tiveram relativa aceitação por parte do Estado.
9
 

É a partir dessa perspectiva que pretendemos analisar as concepções médicas de 

Francisco de Mello Franco. Sabemos que a maior parte de sua intervenção pública 

ocorreu em Lisboa e voltou-se para atividades ligadas a pedagogia e higiene, num 

contexto de reordenação do ambiente intelectual lusitano. Nesse sentido, sua atuação 

                                                                 
8
 Elizabeth A. Williams The physical and the moral: Anthropology, physiology, and philosophical medicine 

in France, 1750-1850 (Cambridge, Cambridge University Press, 1994.); Elizabeth A. Williams. A cultural 
history of medical vitalism in enlightenment Montpellier. (London: Ashgate, 2003); Sean Quinlan The 
great nation in decline: sex, modernity and health crises in revolutionary France (1750-1850). 
(Hampshire: Ashgate, 2007); Roselyne Rey. Naissance et développement du vitalisme en France de la 
deuxième moitié du 18

e
 siècle à la fin du Premier Empire (Oxford, Voltaire foundation, 2000) François 

Duchesneau. La Phisiologie des Lumières: empirisme, modèles et theories. (Paris: Garnier, 2012). 
9
 Jean-Luc Chappey. “Les Idéologues face au coup d'Etat du 18 brumaire an VIII. Des illusions aux 

désillusions”. Politix 14, 56. (2001): 55-75; Terence Murphy “The French Medical Profession’s Perception 
of its Social Function Between 1776 and 1830” Medical History 23 (1979) 259-278; Othmar Keel. 
L’avènement de la médecine clinique moderne en Europe, 1750-1815 : politiques, institutions et savoirs, 
(Montréal, Presses de l’Université de Montréal ; Genève, Georg, 2001); Williams, “The Cultural  
History...” 
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tangencia aquela típica de vários outros membros da intelectualidade luso-brasileira 

que, aliados ao Estado, envolveram-se na criação de uma ampla de rede de circulação de 

ideias e conhecimentos sobre o Império ultramarino português na segunda metade do 

século XVIII, com o objetivo de fornecer subsídios para a implementação de práticas 

produtivas que pudessem incrementar sua atividade comercial e cultural.
10

 Com maior 

ênfase no governo mariano, muitos desses homens participaram da criação e do 

cotidiano de espaços de sociabilidade intelectual constituídos por academias, museus de 

história natural, sociedades científicas e literárias que contribuíram para o fomento de 

um ambiente de dinamismo científico e cultural entre alguns setores da elite letrada 

lusitana.
11

  

Nesses espaços - com destaque para a Academia de Ciências de Lisboa, da qual 

Mello Franco foi membro ativo - funcionaram como centros de debates entre diversas 

propostas de reforma cultural para o Império, contribuindo na definição dos 

balizamentos teóricos do reformismo ilustrado luso.
12

 Nesse contexto onde afloravam 

propostas de reforma diversas, além de Mello Franco, participaram inúmeros outros 

sábios como o médico Bernardino Antonio Gomes (1768-1823), o naturalista José 

Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), o abade Correia da Serra (1750-1823), só 

para citar alguns, que mostravam estar estavam em contato alguns dos mais recentes 

debates filosóficos ilustrados, sem deixar de sustentar uma postura crítica em relação a 

esses conteúdos, e voltada para sua aplicação da realidade do Império Português 

(KURY, 2004, p. 113-115).
13

 

Nas próximas, tentaremos indicar algumas relações entre as concepções sobre a 

natureza humana e o modelo de intervenção médica na sociedade reivindicado por 

Mello Franco e alguns debates médicos que fundamentavam propostas de reforma 

                                                                 
10

 Maria Odila Leite da Silva Dias. “Aspectos da Ilustração no Brasil,” In: A Interiorização da Metrópole e 
outros estudos. (São Paulo: Alameda, 2005); Kenneth Maxwell. “A geração de 1790 e a idéia do império 
luso-brasileiro.” In: Chocolate, piratas e outros malandros: Ensaios Tropicais, ed. Kenneth Maxwell (São 
Paulo: Paz e Terra, 2002); Lorelai Brilhante Kury. “Homens de ciência no Brasil: impérios coloniais e 
circulação de informações (1780-1810)” Manguinhos 11 (2004): 109-129. 
11

 Lorelai Kury e Oswaldo Munteal Filho. “Cultura científica e sociabilidade intelectual no Brasil 
setecentista: um estudo acerca da Sociedade Literária do Rio de Janeiro.” Arquivo Nacional Revista 
Acervo 8, 1 (1995):105-123; Berenice Cavalcante. “Os 'letrados' da sociedade colonial; as academias e a 
cultura do iluminismo no final do século XVIII”. Acervo- Revista do Arquivo Nacional (1995): 53-66. 
12

 Oswaldo Munteal Filho. “Todo um mundo a reformar: intelectuais, cultura ilustrada e 
estabelecimentos científicos em Portugal e no Brasil, 1779-1808”. Anais do Museu Histórico Nacional 
29: 87-108; Vera Regina Beltrão Marques. “Escola de homens de ciências: a Academia Científica do Rio 
de Janeiro”. Educar 25 (2005): 39-57; Robert Wegner. “Livros do Arco do Cego no Brasil colonial.” 
Manguinhos 11 (2004): 131-40 
 
13

 Kury, Homens de ciência...” p.113-115 
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social, sobretudo na França da segunda metade do século XVIII. Para isso, 

destacaremos duas de suas obras: a Medicina Theologica (1794) e os Elementos de 

Higiene (1814). 

