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1. A Educactio Sanitoria 

Variacoes calidoscOpicas a cada movimento. As fontes sdo rearranjadas e 

inquiridas por novas questOes. Agora a atencao se volta a interrogar os discursos 

medicos sobre a educacdo sanitaria para alem dos muros das escolas. 0 que se dizia a 

respeito? Como estes discursos circulavam e conseguiam chegar ate o cidaddo 

comum? Quais as maneiras sistematicamente diferentes ou as estrategias dos 

discursos da educacao sanitaria? 

Instituindo-se como educadores sociais, os medicos reconheciam a 

necessidade de uma acao educativa dirigida a toda populacao: homens e mulheres, 

ricos e pobres, instruidos e ignorantes, jovens e ancidos, trabalhadores e industriais. 

Nao apenas uma educacao propriamente escolar, voltada as criancas e jovens, 

preparando-os para a vida adulta, sendo uma educacdo como maneira de viver, uma 

atencao a safide ao longo de toda a vida. De qualquer forma, os medicos 

consideravam a saude e a educacdo como primeiras necessidades do povo, 

necessidades indissociaveis e que predominantemente se revestiram de significados e 

urgencia equivalentes, aspecto desenvolvido no topico "Disputas". 
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Em principio, a escola foi tomada como espaco privilegiado para uma acao 

educativa em satide. Como vimos, os medicos pensavam que junto as criancas era 

possivel constituir uma segunda natureza, atraves de uma pedagogia baseada nos 

habitos e na terapeutica do exemplo. Segundo o que diziam, costumes e habitos 

estavam por demais enraizados nos adultos, pela forca da tradicao e da cultura, e por 

isso estes eram mais resistentes as medidas nem sempre simpaticas da profilaxia. 

Alguns medicos foram mais determinados: a crianca, a educacdo; aos adultos, 

so restava a assistencia l . Consideravam, assim, pouco significativas as possibilidades 

de mudanca nos comportamentos e atitudes dos adultos, especialmente porque se 

tratava, em boa medida, daqueles cuidados pessoais, intimos, privados, em que a 

forca do habit° era mais forte. Restava-lhes apenas tratar dos doentes e sanear o meio 

para que as suscetibilidades hereditarias pudessem se manter adormecidas ate o final 

da vida. A aposta educativa deveria dirigir-se especialmente as criancas, desde antes 

de seu nascimento, a higiene pre-natal, passando pela primeira infancia ate o final da 

idade escolar. Assim se iriam forjando as novas geracties saudaveis, suplantando as 

velhas geracOes doentes e imersas na ignorancia. 

Mas se o cuidado da crianca era a missao de mais alta excelencia, como 

descuidar-se da educacao dos adultos que a acolhiam na familia, meio que the 

imprimia as primeiras e determinantes disposicoes? Enta-o, dentre as awes educativas 

para alem das escolas, sobressaia a preocupacao com a educacao das maes porque a 

partir do nascimento, das males dependia a educacao da crianca. Era preciso que antes 

de tudo, a crimp chegasse a escola saudavel e forte. As preocupacoes voltavam-se 

para a familia, celula permeavel as vicissitudes da sociedade. 

Outros discursos, mesmo atribuindo a educacdo da crianca e a escola um lugar 

proeminente, tinham em conta a importancia da educacao popular, como modo de 

1  Segundo o dr. Olinto de Oliveira, "Psicelogos e educadores estao de acordo em que, vencida a 
puberdade, nada mais se pode obter nesse sentido (...) sao inuteis as tentativas para imprimir uma 
direr,ao diversa ao conjunto dos elementos que determinam a conduta. (...) 0 adulto, com as suas 
taras ja desencadeadas, corn as suas condicoes organicas profundamente modificadas pelos processos 
morbidos e pelas intoxicacoes, com a sua indole inteiramente solidificada, tido a mais um caso de 
higiene e sim de assistencia" (1932. p.11-12). 
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fazer reconhecer a legitimidade da acao medica, difundir orientacOes, obter a adesao 

as campanhas, instruir para a adocao de medidas de asseio e saneamento, individuais e 

coletivas. Onde imperasse a ignorancia, nenhum saneamento, nenhuma profilaxia 

seriam efetivos. Nesse sentido, julgavam insuficientes as medidas legais e coercitivas; 

perseguiam o convencimento e a persuasao, ou ainda a consciencia sanitaria, como 

forma de assegurar o efeito benefico das proposicOes higienistas, questhes 

insistentemente discutidas ate aqui. 

Apontar uma atencao privilegiada dos discursos medicos a educacao escolar 

nao implica, assim, em perder de vista todo urn conjunto de temas que nesses 

discursos ocupavam-se da educacao e propaganda sanitaria para toda a sociedade. 

"Para que serviran codigos e leis, govemos e constituicoes, senao 

cuidarmos e prepararmos o povo, (...) refonnando os costumes, 

erradicando os vicios inveterados, combatendo essa esterilidade de 

almas, dominando essa crise de vontades, saneando os doentes, 

higienizando os espiritos, ensinando os ignorantes, iluminando a 

consciencia do homem desiludido e triste? Eis a alta missab que nos 

incumbe (...) Entremos, resolutos e confiantes, por essa larga estrada, a 

sombra da paz, sob a fecunda inspiracao do verdadeiro nacionalismo, 

todos nos, os trabalhadores sociais, os pregadores da nova fe, os 

arautos da crenc.a viva, prenunciando, as geracoes fu eras, o advento 

de uma Patna livre e feliz." (Vianna, 1926, p.91) 

0 dr. Vianna ilustra corn vigor a vertente da Medicina que creditava 

Educacao o sucesso das providencias higienicas: preparar o povo, subtrai-lo da 

ignorancia, sensibilizar as consciencias, produzir novos costumes para abolir as 

intimidacoes e as medidas coercitivas, de resultados duvidosos e efemeros. Atraves da 

educacao os individuos tornar-se-iam agentes de sua propria sande, irradiando-a no 

lar, no trabalho, na coletividade. 

As awes medicas nas cidades foram mnitiplas e intensas, desde a formulacao 

de propostas de saneamento, passando pela analise de problemas como a constituicao 

do tipo brasileiro, ate a proposicao de iniciativas de educacao e propaganda sanitaria, 

atraves de conferencias, cursos populares, conselhos medicos e esclarecimentos 
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publicados pela imprensa, cartazes e folhetos distribuidos, peliculas educativas 

exibidas nas salas de cinema, projecOes luminosas que ocupavam as maes que se 

encontravam em consulta nos dispensarios de sande, mensagens de radio-difusaio, 

exposivies e museus de higiene, ou ainda manuais de higiene e sande. 