 

Medicina Theologica: o médico e o confessor. 

 

 O texto, atribuído a Francisco de Mello Franco, revela-se como um ataque direto 

aos teólogos pela via médica. Acusados de serem incapazes de distinguir o pecado da 

patologia, são chamados a entender de medicina, antes de aplicarem penitências a seus 

fiéis. Seu título completo era Medicina Thelogica, ou supplica humilde, feita a todos os 

Senhores Confessores, e Directores, sobre o modo de proceder com seus Penitentes a 

emenda dos peccados, principalmente da Lascivia, Colera, e Bebedice, e apesar da 

ênfase nesses três últimos pecados, a obra é também uma espécie de tratado sobre as 

paixões da alma. Ao longo de 23 capítulos, Mello Franco disserta sobre a origem das 

paixões no homem, seus efeitos sobre sua condição física e moral, além de estabelecer 

uma dietética votada para seu controle. Ao fim, Mello Franco dedica uma súplica 

dirigida aos “Ministros do Altíssimo”, na qual afirmava: 

 

“Nós os pecadores confessamos aos vossos pés nossos pecados todos, mas no 

propósito da emenda, que devemos protestar, não vos podemos asseverar, que entre 

huma segurança firme de não recahirmos nos três peccados da lascívia, cólera, e 

bebedice, a que nos havemos habituado. (...) Até agora quase desesperados do remedio 

naõ o temos buscado. Nós nos persuadimos que nossos sãos hábitos depois de se 

converterem em nossa natureza já naõ podiaõ ser extirpados sem destruição da nossa 

alma. Estamos desenganados, descobrio-se huma Medicina, que mudando os nossos 

ditos máos hábitos nos faz possuir o corpo, e na alma huma saúde perfeita.”
14

 

 

 O papel atribuído ao conhecimento médico fica claro no trecho acima. O autor 

não subverte de todo a tradicional primazia do médico sobre os cuidados do corpo, mas 

afirma que através dele é possível acessar a alma. Desse modo, os domínios da vontade, 

                                                                 
14

 Medicina Theologica ou súplica humilde feita a todos os senhores Confessores e Directores sobre o 
modo de proceder com os seus penitentes na emenda dos peccados, principalmente da lascívia, cólera e 
bebedice. (Lisboa: Officina Antonio Galhardo, 1794).p.146-147. 



7 |Ricardo Cabral de Freitas, Pensamento médico e reforma social nas obras de Francisco de Mello 

Franco (1757-1822). 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

antes somente acessíveis aos teólogos, agora eram afirmados como assunto da medicina, 

à qual os teólogos agora deveriam prestar contas. 

  Apesar de inicialmente aprovada pela Real Mesa Censória, a Medicina 

Theologica logo se tornou alvo dos esforços persecutórios de Pina Manique, na época 

Intendente Geral da Polícia de Lisboa.
15

 A obra gerou interesse entre o público leitor e 

esgotou-se em apenas oito dias, além de suscitar debates que viriam à tona mesmo após 

5 anos de sua publicação.
16

 

Apesar do seu potencial polêmico aos olhos dos discursos tradicionais da 

sociedade portuguesa, o que nos interessa aqui é mostrar como Mello Franco ancora 

suas proposições numa gama de debates médicos de seu tempo. Parte da originalidade 

da obra advém da apropriação desses debates na construção de uma crítica dirigida aos 

confessores, coisa que a maior parte dos autores referenciados por ele não fez, pelo 

menos de forma tão direta. Por outro lado, também não é possível afirmar que o autor 

proponha uma laicização da medicina ou da própria atividade confessional. Na verdade, 

o que se pretende é, antes de tudo, extirpar da prática religiosa o que considerava 

impróprio à luz das suas concepções filosóficas, e assim, garantir uma espécie de 

purificação da religião. Não se nega sua utilidade e há cuidado em afirmar sua 

importância no combate aos pecados. Assim, a questão girava mais em torno de um 

reordenamento jurisdicional entre teologia e medicina do que propriamente da 

sobreposição de uma pela outra: 

“Por isso tomei a resolução de ampliar a idéia, que geralmente se tem formado 

da qualidade, ou officio dos Confessores, mostrando até onde podia chegar a 

denominação de Medicos, com que são decorados, pela necessidade em que estão de 

                                                                 
15

 Em dezembro de 1794, Pina Manique enviou um relatório ao mordomo Mor-Marquês de Ponta Lima 
o qual relava os rumos da investigação.