Essas iniciativas, de uma certa forma, estabeleceram uma rede de espacos de 

intervencdo sanitarista, assistencia clinica e terapeutica e educacao, assegurando a 

circulacdo dos discursos medicos no campo social. Os medicos transitaram dos 

consutorios e hospitals as tribunas, dos centros e dispensarios de sande as creches, 

asilos e orfanatos, das escolas as faculdades, das fabricas e oficinas as adrninistracties 

pnblicas, das instituicoes a intimidade dos lares. 

0 olhar que foi dirigido as fontes nesse novo arranjo — a Medicina e a 

Educacao Sanitaria — procurou problematizar questoes intimamente relacionadas. A 

primeira diz respeito a consfituicdo do sujeito 2  urbano: quais as praticas medicas 

discursivas e institucionais com as quais se depararam os individuos numa experiencia 

urbana? A segunda indaga como essas praticas sac) constitutivas da subjetividade, o 

modo pelo qual os individuos sao levados a dar sentido e valor as suas condutas, 

deveres, sensibilidades, expectativas (Foucault, 1990). E mais especialmente, como os 

saberes e discursos medicos informam esse produzir-se como sujeito de urbanidade e 

civilidade pelas praticas sociais. 

0 exame dos processos de formacao do cidadao nas primeiras decadas deste 

seculo tern levado a observar uma crescente importAncia dos cuidados pessoais nos 

dominios da urbanidade ou, como alguns tambem denominavam, da civilidade, tanto 

quanto nos dominios da higiene e da sande. Refiro-me as praticas e awes que os 

sujeitos deveriam dirigir a si mesmos, ocupacoes consigo, com relacao a polidez das 

condutas, os rituals de uma estetica esmerada, os novos modos da sociabilidade 

urbana, o asseio pessoal e o cuidado corn o corpo, a intimidade e a sexualidade. 

Retomo o que assinalei no item "Trilhas". Sujeito no sentido de assujeitado. submetido a outros 
atraves do controle e da dependencia. e atado a sua propria identidade. pela consciencia ou o 
conhecimento de si mesmo (Foucault apud Eizirik. 1994. p.18). 
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Relativamente aos discursos medicos, pode-se observar uma intensa 

preocupacao, a par da sande de todos, corn a sande individual. Em ambos os casos, os 

documentos consultados, especificamente prescritivos, e por isso mesmo de carater 

pratico - manuais, cartazes de educacao sanitaria, discursos sobre propaganda 

sanitaria, caracterizam-se por conselhos, recomendacties, especificaciies de 

procedimentos a adotar, descritos minuciosamente. Um detalhado e complexo 

conjunto de prkicas individuais, que evidentemente atingem tambem as coletividades, 

é examinado e explicado didaticamente pelos medicos, e sobre ele o estudo se detem a 

partir de agora. Corn isso, o objeto de analise se volta para algumas das praticas 

medico-educativas para alem dos muros das escolas'. 

2. As Atengoes 

Os discursos medicos das primeiras decadas do seculo elaboraram, atraves de 

um crescente refinamento, os procedimentos que cada pessoa deveria operar sobre si 

mesma para manter-se sadia e asseada. Afinal, era recorrente a ideia de que "o 

fenomeno coletivo e reflexo das condicoes individuais" (Espirito, 1934, p.5). 

Desenvolvendo essa enunciacao o Dr. Feficissimo Difini ponderava que: 

"... nao se verificara a eficiencia desejada se nao houver uma 

consciencia sanitaria, porque sendo a sande urn problema sobretudo 

individual, é indispensivel que cada urn a tenha como sua principal 

preocupacio. E quem zelar pela propria sande estara cooperando para 

o bem geral, pois os individuos saos constituirao uma coletividade 

(1943, p.154) 

3  Urna primeira versa° das questOes apresentadas nesse arranjo foi desenvolvida de forma breve em 
Stephanou (1998 e 1999). 
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Os medicos insistiam: havia que zelar pela propria sande, como principal 

preocupacao de cada um, mas tambern como dever do cidadao. Observe-se que 

cuidados pessoais cada vez mais interiorizados e, simultaneamente, cada vez mais 

explicitados e identificados corn a civilidade, irdo compor a higiene e a sande 

contemporaneas (Vigarello, 1988). 

Para entender essa crescente preocupacao corn os cuidados individuais 

presente na discursividade da Medicina, fez-se necessario prestar atencao aos 

processos de subjetivacao, em outras palavras, o modo pelo qual foi se produzinde 

determinada subjetividade (in)formada pelos saberes medicos. Compreende-se a 

subjetivacao como processo de constituicao da "subjetividade", enquanto "modo em 

que o sujeito faz a experiencia de si mesmo num jogo de verdade em que esti em 

relacao consigo mesmo" (Foucault apud Morey, 1990, p.21). 

0 sujeito se constitui na articulacao complexa de discursos e praticas, que 

podem ser pedagogicos, medicos, terapeuticos, entre outros, historicamente 

engendrados, que instauram modos de conhecimento sobre si. Em outras palavras, a 

experiencia de si representa 

"... o resultado de urn complexo processo historic° de fabricacao no 

qual se entrecruzam os discursos que definem a verdade do sujeito 

[saberes], as praticas que regulam seu comportamento [poderes] e as 

formas de subjetividade nas quaffs se constitui sua prOpria 

interioridade." (Larrosa, 1994, p.43) 

A experiencia de si é construida, produzida, de forma complexa, contraditoria, 

contingente. Como uma das possibilidades de organizacao de uma consciencia de si, 

sempre um processo provisorio (Eizirik, 1997, p.42). Alem do que, a verdade do 

sujeito nab the é tao somente imposta de fora; o sujeito contribui ativamente, desde si, 

na producao de uma verdade sobre si mesmo. E preciso inscrever as praticas 

formativas da Medicina nesta perspective, substituindo uma abordagem de 

subordinacao total dos individuos aos dispositivos de saber-poder da Medicina, por 

uma concepcdo que leve em conta o carater relacional do poder, seu exercicio 

conflitivo e os embates do campo medico corn as awes de diferentes sujeitos e 
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grupos. Trata-se de lancar o olhar sobre os modos de conhecimento e tecnicas de si 

atravessados pelos discursos medicos. 

Na situacao historico-concreta elencada para a andlise, se situa urn momento 

importante para a historia de um determinado modo de conhecimento e pratica de si, 

em que novos saberes dos individuos para consigo, novos saberes acerca do sujeito, 

foram produzidos e organizados, valorizados, recomendados e/ou impostos, corn uma 

crescente pregnancia dos saberes medicos. Saberes que, intimamente associados corn 

a higiene e o asseio, o auto-cuidado, a autodisciplina, constituiram uma especie de 

que Foucault denominou "tecnicas de si", no sentido de 

"procedimentos que, sem dnvida, existem em toda 

pressupostos ou prescritos aos individuos, para fixar sua identidade, 

mante-la ou transforms-la em funcao de urn certo niunero de fins, e 

isso gracas as relaciies de dominio de si sobre si ou de conhecimento 

de si por si". (Curso 1980/81, Foucault, 1997, p.109, grifo meu). 

0 exame das tecnicas de si, acrescenta Foucault, supOe o estudo da 

"constituicao do sujeito como objeto para si mesmo, a formacao de procedimentos 

pelos quais o sujeito e induzido a observar-se a si mesmo, analisar-se, decifrar-se, 

reconhecer-se como urn dominio de saber possivel" (apud Morey, 1993, p.21). 

Uma historia do cuidado de si mesmo, assinala Foucault, como experiencia e 

como tecnica que transforma e elabora essa experiencia, se situa no cruzamento entre 

uma historia da subjetividade e uma analise das formas de "governabilidade", uma vez 

que e preciso pensar como nos vimos constituindo e como vimos constituindo formas 

de governo de uns sobre outros 4 . A questao da governabilidade a salientada, pois 

refere-se ao "governo de si por si", em sua articulacdo corn as relacOes corn outrem. 

E o caso da pedagogia, da direcao espiritual, e das praticas da medicina social 

(Foucault, 1989). Se tomamos os manuals de sat de e as propagandas sanitarias, 

4  Governabilidade no sentido de contato entre as tecnologias de dominaclo dos outros e de si mesmo. 
(Eizirik,1996, p.104) "Governar a sempre um dificil e versatil equilibrio, corn conflitos e 
complementariedades, entre as tecnicas que asseguram a coercao e os processos atraves dos quais o 

mesmo" a construido e modificado por si mesmo" (Foucault apud Morey, 1990, p.34). 
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perceberemos que "alguem esta governando outros e ensinando-lhes a governar-se" 

(Foucault apud Dreyfus e Rabinow, 1995, p.276). 

Em sua analise da cultura greco-romana classica, Foucault demonstra como a 

ocupacao consigo mesmo findou por caracterizar-se como uma atitude, uma maneira 

de se comportar segundo determinados procedimentos, praticas, receitas que eram 

refletidas, desenvolvidas, aperfeicoadas, implicando um ensino e uma 

aprendizagem (1985, p.50). Nesse sentido é que o cuidado de si mesmo, indica 

Foucault, implica uma relacao corn o outro, urn outro professor, conselheiro, ou 

qualquer um que diga a verdade, as licoes (1994, p.714). 

Ele insiste no fato de que esta aplicacao a si nao representa apenas uma 

atitude geral, uma atencao difusa, mas todo urn conjunto complexo de ocupacOes, de 

tecnicas, uma especie de labor, ao qual o sujeito devia dedicar urn determinado tempo 

(Ibid., p.55-56). Urn tempo povoado por exercicios, tarefas praticas, operacOes 

diversas: cuidados corn o corpo, os regimes de sande, exercicios fisicos, a satisfacao 

das necessidades, meditacOes, leituras, anotacoes (Ibid., p.56). Alem disso, ja na 

cultura grega, o cuidado de si esteve em correlacao estreita corn o pensamento e a 

pratica medica, o que pode ser constatado na utilizacao de uma serie de metaforas 

medicas para definir tanto os cuidados corn o corpo quanto corn a alma. (Ibid., p.59-

60). 

Guardadas as devidas e significativas distancias espaco-temporais e culturais, 

parecem sugestivas as analises foucaultianas sobre a constituicao das atencOes do 

sujeito sobre si mesmo na antiguidade greco-romana para pensar os engendramentos 

que no presente nos tornam tao imersos numa preocupacao marcada pelos saberes e 

poderes da Medicina assinalando os cuidados que dirigimos a nos mesmos. Uma 

rotina de cuidados pessoais corn a higiene e a sande: dietas e exercicios corporais, 

cuidados corn a mente e o equilibrio emocional, aspiracoes de juventude e vida longa, 

apenas para evocar alguns exemplos. 0 medico entao se constitui nesse guia, nesse 

professor de quem devemos escutar as licOes, a verdade de que fala Foucault (1994, 

ibid.). 
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Quanto a hermeneutica das tecnologias de si, Foucault indica que ela tem sido 

difundida na cultura ocidental atraves de numerosos canais e integrada em varios tipos 

de atitudes e experiencias (1990b, p.47). Trata-se aqui de destacar como tern sido 

difundida por meio das praticas educativas da Medicina, e alem de pensar como os 

sujeitos deram-se a conhecer a si proprios atraves destas experiencias quanto a sua 

sande e higiene individual, tambem interrogar como este conhecimento e as vivencias 

a ele associadas findaram por atar os homens a si proprios, por processos de poder 

nao exclusivamente totalizantes, mas especialmente individualizantes. Como sugere 

Foucault, uma histOria das praticas da medicina social podera inserir-se na "historia 

das diferentes maneiras em que, em nossa cultura, os homens tern desenvolvido um 

saber acerca de si mesmos" (1990b, p.47). 

No periodo dessa analise, isso sera relativo aos saberes sobre o corpo 

oferecidos pela micro-biologia e por uma medicina fisiologica, aos saberes do 

intelecto proporcionados pela psicologia experimental em ascensao, ou ainda, os 

saberes sobre o psiquismo e a sexualidade possiveis pela crescente influencia da 

psiquiatria. 

0 paradoxo que se coloca é o de estabelecer possiveis fraturas no exame das 

tecnologias de poder individualizantes. Em que medida as atencOes para consigo se 

encontram atravessadas pelas tecnologias de poder e dispositivos de saber da 

Medicina? Ha um espaco de autonomia nos cuidados que dirigimos a nos mesmos no 

que se refere a sande e higiene ou ele se circunscreve as prescricaes medicas? 

Se consideramos que as tecnicas de si sdo procedimentos refletidos, que 

podem ser prescritos ou propostos aos individuos para que estabelecam uma relacao 

de si para consigo, entao podemos pensar que enquanto resistencia ao poder, cada urn 

possa produzir uma especie de tecnica de vida nas dobras do poder, mas que, 

contudo, tal tecnica encontra-se inserida no campo de possibilidades de um tempo, 

sendo, nessa medida, atravessada por um conjunto de dispositivos individualizantes. 

Nesse caso particular, as atencoes individuais quanto a higiene e a sande encontram-

se sempre em correlacdo estreita corn os saberes e discursos medicos de uma epoca, o 

espaco de verdade possivel. 
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A analise dos manuais de sande e da propaganda sanitaria esta pautada pelo 

suposto da crescente importancia da Medicina na elaboracao, prescricao e divulgacao 

de um conjunto de comportamentos individuais, dentre os quais aqueles relacionados 

aos cuidados para consigo tendo em vista a urbanidade ou civilidade; enfim "tecnicas 

de si", por meio da circulacao de saberes novos que possibilitaram novas experiencias 

subjetivas. Como sugere Foucault, o "cuidado medico" permanente, ou seja, o 

cuidado corn a sande ao longo de toda a vida, constitui um dos tracos centrais do 

cuidado de si. Cada urn deve converter-se no medico de si mesmo (1990b, p.67). 