15
 O relatório coincide com a carta de lei emitida pelo Governo 

de D. Maria I, no mesmo dia, dissolvendo a Real Mesa Comissão Geral, que desde de 1787 estava 
encarregada da censura literária em Portugal.

15
 Conforme destaca Rossana Nunes, o documento 

também fazia referência a uma suposta “extraordinária e temível Revolução Literária e Doutrinal”. 
Rossana Nunes. “Um livro, várias leituras: uma reflexão sobre os diálogos entre a história das ideias, a 
história política e a história cultural”. (In.: Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Natal: UFRN, 
2013). 
16

 Destaque para as Dissertações Theologicas Medicinaes (1799), nas quais o Frei Manuel de Santa Ana 
se contrapunha ao dogmatismo heterodoxo contido no escrito anônimo, e os relatos do viajante francês 
Carrière que condenou seu suposto materialismo. Manoel de Santa Anna. Dissertações theologicas 
medicinaes. (Lisboa: Regia officina typografica, 1799); J.B.F. Carrière. Panorama de Lisboa no ano de 
1796. (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1989). 
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conhecer radicalmente muitas doenças, que depois de infeccionar o corpo, penalizaõ a 

alma, e os faz desfalecer, ou cahir em peccado.”
17

 

 

  A questão continua a ser desenvolvida no primeiro capítulo, Os senhores 

confessores devem ser chamados Medicos do homem, e não só do seu espírito, onde os 

posicionamentos do autor sobre a questão tomam contornos mais claros:  

 

“Se esta proposição se entendesse do mesmo modo, como vulgarmente 

entendem os Fysicos, quando chamaõ Medicos do Espirito a Antonio Le Camus, a 

Verdriers, e outros que escreverão da Medicina do Espírito, e do equilíbrio do Corpo 

com a alma, então eu ficaria descançado, e com Medicos tão sábios passaria a expor 

todos os methodos de curaras paixões da alma; porém a intelligencia da dita 

proposição naõ he a mesma nos Theologos, que nos Fysicos, porque estes por Medicos 

do Espirito entendem aquelles Medicos, que não dividindo no homem vivo a alma do 

corpo, mas considerando sempre sua união, e mútua correspondência em todas as 

acções de qualquer gênero que sejaõ, julgaõ que o espírito he sempre affectado quando 

no corpo se produz alguma mudança, e que remedeada esta mudança do corpo se 

remedea em consequencia a turbação do espírito.” [grifo meu] 

 

 A raiz do problema estaria então na própria formação dos confessores. Alheios 

aos conhecimentos sobre o corpo, agora necessitavam prestar contas à Medicina. 

Segundo Mello Franco, na versão preconizada pelos teólogos, o corpo “he sempre 

olhado como um escravo rebelde, e merecedor sómente de ser dilacerado com 

tormentos, por concorrer algumas vezes para a execução do peccado.”
18

 Nessa 

concepção, a alma racional seria “Rainha e Senhora” do corpo, não se submetendo aos 

seus desígnios por outra via que não fosse a da vontade. Como ele aponta mais adiante, 

esse equívoco faria com que a maior parte dos pecados julgados no “Tribunal da 

Penitencia” não fossem mais do que enfermidades corporais. Portanto, o mero 

conhecimento dos pecados e das virtudes não seria suficiente.
19

   

Para isso, aponta como leitura fundamental para os confessores a obra Médecine 

de l’Esprit de Antoine Le Camus (1722-1772), médico regente da Faculdade de 

Medicina de Paris, que ensinaria a “remediar as paixões da alma remediando as 

                                                                 
17

Medicna Theologica... p.5 
18

 Ibid., p.13 
19

Ibid, p.26. 
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enfermidades do corpo”.
20

  Publicada em Paris no ano 1753 a publicação de Camus se 

deu em meio a um ambiente de efervescência marcado pelo surgimento de um número 

considerável de tratados médicos de vocação reformista que concebiam as relações 

entre medicina e sociedade em novos termos. Dentre essas destacam-se L’Histoire 

Naturelle de l’âme (1745) de Julien Offray de La Mettrie; L’idée de l’homme physique 

et moral (1755) de Louis de Lacaze; Essai sur la nature de l’âme (1757) de Antoine 

Louis e Traité des sens (1742) de Claude-Nicolas Le Cat.
21

  

Parte da fundamentação teórica do discurso médico desse período tem origem 

em novas formas de conceber o funcionamento dos organismos vivos e suas formas de 

interação com o ambiente. Como já mencionamos, as explicações iatromecânicas dos 

fenômenos próprios a matéria viva passavam a ser alvo de contestações em várias 

frentes. Para muitas correntes de pensamento, conceber os organismos vivos como 

máquinas submetidas a leis mecânicas não era suficiente. Tratava-se de estruturas 

complexas demais para serem reduzidas a esquemas que, embora dotados de coerência 

lógica, careciam de fundamento empírico. Nesse contexto, a antiga questão da relação 

corpo/mente toma novos contornos e o modelo cartesiano, calcado na separação total 

entre o corpo (res extensa) e a alma (res cogitans) passa então a ser alvo de uma 

profunda revisão. Contestava-se não apenas o funcionamento mecânico do organismo, 

mas também suas relações com a alma. A impossibilidade de interferência direta de um 

domínio sobre o outro parecia cada vez menos plausível diante da observação dos 

efeitos das paixões, das enfermidades e dos estímulos sensoriais nos aspectos físicos e 

morais dos indivíduos. 

A obra de Camus é representativa dessa reorientação. Ao explicar suas 

motivações para escrever a Medecine de l’Esprit afirma que após observar as causas 

físicas que afetam o corpo e também o espírito, convenceu-se de que imitando seus 

efeitos é possível corrigir por meios puramente mecânicos, os vícios do entendimento e 

da vontade.22
  A obra foi dividida em três livros, que se estendem ao longo de dois 

tomos, com algo em torno de 400 páginas cada. O primeiro livro tenta mostrar como as 

funções do entendimento e a origem da vontade são mecânicas. No segundo, examina 

todas as causas físicas e gerais cujo poder sobre o espírito considera incontestável. Por 

fim, o terceiro livro relaciona dos defeitos das operações do entendimento e da vontade 
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 Ibid, p.27 
21

 Quinlan “The great nation...” 
22

 Antoine Le Camus. Médecine de l'esprit. (Paris: 1753) p.VIII 
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que dependem da constituição de cada indivíduo.  Ao dissertar sobre as paixões, Le 

Camus diverge abertamente de Descartes afirmando que elas dependem dos sentidos e 

de disposições orgânicas próprias do indivíduo para se produzirem, de modo que sua 

origem não poderia ser exclusividade da alma.
23

  

Na Medicina Theologica, apesar de insistir na natureza distinta da alma e do 

corpo, o médico mineiro faz eco às críticas de Le Camus ao modelo cartesiano ao 

demonstrar as mudanças “morbíficas” que produziriam as paixões nos homens. Para ele, 

elas seriam produto da sensibilidade e do movimento dos nervos, as estruturas 

responsáveis pela ligação entre o corpo e a alma. Sem eles: 

 

“faltaria hum sensório commum; naõ chegariaõ as impressões exteriores até o 

espírito, nem os movimentos nem os movimentos do espírito abalariaõ parte alguma do 

corpo; mas porque o homem he formado de nervos, que são outros tantos vasos 

delicados cheios de hum succo subtil, ethereo, e elástico, e que com este succo subtil 

esta sua alma ligada, segue-se que toda mudança que se occasionar em alguma destas 

substancias produzirá ao mesmo tempo em todas ellas sua mudança respectiva.”
24

 

 

  Além da influência de Le Camus, esse modelo fisiológico da ligação entre alma 

e corpo descrito por Mello Franco também guarda uma forte aproximação com a obra 

de Claude Nicolas Le Cat (1700-1768), cirurgião de destaque do Hôtel-Dieu da cidade 

de Rouen, na França, na primeira metade do século XVIII. Dentre suas obras de maior 

destaque estão Traité des sens (1742), Traité de l’existance de la nature et des 

proprietés du fluide des nerfs, et principalement de son action dans le mouvement 

musculaire (1765) e De la couleur de la peau humaine (1765). Mello Franco evidencia 

sua simpatia pelas ideias do cirurgião de Rouen no primeiro capítulo da Medicina 

Theologica, quando se refere a ele como quem “até agora melhor explicou o modo desta 

união da alma com o corpo.”
25

 Mais adiante, conclui:  

 

                                                                 
23

 “Au reste nous ne suivrons pas em tout point cette admirable Philosophe ; non pour diminuer les 
tributes de louanges qui lui est dû, mais pour suivre la vérité, et simplifier, s’il est possible, la Doctrine 
que nous avons reçû jusqu’à present sur les divers désirs qu’éprouve notre ame dans les sensations.  
Il suffit de dire que ces désirs dépendent de sensations pour appercevoir dans nos corps une certaine 
disposition organique propre à les produire. Pour s’en convaincre il ne fault que jetter un coup d’oeil sur 
les inclinations que donnent les différents tempéraments ; il ne fault que faire attention aux movement 
qui se passent en soi-même dans les différentes Passions. » Ibid. p.134 
24

 “Medicina Theologica”... p.10 
25

 Ibid., p.13. 
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“Não há movimento espiritual, ou corporal, naõ há paixão, naõ há vicio, naõ há 

peccado que possa considerar-se sem concurrencia deste succo ethéreo; logo naõ póde 

haver operaçaõ no homem, que naõ tenha por Agente a alma, e o corpo intimamente 

unidos: mas havendo esta união, e sendo igualmente certo terem as paixões, 

principalmente a da Lascivia, Colera, e Bebedice sua consummaçaõ no Corpo, quem 

naõ vê ser fanático o titulo de Medico, que cura só o Espirito sem cuidar do Corpo?”
26

 

 