Nos trabalhos que empreendeu acerca deste terra, Foucault faz urn alerta 

fundamental: as tecnicas de si nao exigem o mesmo aparelho material que a producao 

de objetos e sao, portanto, tecnicas freqUentemente invisiveis (apud Dreyfus e 

Rabinow, 1995, p.276). Sera essa invisibilidade mais intensa em se tratando de uma 

pesquisa histOrica? 0 esforco de intelegibilidade da investigacao parte, entao, das 

problematizacties presentes para instaurar uma possivel visibilidade dessas tecnicas de 

si na historia recente da atuacao medico-educativa. De qualquer forma, a cartografia 

dos discursos medicos a tarefa complexa: ha convergencias e dissonancias, vazios, 

ornissOes, lado a lado corn transparencia de prop6sitos e imperatividade de 

prescricOes. Alguns procedimentos sao prolixamente apresentados, sobre outros ha 

silenciamento. Mas as coisas estao ditas e o exercicico polemic° corn algumas fontes 

mostrou-se fecundo para perscrutar processos de subjetivacao, tecnologias 

individualizantes de constituicao de uma atencao sobre si, como no caso dos manuais 

de sande e higiene e dos instrumentos de propaganda sanitaria. 

Esses manuais e mecanismos de propaganda sanitaria procuraram interessar os 

individuos na solucao de problemas sanitarios coletivos, instruindo cada pessoa sobre 

os cuidados individuais que contribuiam para o beneficio comum (Fontenelle, 

set.1922, p.142). Repetidas vezes ate aqui se indicou a convergencia dos medicos 

quanto a necessidade de educar os individuos, levando-os a serem agentes de sua 

prOpria sande. Tanto a urbanizacao, quanto os novos modos de organizacao do 

trabalho, eram identificados como ameacas que reclamavam uma acao imediata e 

eficaz dos medicos, no intuito de salvaguardar a sande do povo. Esta, aparecera, no 



314 

mais das vezes, como tarefa ardua, frente a obstaculos que se apresentavam, 

particularmente a ignorancia, como anteriormente expresso pelo Dr. Difini. Mas a 

degradacao moral e mental tambem possuiam Lugar de destaque. Evocando uma 

reflexao de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, o Dr Pitta Pinheiro era enfatico em 

afirmar que: 

"Nao é portanto de medidas temporais que devemos esperar o remedio 

para os males que afligem a sociedade modema. A molestia e moral e 

mental e nao comporta, senio um tratamento adequado quando a 

atingir o sentimento e a inteligencia" (1944, p.18, grifos do autor). 

Sentimento e inteligencia, atributos individuais a serem ensinados pelos 

educadores, fossem pais, professores, medicos. A inteligencia para compreender e o 

sentimento para dirigir a pr6pria vida. Tanto a compreensao quanto a inteligencia, 

denotam aqui que se supunha uma acao consciente de cada individuo e, para chegar 

ao cerne de seu sentimentos, era preciso obter sua conviccao. Para esse 

convencimento, segundo o medico, os saberes cientificos haviam de ser conhecidos 

tanto quanto compreendidos. Educar, porque para alem de uma obediencia 

inconsciente, uma submissao vexatoria e servil as imposicOes do mando, era preciso 

formar uma submissao consciente (Ibid., p.18/35), para a qual carecia conhecer o que 

se colocava como dever e como necessidade no ambito da higiene e da saude. Para o 

Dr. Pitta Pinheiro, nao se tratava de urn jogo de palavras, mas de uma significativa 

diferenca, uma vez que 

"sem liberdade o homem digno nao pode viver e sem liberdade nada se 

deve empreender, mas, é preciso compreender-se o que é Liberdade e 

nao confundi-la nem acomodar-se corn a liberdade tolhida pela 

violencia, nem tampouco pensar que é - Liberdade - a licenciosidade 

permitida pela indiferenca, franqueando os excessos, uns e outros, 

excessos e restriciies, sempre prejudiciais a harmonia e felicidades 

sociais". (Ibid., p.36) 

Desta forma, a liberdade é apresentada como condicao indispensavel para a 

consciencia sanitaria, que nao admite mais uma submissao coercitiva. Ela demanda 

uma submissao consciente, uma vez que 
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"Temos urn direito para agir, mas, - urn dever - nos aconselha a nao 

agir, conseiho detenninado pela educacao recebida e entio se 

compreende corn absoluta clareza, que a precisamente - a educacio 

recebida - que justifica a conduta da obediencia consciente , isto 6, 

da conduta de quem nao age podendo agir e nao agindo - porque nao 

deve agir." (Ibid., grifo meu) 

Tanto a liberdade como a obediencia consciente, supOem, como se disse, que a 

educacao deveria obter um convencimento, uma adesao, uma compreensao de que a 

inibicao de desejos, impulsos e mas tendencias, contrarias a boa saiade moral ou fisica 

deveria ser obtida pelo proprio individuo, num exercicio de governo de si. Uma 

"educacao da vontade" consistiria na "capacidade, ou de [nos] abstermos de fazer ou 

de fazermos o que temos a tendencia de nao fazer"(Ibid., p.52). A envergadura desta 

educacao da vontade sugeria que tambern pudesse ser entendida como "educack da 

personalidade". Em outras palavras, como assinalei anteriormente, a educacao 

sanitaria, constituir-se-ia em urn espaco de "governar outros ensinando-lhes a 

governar-se". Evocando as palavras de Carlos Wagner, o dr. Moreira era enfatico: 

"Urn homem a aquele que trata de se governar, nao segundo suas paixOes, seus 

interesses ou o capricho e a violencia de outrem, mas segundo a lei da justica (1920, 

p.211). 

No contato entre o educador e o educando, entre o "conselho" e a 

"obediencia", 0 Dr. Pitta Pinheiro afirmava que: 

"... impoe-se primeiro que tudo que o educador faca o educando 

compreender, convencendo-se 'espontaneamente pela observacao, 

que a cada momento podendo agir de tuna forma, ele vai agir de outra, 

levado pelas necessidades da coletividade, subordinando-se assim 

solidariedade social. (...) esta delicada missao educativa, da qual se 

espera uma das mais preciosas qualidades praticas para a conduta 

moral e civica na vida social, em qualquer epoca, nao se faz por 

Vouftinacdes ou conselhos' em cartilhas decretadas, mas pelo 

interesse do educador ou educadora inteligente, fazendo-se pelos 

conselhos, variados corn as ocasioes, adequados a compreensao dos 

educandos, por meios indiretos, enfun, acordes corn o ardor e a 
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capacidade profissionais e a inteligencia de quern educa, corn uma 

determinada fmalidade."(Ibid.,p.37) 

Observe-se assim, nas reflexOes do dr. Pitta, que o verdadeiro educador tinha 

a incumbencia de ensinar ao educando a melhor maneira de conduzir-se, o que 

representava atuar sobre a propria personalidade do educando. Constituia dever de 

quem educava, aprimord-la, pois, alem de ser a sua caracteristica pessoal, é pela 

personalidade de um individuo que se pode avaliar a sua "prestabilidade" na 

solidariedade e cooperacao humanas (cf. Pitta Pinheiro, 1994, p.37). 