Assim, com esses autores Mello Franco se mostra simpático a um neo-

mecanicismo, que embora ainda conserve a clássica dualidade cartesiana, se utiliza de 

novas concepções sobre sensibilidade e irritabilidade dos nervos, - também devedoras 

tanto das obras de Albrect Von Haller e alguns dos vitalistas da Faculdade de Medicina 

de Edimburgo- para afirmar um cenário de decadência social, ao mesmo tempo em que 

apresenta a medicina como instância mais capacitada para intervir nesse estado de 

coisas.
27

 

No entanto, é necessário destacar que, apesar das aproximações com esses 

autores, o médico mineiro dá contornos próprios a seus escritos, como forma de garantir 

o diálogo com o ambiente intelectual lusitano no qual desejava intervir. Já 

mencionamos que nenhum dos autores citados entre as referências filosóficas de Mello 

Franco desferiram ataque tão direto à prática confessional. Seus alvos eram 

essencialmente a sociedade num sentido mais geral, com destaque para a corrupção da 

saúde ocasionada pela vida urbana, o desregramento dos regimes de viver e das 

emoções. A reivindicação da alma como parte das atribuições da medicina aparecem de 

modo mais marginal, pelo menos se comparados com a Medicina Theologica.      

Talvez por conta desse caráter, o modelo de intervenção sobre o corpo também é 

diferente. Em Le Camus, há grande ênfase sobre fatores como idade, sexo, clima, 

temperamentos e regime de viver, que parecem ser de fundamental importância na 

determinação do entendimento e da vontade por meios materiais: “tout ce qui produit, 

environne ou entretient nos corps peu donc apporter de changements notables dans nos 

ames.”
28

 No segundo livro da Médicine de l’Esprit, esses fatores são tratados 

detalhadamente, permeados por uma ênfase na educação moral e física, também 

entendidas como fatores decisivos na determinação dos estados da alma nos indivíduos.    

                                                                 
26

 Idem. 
27

 Quinlan, « The great nation… ». p.21-32 
28

 Le Camus “Médecine de l’esprit”., p.179. 
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Essa influência dos fatores ambientais não é negligenciada por Mello Franco, 

mas não tem o mesmo destaque na Medicina Theologica. Essas questões ganhariam 

mais centralidade em outras obras do autor, como os Elementos de Higiene (1814), 

analisado mais adiante, e o Tratado da educação física dos meninos, publicado em 

1790. Na publicação de 1794, o médico mineiro se baseia na concepção de que o 

entendimento e a vontade podem ser alterados pelo corpo para propor um modelo de 

intervenção médica baseado na dietética.  

Os medicamentos são parte importante e ocupam espaço significativo da obra. 

Mello Franco dedica capítulos inteiros à demonstração das propriedades de preparados 

químicos no combate de paixões específicas e o melhor modo de ministrá-los segundo 

suas características. Essa ênfase tem a clara intenção de se contrapor à dietética 

tradicionalmente aplicada pelos confessores em suas penitências,
29

 numa estratégia que 

foi definida por Paulo José Carvalho da Silva como “penitência moral materializada em 

preparado químico”
30

.  

Por outro lado, isso também revela como a obra, embora crítica aos métodos 

utilizados pelos confessores, permanece fortemente ancorada na moral católica. Esse 

ponto é crucial para entendermos os limites da crítica levada a cabo por Mello Franco 

contra a prática confessional. Não se tratava de combater a moralidade cristã mas, pelo 

contrário, de propor meios considerados por ele mais eficazes de reafirmá-la. Isso fica 

claro no penúltimo capítulo da obra, intitulado A confissão freqüente he o remedio 

moral, e fysico mais útil para curar as enfermidades da lascívia, cólera, e bebedice, no 

qual afirma que a obediência a Deus e as suas vontades e leis seria a forma mais 

aconselhada de se “conservar uma vida permanente, e prolongada com saude corporal, e 

espiritual neste mundo, o outro.”
31

  

  

Elementos de Higiene: controle social pela medicina.  

 

 Em meados da década de 1810, Francisco de Mello Franco já era membro da 

Academia de Ciências de Lisboa. Estabelecido como um dos membros da elite médica 

luso-brasileira, acumulava prestígio como médico da Corte e, em 1817, retornaria ao 

                                                                 
29

 Sobre esse tema ver: Marina Massimi. “As idéias psicológicas de Francisco Mello Franco, médico e 
iluminista brasileiro.” Psicologia: Teoria e Pesquisa 7, 1 (1991): pp. 83-90. 
30

 Paulo José Carvalho da Silva. “A psicopatologia entre a alma e os nervos: a Medicina Theologica (1794) 
de Francisco de Melo Franco”. Filosofia e História da Biologia 3 (2008): 42. 
31

 Medicina Theologica… p.144. 
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Brasil como médico da Princesa Leopoldina. Publicados em 1814, os Elementos de 

Higiene fazem parte de um contexto em que a saúde preventiva marcava presença cada 

vez maior no ambiente cultural luso-brasileiro, sobretudo junto ao Estado reformador. 

Também data desse período o Tratado de polícia médica do professor da Universidade 

de Coimbra, José Pinheiro de Freitas Soares, que junto com outras obras do mesmo 

gênero, também obteve aceitação significativa nos meios intelectuais lusitanos.  