Essas consideracOes enfatizam, de uma certa maneira, que o intuito maior da 

acdo educativa deveria consistir na formacdo da vontade e da consciencia, ao inves da 

imposicao de instrucoes prescritivas. Nessa medida, nao poderia assentar-se na 

compulsoriedade de cartilhas decretadas, como as designa o dr. Pitta Pinheiro, mas na 

utilidade de conselhos ministrados, em sua oportunidade, e pela competencia de quem 

sabe conduzir melhor: o medico que motiva e desperta as vontades. 

Ha uma afluencia discursiva que se ocupa da vontade e da conviccao dos 

individuos como elementos fundamentais na constituicao de cidadaos sadios. Tal o 

poder da educacao da vontade, que subentendia a inteligencia e a moral, que o dr. 

Moreira acreditava mesmo na cura dos neuropatas que aprendessem a dominar suas 

tendencias morbidas, ou, em outras palavras, que recuperassem suas energias 

individuais comandadas pelo cerebro. Para isso, propunha o dr. Moreira: 

"Aproveitemos o neuropata que manifestar a sede da ciencia e a sede 

da beleza, pars infundir-lhe o exemplo da verdade, num cultivo capaz 

de trazer-lhe continua harmonia na vida, em luta incessante contra o 

desinimo, veneno a destruir-the a alma angustiosa! Sem a cooperacao 

de inteligencia bem sistematizada, o sentimento da personalidade 

nao é completo. (...) Ah! Que vitoria, e que desafogo de alma, o ver urn 

pequeno neuropata alcancar a idade adulta, livre, por nosso esforco, de 

suas tendencias funestas. Ah! Que acao nunca esquecida, se the 

conservamos sorridente, sadio, alegre, amoroso, born! Que no seu 

carater vivam a bondade, a sinceridade, o pensamento meditativo, a 
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nocao nitida entre o bem e o mar (Moreira, 1920, p.210-211, grifos 

meus) 

Nos dorninios da medicina psiquidtrica, cada vez mais difundida entre os 

medicos das primeiras decadas do seculo, de que o dr. Pitta Pinheiro demonstra 

conhecimento, o dominio de si mesmo, que equivalia ao controle das paixoes, 

constituia o principal elemento da conduta moral (Barran, 1995, p.164). A ideia de 

autoconducao, como aprecia Barran, implicava a necessidade de ensinar o sujeito a 

dominar-se, desenvolvendo sua vontade, para que pudesse chegar a ser dono de si 

mesmo. Vontade e perseveranca associavam-se e transpareciam na ideia de que 

somente os individuos donos de si mesmos eram beneficos para sua progenitura 

(Ibid., p.165). Essa ideia de auto-controle, segundo o autor, influenciou 

decisivamente a Educacao, pois era preciso preparar os individuos quanto ao modo de 

dirigirem-se, atraves do desenvolvimento da reflexdo, da disciplina, do juizo, do 

espirito de solidariedade, enfim, da perseveranca e da vontade (Ibid., p.164-166). 

Os manuals de saiade e a propaganda sanitaria, examinados na seqUencia, 

fundam-se, de certa forma, nesses propOsitos: nao pretendiam ser impositivos, mas 

persuasivos; tampouco dogrnaticos, mas explicativos e minuciosos, visando oferecer 

informacOes, argumentos consistentes e nocoes praticas, precisas e claras, para 

ensinar a cada urn como melhor se conduzir com vistas a polidez e a civilidade, como 

refrear os instintos que lembravam a animalidade e como cultivar modos de ser 

distintos e agradaveis a si mesmo e aos outros. Intentavam captar a confianca dos 

leitores atraves de uma didatica que se utilizava, em primeiro lugar, da propria 

linguagem, acessivel, jocosa ou metafOrica, rica em situacoes exemplares e por si 

mesmo educativas, que dissessem respeito ao cotidiano da vida na cidade, na casa, no 

trabaiho, na escola, nas praticas de convivialidade. A propaganda tambem buscou se 

servir da didatica das imagens, expressivas e que falassem por si mesmas, para que 

fossem inteligiveis pelos muitos analfabetos, almejando contar corn seu decidido 

concurso 5
. 

5  Assim se referia o dr. Barreto: "Sem acordar em cada cidadao o interesse pelas questoes de sande 
pnblica. sem mostrar-lhe o alcance de certas providencias em bem da sande coletiva, falharao por 
completo todas as medidas de ordem legislativa ou administrativa" (Barreto, 1923, p.1037). 
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Nos manuais, em especial, as teias discursivas parecem sugerir uma ciencia do 

cuidado, urn cuidado que a tambem um dever e urn amor pelos outros, porque os 

protege, os agrada, os aproxima. Urn cuidado que, por isso mesmo, tornaria possivel 

a convivencia urbana, ate entao envolta ern tantos perigos e ameacas. Mas um 

cuidado, tambem, que instaura urn novo regime e genero de vida, onde a urbanidade e 

a civilidade em relacao as quais eram inerentes a higiene e a sande sao concebidas 

como as virtudes modernas 6 . 

Antes de me concentrar na analise dos manuals e da propaganda sanitaria_ 

procedo a uma breve explicitacao dos conceitos de urbanidade e civilidade, bem como 

de sua constituicao historica, como forma de aclarar o que me leva a considerar os 

manuals de sat de e higiene, a que me report() neste estudo, como manuals de 

urbanidade e o modo pelo qual procuro problematiza-los a partir desse entendimento. 

"A clareza chuna intuicao e obtida de maneira discursiva, por um 

esclarecimento progressivo, fazendo funcionar as noclies, variando os 

exemplos." (Bachelard,1974, p .320) 

3. Urbanidade e manuals 

0 terra da urbanidade, ou do que historicamente produzimos a respeito dos 

comportamentos adequados a sociabilidade urbana, passa despercebido em nossos 

dias, ou nos parece deslocado como objeto de indagacao. Afinal, as pessoas teriam 

agido assim desde sempre, corn a mesma "naturalidade" das atitudes de cortesia, 

polidez e higiene? Ou ainda, nao nos parece que as desatencOes a regras elementares e 

banais se restringem aos mais pobres e ignorantes, aqueles mais isolados da 

"civilizacdo"? Por vezes, ficamos estupefatos corn atos de selvageria corn que nos 

6  Como sugere Barran (1995) a proposito da cultura do corpo e que considero pertinente estender as 
praticas de urbanidade. 
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deparamos no cotidiano e que sao, em certa medida, espetacularizados pela midia 

televisiva. E assim que nos surpreendem, por exemplo, atos de violencia no transit° 

em que o barbarismo cometido deve-se a um insulto ingenuo de uma das partes, a 

quem logo se responde com urn tiro certeiro. Nao discutimos, nesses casos, as 

praticas de urbanidade. No mais das vezes, de imediato parece-nos que se trata de um 

desvio de conduta ou uma anormalidade mental. Nos modos e ditados populares 

encontramos expressbes que dao conta da rejeicao ou identificacao de praticas que 

denotam a falta de "civilidade", "grosseria". "animalidade", enfim, barbarie. 