 O texto de 1814 marca algumas diferenças em relação ao de 1794. No plano da 

fisiologia, o que mais se destaca é a incorporação de um vocabulário vitalista ao 

dissertar sobre a natureza humana, que ao longo da obra parece conviver 

harmonicamente com algumas das concepções mecanicistas presentes na Medicina 

Theologica. Nos dois escritos a argumentação do autor está baseada no princípio de que 

seria possível alterar o estado da alma pela via do corpo. Entretanto, se na Medicina 

Theologica o alvo era a reforma da atividade confessional, nos Elementos, Mello Franco 

vai mais adiante ao apresentar um projeto mais amplo para a sociedade portuguesa.  

Ao todo, a obra possui quase 400 páginas, divididas em seis seções que se 

subdividem em vários capítulos. Cada seção se dedica a uma ordem de fatores que 

contribuem para a constituição moral e física do homem. A primeira trata da vida e da 

saúde em geral, e de “como a idade, o sexo, os hábitos, e os temperamentos modificam 

a natureza do homem.”
32

 A segunda seção foi dedicada às “relações que tem o corpo 

humano com os diversos corpos que o rodêão e tocão a sua superfície”, como o ar, a 

eletricidade, os ventos e o galvanismo. A terceira seção, de maneira similar à Medicina 

Theologica, trata dos alimentos e bebidas e corrobora a ênfase do autor nesses fatores 

como determinantes da condição física e moral humana. A quarta seção trata dos 

regimes de sono e vigília. A quinta das secreções e excreções, e na sexta, “da influencia 

do physico sobre o moral, e inversamente.” 
33

      

 Na introdução, ao dissertar sobre a natureza humana, Mello Franco concebe o 

homem como o ser fisicamente mais “desgraçado na escala de todos os entes 

sensitivos”. Desprovido de proteção contra os fenômenos naturais, marcado por longa 

debilidade durante a infância e sujeito a diversas moléstias que o perseguem ao longo da 

vida, é também constantemente acometido pela intemperança de seus apetites e paixões. 

No entanto, a natureza “que em tudo é illimitadamente sabia” equilibrou suas fraquezas 

                                                                 
32

 Francisco de Mello Franco. Elementos de higiene ou Ditames teóricos e práticos para conservar a 
saúde e conservar a vida. (Lisboa: Academia Real de Ciências, 1814): p.XII 
33

 Idem 
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ao dotá-lo com a Razão. Segundo o autor, ela é o que faz do homem soberano entre as 

criaturas apesar de sua fraqueza física. Assim, a ciência e a moral seriam 

desdobramentos da razão, que contribuiriam para distanciar o homem ainda mais das 

outras criaturas.
 34

  

Afastando-se das concepções rousseaunianias, defende que o homem só pode 

atingir sua plenitude na vida em sociedade. Só o crescimento em contato com 

semelhantes civilizados seria capaz de dirigir a inteligência e a razão humanas de modo 

a capacitá-lo a seguir os desígnios da Providência: 

“Os brutos quando sahem ao mundo, quase que parecem tão instruídos, como 

seus pais: o homem porém na sua origem necessitado de tudo he como hum perfeito 

estúpido; mas o instincto dos primeiros he estacionário; a sciencia do segundo 

augmenta-se diariamente, e eleva-se ás mais sublimes verdades.”
35

 

 

Para o autor, a vida em sociedade faria parte da própria essência do homem. O 

surgimento de leis e os regramentos pela religião refinaram seus costumes, tornando-o 

mais reflexivo e apurariam o uso da razão. Porém, a vida social também poderia ser a 

fonte de sua ruína. A sociedade estaria sujeita a excessos, que poderiam levar à 

corrupção indivíduo e do corpo social como um todo. O destempero dos regimes de 

vida nas cidades poderia ser fonte de paixões violentas, ambição e luxo. Desse modo, a 

única forma de evitar esse estado de coisas seria através de  “hum systema de governo 

sabia, e energicamente regulado.” 
36

 

 A questão da regulação dos hábitos é um dos fios condutores dos Elementos de 

Higiene, e aponta alguns paralelos importantes com preocupações que estavam na 

ordem do dia de intelectuais de outros contextos europeus desde a última década do 

século XVIII. No caso francês, a Revolução trouxe novas questões para os debates na 

esfera médica. Se no período pré-revolucionário o discurso higiênico, representado pela 

Société Royale de Médecine, procurava garantir o desenvolvimento de um corpo o 

social sadio através do controle dos fatores ambientais e do estilo de vida, de modo que 

os indivíduos pudessem servir aos deveres cívicos do estado reformado
37

, agora a 
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 Ibid., p.I 
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 Ibid., p.VI-X.  
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 Harvey Mitchell “Politics in the Service of Knowledge: The Debate over the Administration of Medicine 
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preocupação era com o equilíbrio desse mesmo corpo. A violenta subversão social 

causada da pela revolução mostrou as consequências às quais estaria sujeita uma 

população em estado de ebulição. Assim, nota-se entre os reformistas do final do século 

uma descrença na possibilidade de uma alteração efetiva da natureza humana por meia 

da intervenção médica, de modo que sua atuação passa a se concentrar no controle 

direto dos hábitos individuais. Daí o fortalecimento da família, da propriedade e da 

cultura emergem como as medidas mais adequadas para manter o equilíbrio social.
38