A compreensao das atitudes, aparencias e habitos associados a urbanidade 

foram progressivamente naturalizados em nossa experiencia historica e cultural, a 

ponto de nos ser dificultoso observar os modos de sociedades que nos precederam no 

tempo, ou de algumas que ainda nos sao contemporaneas, mas absolutamente 

diferentes de nos, bem como imaginar como poderiamos agir de outra maneira 

mesa, em relacao ao asseio, aos rituais sociais ou a manifestacao de nossos 

sentimentos, para sermos inteligiveis e aceitos pelo outro. Dessa forma, parecem-nos 

naturals nossas sensibilidades e sentimentos como repulsa/atracao, 

admiracao/repugnancia, percepcao de aroma/mau odor', limpeza/sujeira, 

grosseria/educacao. 

Aquilo que naturalizamos como "civilidade" ou "urbanidade", mesmo sem nos 

darmos conta, constitui tao somente uma experiencia historica e contingencialmente 

constituida. Ao inves de natural, representa urn intenso esforco de codificacao e 

controle dos comportamentos, esforco para, justamente, conter a manifestacao de 

sensaceies e movimentos "espontaneos" do corpo e da alma. Trata-se do processo 

historic° de cerceamento intencional de tudo que possa lembrar a animalidade, dal 

uma certa associacao do natural corn o grotesco ou bizarro. Processo de codificacao 

informado por diferentes saberes e discursos. 

Tomemos um exemplo banal: alimentar-se apenas corn o uso das maos. Se 

isso nos causa aversao e repulsa, é born lembrar que esta era uma pratica difundida, 

mesmo entre as elites, em outros tempos, como mostrou Norbert Elias (1994), tendo 

entao igualmente o sentido de naturalidade que experimentamos agora quanto ao uso 

dos variados talheres nas refeicaes. 

- 

Como indica Corbin, Alain. Saberes e odores. Sao Paulo. Cia. Das Letras, 1987. 0 autor interroga: 
"0 que significa esta acentuacao da sensibilidade? Como se operou esta misteriosa e inquietante 
desodorizacao, que nos tonia seres intolerantes a tudo o que possa romper o silencio olfativo de nosso 
meio ambiente?"(p.10). 



320 

Historicizar os dominios da urbanidade implica, assim, descrever praticas que 

a constituiram, dispositivos que a engendraram, produzindo uma determinada 

experiencia do que e polido, agradavel, adequado, civilizado, enfim, educado 8 . Implica 

tambern deter-se sobre os modos particulares do voltar-se para si mesmo, em 

operacoes meticulosas de producao de uma visibilidade para os outros. Como ressalta 

Jacques Revel: 

"A socializacao das condutas nao pode ser lids apenas nos termos de 

uma submissao imposta as pessoas. Ela so atinge plenamente seus 

efeitos quando cada um se empenha em tornar-se seu proprio amo. 

como tantos textos antigos recomendam, e em considerar a norma 

como uma segunda natureza, ou melhor, como a verdadeira natureza 

por fun reencontrada." (1991, p .184) 

Esse reencontro corn uma segunda natureza foi produzido atraves de alguns 

agenciamentos e discursos, dentre eles, religiosos, politicos, editoriais, pedagOgicos, e 

como examinaremos, medicos. 

A fim de situar a importancia que os medicos atribuiam a educacao do 

cidadao, o sentido geral que davam a urbanidade e a civilidade, e a maneira pela qual 

esses atributos se ligavam a Medicina, faz-se necessario apreciar as nocoes que em 

torno delas tem gravitado historicamente. 

Civilidade e urbanidade guardam entre si estreitas relacoes e suas acepcOes 

sao, de certa maneira, indissociaveis. Em diferentes momentos histOricos, a tonica 

recai sobre uma ou outra das expressOes 9. Assim e que no seculo XVI, a nog -do de 

civilidade e difundida atraves de um texto basic° dedicado a boa educacao de 

meninos, intitulado De civilitate morum puerillum w , de Erasmo de Rotterdam, 

publicado em 1530 e intensamente divulgado em traducoes, reimpressZies, imitacOes e 

adaptacoes, pelo menos ate o seculo XVIII. Sua pregnancia permitiu a reformulacao e 

8  Assim como nos seculos XVI e XVII dizia-se de alguem que por ser cones possuia "civilidade", 
mais tarde, especialmente em meados do seculo XIX, a polidez foi adjetivada de "urbanidade - . e 
podemos afirmar que hoje, comumente diz-se que a pessoa demonstra ser "educada". 

9  Norbert Elias, a proposito, indica que "o aparecimento mais ou menos subito de palavras em 
diferentes linguas quase sempre indica mudancas na vida do pr6prio povo, sobretudo quando os 
novos conceitos estao destinados a se tornarem fundamentais e de longa duracao como esses". (1994, 
p.68) 

1°  Traduzido como 	civilidade pueril". Ver a respeito Elias, op.cit.. p.68 e segs.; Revel, 1991, 
p.171 e segs. 
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circulacao da ideia de civilidade associada "ao comportamento de pessoas em 

sociedade, e, acima de tudo, embora nab exclusivamente, do decoro corporal 

externo"(Elias, 1994, p.69). Akin disso, sua qualidade de "breve tratado didatico fixa 

(...) o genero literario que garantird a pedagogia das 'boas maneiras' sua mais ampla 

difusao social" (Revel, 1991, p.171). 

Deve-se lembrar, contudo, que a disseminacao de preceitos de vida é tao 

antiga quanto a vivencia em sociedade: ha exemplares tanto nas culturas orientais, 

quanto nas ocidentais, uns de fundo estritamente religioso, outros de conduta politica_ 

ou de regulacao dos prazeres do corpo, apenas para exemplificar sucintamente. 

Entretanto, tres inovacoes sao essenciais no seculo XVI, marco da producao de 

preceitos de vida, como bem aponta Revel: 1) dirigem-se especificamente as criancas, 

uma vez que a civilidade compete uma pedagogia de base; 2) visam indistintamente a 

todas as criancas, e nao somente as elites e, 3) pretendem ensinar a todos um codigo 

valido para todos (Ibid., p.172-173). Essas distincoes podem sugerir marcos 

fundamentals para uma especie de confronto corn a producao medica que aqui se 

analisa, pois, ao contrario dos catecismos que voltam-se tao somente aos fieis e 

seguidores, ou a literatura cortesa que se destina a urn dialogo privado entre membros 

de uma elite, assim como a proposta de Erasmo, as proposicOes medicas de 

urbanidade dirigem-se a todos indistintamente, visando a uma sociabilidade 

generalizada. Embora alguns autores insistam em apresentar as classes populares 

como alvo privilegiado do poder medico, essa afirmacao nao pode ser absolutizada. 