 

  Essa reorientação ganharia corpo representada pelas figuras de Pierre Jean 

Gearges Cabanis (1757-1808) e Antoine Desttut de Tracy (1754-1836). Duas figuras 

chave do movimento conhecido como Idéologie, que na França termidoriana tentava 

estabelecer as condições para o surgimento de uma elite fundada na competência 

intelectual, suscetível de garantir uma forma republicana de equilíbrio dos poderes e 

assegurar a defesa das liberdades e da redução das desigualdades. O projeto 

cabanisiano, baseado no pensamento vitalista, insistia que o corpo social, assim como o 

corpo humano, deveria ser constituído antes pela união harmoniosa entre as partes 

constituintes do que pelas partes tomadas individualmente.
39

 Uma vez que esse 

equilíbrio estivesse perturbado seria necessária uma intervenção direta e efetiva. Daí a 

reivindicação pelo fortalecimento do poder executivo, responsável por suprimir as 

causas dos entraves ao aperfeiçoamento moral e físico dos indivíduos em duas frentes: o 

combate às paixões e hábitos viciosos, e pelo aperfeiçoamento das ciências e da 

literatura. 

 Nesse sentido, ao enfatizar a questão do controle dos hábitos em sua obra de 

1814, Mello Franco mostra uma aproximação com preocupações que haviam estado na 

ordem do dia de parte importante da intelectualidade francesa desde a última década do 

século XVIII. No que diz respeito às concepções de natureza humana que ancoram suas 

proposições, o autor apresenta um modelo essencialmente vitalista de desenvolvimento 

humano. No capítulo de abertura da primeira seção Da vida e da saúde em geral, 

enfatiza que os chamados “corpos organizados”, seriam caracterizados pelo seu ciclo de 

vida, sendo os únicos aptos a nascer, crescer, nutrir, propagar e morrer. Sendo todos 

esses processos coordenados pela força vital: 

 

                                                                                                                                                                                            
Medicine 46 (1972): 262-264; Terence Murphy “The French Medical Profession’s Perception of its Social 
Function Between 1776 and 1830” Medical History 23 (1979) 259-278. 
38
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“Todas estas operações, são o resultado de huma lei, ou força desconhecida, a 

que chamamos vital, e que exclusivamente pertence aos corpos organizados, que 

formão os dous reinos animal, e vegetal. Esta força vital, quando certas causas, e 

circumstancias a põe em acção, os faz nascer, e crescer até o seu estado de 

perfeição.”
40

 

 

Cada órgão possuiria sua vitalidade particular, com a qual executariam suas 

atividades próprias, como nutrição, secreção, assimilação, assimilação, dentre outras. 

Além disso, eles exerceriam influência uns sobre os outros, de modo que o organismo 

seria uma espécie da simbiose resultante da interação entre as vitalidades de cada órgão. 

O epigástio (definido como o conjunto do diafragma, estômago e intestinos), o cérebro e 

o coração formariam o que chama de “triumvirato do corpos humano”, responsável por 

vivificá-lo. O cérebro, junto com a “medulla espinhal” seria responsável pela influência 

nervosa; o coração comandaria a circulação; e o epigástrio cuidaria do equilíbrio entre 

essas partes e os demais órgãos. 

Esse modo de se conceber o desenvolvimento humano se assemelha bastante 

com a Science de l’Homme. Em parte representada no vitalismo da Faculdade de 

Medicina de Montpellier e tendo como uma das figuras de maior destaque Paul-Joseph 

Barthez (1734-1806), autor dos Nouveaux élements de la science de l’homme (1798), 

essa proposta filosófica reivindicava uma abordagem holística do homem, e entendia 

seus aspectos físicos e morais como instâncias indissociáveis. A atuação do médico 

vinculado a science de l’homme se caracterizaria por uma aproximação individualizada 

do paciente, através de profundo conhecimento de seu histórico de enfermidades, idade, 

sexo, hábitos alimentares, clima onde vivia, região onde nasceu, lugar onde reside, os 

com os quais tem ou teve contato, atividades físicas, dentre outros. Todos esses fatores 

teriam relação direta sobre sua constituição física e moral, de modo que toda e qualquer 

intervenção médica sobre sua saúde deveria ser feita a partir da correta manipulação 

desses fatores, tendo em vista um resultado específico e de caráter exclusivo para aquele 

paciente.
41

 

Muitas das obras de figuras de destaque da Science de l’homme- e de referências 

filosóficas que inspiraram o movimento-, figuram no catálogo dos livros da biblioteca 

de Francisco de Mello Franco, produzido após a sua morte e depositado na Biblioteca 
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Nacional do Rio de Janeiro, a exemplo de Joseph Barthez, Théophile de Boudeu (1722-

1776), Cabanis, dentre outros.
42

 No entanto, isso não é suficiente para afirmarmos uma 

apropriação direta desses personagens. Ao contrário da Medicina Teologica, Mello 

Franco faz poucas citações de suas referências filosóficas nos Elementos do Higiene, de 

modo que fica difícil traçar endereçamentos precisos das suas ideias. Desse modo, o que 

podemos constatar aqui é mais uma aproximação na forma de conceber os fenômenos 

do corpo humano e aplicação dessas concepções num contexto bastante similar de 

reforma social do que uma apropriação direta dos modelos explicativos dos movimentos 

filosóficos aos quais fizemos referência.  