Este aspecto sera observado igualmente corn relacao aos manuals: num primeiro 

momento somos tentados a supor que os conselhos veiculados, pelo seu carater 

elementar, sejam dirigidos a populacao pobre. Mas esta é uma impressao um tanto 

equivocada, pois excertos dos proprios textos dos manuals medicos mencionam os 

descuidos daqueles que se gabam de uma educacao esmerada, mas cometem erros 

vulgares em diversas situacOes. Por isso, segundo esse discurso, as regras de bem 

viver precisam ser disseminadas ern toda a sociedade. 

Embora a tradicao erasmiana de civilidade tenha se disseminado largamente na 

Franca, Alemanha, Inglaterra e Italia, na epoca moderna nao se registram traducifies 
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espanholas do celebre A civilidade pueril, como o indica Guerefia (op. cit., p.467). 

Esse aspecto auxilia a compreender por que, especialmente na Espanha e no 

vocabulario espanhol tenham sido preferidas outras expressOes para designar regras e 

normas de trato social, tais como "boa criacao, cortesia, bons modos, bons costumes 

e, sobretudo, urbanidade" (Ibid.). Evoco essas questOes para clarificar o emprego que 

aqui sera feito das expressOes urbanidade e civilidade, que nao sao aleatorias, que 

designam todo um campo semantic° e simbolico, complexo e imbricado, que findou 

por produzir discursos cuja materialidade é similar. Ambas reportam-se a urn 

conteudo claramente prescritivo, ocupado em "incutir atitudes sociaveis capazes de 

incluir urn trabalho sobre si mesmo em relacao aos outros" (Revel, op.cit, p.174). 

Nossa tradicao, no Brasil, parece ter incorporado as duas expressOes, 

mantendo-as intimamente ligadas. Mais claramente, os discursos medicos analisados 

se servem da expressao urbanidade, embora a associacao do urbano corn civilizacao 

subentenda sempre a nocao de civilidade. 

Para fins desta analise, a urbanidade é concebida como processo de construcao 

de cOdigos de comportamento, normas de conduta, boas maneiras, educacao pessoal 

(Septien, 1998). Concretiza-se por meio de urn conjunto de regras a serem observadas 

com o intuito de portar-se corn dignidade, propriedade, cortesia e elegancia, proprias 

a uma experiencia cosmopolita, transmitindo tais qualificativos atraves de gestos, 

performances, awes e discursos. A civilidade, alem, evidentemente, de uma intima 

vinculacao a ideia de civilizacao, em contraponto a selvageria, barbarie, atraso ou 

arcaismo (o duplo é fundamental para esta atribuicao!), pode ser tomada como uma 

especie de "nova sensibilidade que se vai definindo na cidade" (Sevcenko, 1992), 

sensibilidade que passa a distinguir o agradavel, toleravel, admiravel, daquilo que 

causa estranheza, repugnancia, impropriedade. A civilidade, assim, volta-se para as 

percepcoes ou sensibilidades que fundamentam apreciacoes minuciosas que permitem 

identificar, nas awes de outrem, ou cuidar-se para que outros possam perceber, as 

manifestacoes de adequacao, urbanidade e modernidade. 

E interessante observar o sentido que urbanidade e civilidade guardam em 

nossos dias, e que em grande medida coincide corn as formulacOes mais antigas, desde 
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o primeiro texto basic° de civilidade de Erasmo, do seculo XVI (Revel, op.cit.), 

passando pelos discurso medicos do inicio do seculo, como sera demonstrado a 

seguir, ate as definicOes constantes no Dicionario da Lingua Portuguesa de Aurelio 

Buarque de Holanda Ferreira (1986). Ir em busca do sentido contemporaneo e urn 

movimento interessante: primeiro pode-se constatar que tanto civilidade quanto 

urbanidade originam-se do latim, respectivamente civilltate e urbanitate. Civilidade 

exprime "o conjunto de formalidades observadas entre si pelos cidaddos em sinal de 

respeito min-uo e consideracao; polidez, urbanidade, delicadeza, cortesia" (Ibid., 

p.414, grifos meus). Urbanidade, por sua vez, refere-sea qualidade do urbane e 

igualmente indica "civilidade, cortesia, afabilidade"(Ibid., p.1741, grifo meu). Assim, 

referem-se mutuamente e indicam sinonimos coincidentes. Percorrendo, entao, os 

significados de cortesia - "delicadeza, amabilidade, urbanidade, mesura, reverencia" 

(Ibid., p.487); delicadeza - "sensibilidade, sutileza, finura, cortesia, urbanidade, 

afabilidade" (Ibid., p.532); afabilidade - "lhaneza de trato, delicadeza, cortesia" 

(Ibid., p.53); amabilidade - "delicadeza, atericao, cortesia" (Ibid., p.97); polidez -

"delicadeza, cortesia, civilidade, urbanidade" (Ibid., p.1355); e por fim, urbane - 

"relativo ou pertencente a cidade, cones, afavel, civilizado" (Ibid., p.1741), chega-se 

a constatar que a associacao de urbanidade e civilidade corn civilizado nao a tao 

imediata, embora possamos afirmar o contrario, ja que civilizado exprime, alem de 

bem-educado, cones, civil, o sentido de "individuo que tem civilizacao"(Ibid., p.414). 

Civilidade, enfim, envolve, desde sua emergencia, a polidez, a cortesia, a assepsia dos 

comportamentos e dos corpos, em uma linguagem que se destina aos outros, que 

devem poder capta-la (REVEL, op. cit.). Importara, em especial nessa abordagem a 

associacao de urbanidade corn a ideia de civilizado, e deste corn o sentido de 

saudavel. 

Os manuais de urbanidade ou de civilidade, variando sua designacao conforme 

a origem no tempo ou no espaco, sao compostos de inUmeros conselhos, orientacees, 

regras precisas, que visam transmitir e ensinar cuidados e atenceies que cada 

individuo deveria dirigir a si mesmo, no espaco privado e public°, de forma a elaborar 

uma aparencia de si apreciavel nas praticas sociais, segundo os padre - es de cada 

momento. Conselhos que dizem respeito ao portar-se em sociedade, aquelas regras 

preciosas para uma urbanidade e civilidade. Como indica Chartier: 
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"Entre os muitos exemplos de generos que tentam incorporar gestos 

necessarios ou apropriados encontram-se os compendios sobre como se 

preparar para a morte, os livros de exercicios religiosos, os guias de 

boas maneiras e os manuais". (1992, p.232, grifos meus) 

Concebidos como meios de formacao por excelencia, esses manuais 

inscrevem-se dentre os multiplos processos de constituicao do sujeito urbano, 

interessando-nos o exame dos manuals de sadde, que conjugaram prescricOes 

terapeuticas com c6digos de boas maneiras, e que possibilitaram a circulacao de 

discursos medicos que tematizavam a nocao de urbanidade. 