Nesse sentido, vale dizer que o modo como Mello Franco se apropria do 

pensamento vitalista contém particularidades. Na Medicina Theologica, vimos como ele 

se aproxima de correntes mecanicistas que, embora ainda adeptas da dualidade 

cartesiana, concebiam a possibilidade de se acessar os domínios da alma pelo corpo. 

Entretanto, nos Elementos de Higiene, presença de uma concepção fisiológica vitalista 

não exclui uma visão dualista da relação corpo/alma: “Entendemos neste lugar por 

physico a recíproca encadeação de todos os systemas de órgãos, que formão a nossa 

machina. Por moral entendemos tudo quanto diz respeito ás funções, e particulares 

affecções da alma.” 
43

 A alma imortal, e o corpo perecível, seriam substâncias de 

naturezas distintas. A primeira faria parte do “mundo das verdades eternas” e o segundo 

pertenceria ao “mundo dos sentidos”. O homem, enquanto ente físico e moral, viveria 

em meio às contradições estabelecidas entre esses dois mundos, entre a razão e as 

paixões.                           

A afirmação da presença divina na mediação dessa tensão é quase tão intensa 

quanto na Medicina Theologica. Mello Franco enfatiza a existência daquele “ser 

ineffavel”, responsável pelo estabelecimento da ordem do universo e por dotar o homem 

de liberdade e do “sentimento do que he justo, para merecermos, ou desmerecermos 

pela nossa deliberação.
44

 Além disso, mais uma vez, o autor marca sua distinção em 

relação aos materialistas e ateus, afirmando em diversos momentos a existência 

necessária de uma inteligência suprema, responsável pela criação do universo e por 
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dotar a “matéria passiva e morta” de inteligência, fazendo com que “o que não pensa”, 

pudesse produzir “entes, que pensão.”
45

  

Por outro lado, essas concepções entram em contradição ao serem articuladas 

com o empirismo de Locke e Condillac, que segundo o autor, teriam “destronado as 

ideias inatas”, mostrando que só seria possível adquiri-las por meio dos sentidos: “sem 

eles os animais ficarião em estado de perfeita inacção á maneira dos corpos que 

compõem o reino mineral.” 
46

 Nesse sentido, Mello Franco afirma que mesmo 

características individuais adquiridas de forma hereditária seriam passíveis de alteração, 

sobretudo pela mudança de hábito: “Tal he a força do habito, que nos faz quase 

insensíveis ás privações, aos trabalhos, e, o que mais he, até ás doenças, e ás dores; do 

que nasceo dizer-se geralmente, que elle faz huma segunda natureza, cujas leis he 

preciso respeitar.”
47

  

No entanto, a maleabilidade das características individuais seria limitada. Mello 

Franco distingue 5 classes de temperamentos, cada um associado a um conjunto de 

características físicas e morais próprias a cada indivíduo que o habilitariam para ocupar 

um lugar específico na sociedade. São eles: sanguineo, lymphatico ou phlegmatico, 

colérico, nervoso e musculoso. Embora negue o determinismo dessas classificações, 

afirmando que o conhecimento possível dos temperamentos nada mais é do que uma 

aproximação- “de maneira que cada individuo nunca se confunde com outro”
48

 - revela-

se aqui a pretensão de estabelecer a medicina, por meio da higiene, como instância 

organizadora da sociedade.  

Como mencionamos no início do texto, as relações que procuramos estabelecer 

entre as concepções articuladas por Mello Franco nas obras selecionadas e os debates 

médicos que apresentamos são iniciais. Ainda falta uma apreciação mais aprofundada 

do contexto de publicação e recepção dessas obras em Portugal, sobretudo os Elementos 

de Higiene, o que possibilitará uma compreensão mais precisa do diálogo que o autor 

pretendeu estabelecer com o contexto português. De qualquer forma, a análise feita até 

aqui, mesmo que preliminar, indica que o seu olhar sobre a realidade portuguesa, assim 

como o modelo de intervenção sobre ela era pautado por discussões que estavam na 

ordem do dia em outros contextos nacionais. Por outro lado, isso não siginifica que sua 

apropriação de ideias se desse de modo linear e acrítico. Como vimos, nosso 
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personagem manteve postura ativa ao conferir contornos próprios às suas ideias e ao 

formular propostas em consonância com o cenário social do Portugal de seu tempo.   

 