Os manuais de civilidade oportunizaram leituras instauradoras de novos 

saberes, fecundos para novas experiencias subjetivas. Alain Corbin (1991) salienta 

essa especie de proliferacao, a partir de fins do seculo XIX, de "regulamentos de 

vida" que visavam produzir uma nova "maestria": voltar-se para si produzindo uma 

aparencia para os outros. Sao regulamentos de vida imersos num intrincado conjunto 

de procedimentos privados de atencOes sobre si que apontam para o aprofundamento 

das praticas "narcisicas", caracteristicas da cultura ocidental moderna. 

Torna-se relevante destacar que urn certo tipo de atencoes consigo, proprio da 

subjetividade moderna, caracteriza-se tanto pelos cuidados intimos corn a higiene e a 

aparencia pessoal, quanto pela (re)invencao de praticas multiplas, como o escrever 

sobre si (os diarios), a leitura solitaria, as colecoses pessoais, o cultivo de uma estetica 

saudavel e vigorosa, a codificacao minuciosa de rituais de sociabilidade urbana", 

praticas essas que requerern, de alguma forma, urn aprendizado sistematico para que 

possam ser incorporadas, como assinala Sevcenko (1992). Aprendizado que nao se 

circunscreve a experiencia escolar. 

Os manuais possibilitaram a circulacao dessas praticas de urbanidade, uma 

educacao pela leitura de urn genero literati° difundido, que se voltava aos jovens e 

adultos das cidades. 

11  Scwarcz(1997) lista uma serie dessas praticas que envolveram normatizacao e formulas da arte de 
cumprimentar, agradecer. manifestar apreco ou tristeza. congratulacao ou pesar. 
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A elaboracao de manuais de urbanidade procedeu de diferentes autorias. A 

Igreja esforcou-se por demonstrar as intersecoes da civilidade corn a moral crista, 

sublinhando corn cores intensas o quanto essa moral exigia a polidez, a pureza de 

todas as condutas. As exigencias da religido levaram a elaboracdo de manuals de 

civilidade corn acento nas interdicOes e na prescricao estrita de comportamentos u  ou 

de urn "conformismo forcado" (Revel, Ibid., p.182). 

Outros autores de manuals de civilidade eram do campo editorial propriamente 

dito, uma vez que a circulacao dos manuals crescia significativamente e fez-se 

interessante explorar esse mercado, em especial na Europa. Tambem alguns politicos 

se dedicaram a escritura de guias de boas maneiras, como o muito divulgado 

Compendio del Manual de Urbanidad y buenas maneras, arreglado por 61 mismo, 

para el use de las escuelas de ambos los sexos, do politico venezuelano Manuel 

Antonio Carreno (1812-1874), para quem a urbanidade, como ciencia 

importantissima, regularia os deveres na sociedade, mantendo a harmonia enquanto 

possibilidade de govern() (Septien, 1998). 13  

Professores, dentre os mais qualificados, igualmente elaboraram variados 

manuals de civilidade, como os exemplares espanhois dos seculos XIX e )(X, 

apresentados por Guerefia (1997). No manuals de autoria de professores, houve um 

intento explicito corn a escolarizacdo dos textos, por meio de exemplos a "boa 

educacdo" das criancas e jovens . 

As investigagoes que exarninam a producao e disseminacao de manuals de 

civilidade e urbanidade nao chegam a mencionar exemplares em que medicos figurem 

como autores, embora os textos de manuals invariavelmente contenham preceitos de 

12  Valentina T. Septien (1998, p.1-2) ressalta que no sec. XVII. por conta do cisma religioso da 
Reforma, nao havia mais so urn dogma a seguir. sena() varias verdades ao mesmo tempo. o que 
colocava em risco o poder da Igreja Catolica. Diante da situacrio e temendo que seus fieis adotassem 
outras religiiies, a Igreja tratou de restaurar a ordem, empreendendo uma campanha pedagogica corn 
o intuito de reger de perto os comportamentos e condutas humanas. Os manuals aparecem. entrio. 
como dispositivos de poder. 

13  Ver tambem Guereria, 1997. p.476. 
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• 	14 higiene Entretanto, rastreando as praticas educativas de medicos gauchos no 

periodo em estudo, foi surpreendente deparar, em meio a teses, conferencias, 

discursos e obras cientificas, a producao de guias de sande dirigidos a populacao em 

geral. Foram identificados dois manuais de autoria do medico gaucho Dr. Mario 

Totta, que tiveram muitas reedicOes, podendo ser tomados como paradigmaticos 

nesta analise. Urn deles, denomina-se 0 medico em casa, o outro, intitula-se Medicina 

em Pilulas: Breviario da Sande, ambos publicados pela Livraria do Globo de Porto 

Alegre, em 1939. 

Considerando-se os titulos, uma primeira leitura sugere que seu contendo seja 

materia de carater estritamente terapeutico. No limite, imagina-se encontrar preceitos 

profilaticos e prescricao de comportamentos higienicos relacionados as doencas. 

Essas suposicOes se confirmam. Contudo, surpreende um conjunto muito variado de 

temas que abrangem desde instrucoes e procedimentos para a cura de pequenas 

molestias, primeiros socorros, nocties elementares de puericultura, enfim, cuidados 

basicos corn a higiene do corpo, alimentar, das habitacties, passando tambem pela 

codificacao minuciosa de condutas de urbanidade. 

0 interessante e observar a associacao que a produzida entre urbanidade ou 

civilidade corn o pressuposto de higiene e saude. Sande implica em condutas polidas, 

asseadas, cuidadosas, prescritas. A civilidade assegura a sande, pois as pessoas nao 

andam sujas, observam a higiene alimentar e nao se empanturram, observam a higiene 

da boca e dos olhos, guardam distancia de relacOes promiscuas, como beijar enfermos 

ou criancas, nao se abandonam aos vicios modernos, nao se descuidam da higiene da 

casa e de si proprios, e corn isso, repelem as fontes de contagio, a sujeira, as 

predisposicOes que tornam propicias as contaminacOes. Isso fica claro na forma como 

os conselhos sao apresentados: mesclam-se argumentos "cientificos", corn 

argumentos de ordem moral. Mas, muitas vezes, o torn moral prevalece e 

recomendam-se, sob advertencias, ameacas, ironia ou zombaria, os procedimentos 

"naturalmente" adequados, apenas desapercebidos da tola ignorancia. 

14  Dentre eles, Guerelia, 1997; Rainho, 1995; Revel, 1991; Schwarcz 1997; Septien, 1998. 
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Dessa forma, nestes manuais a conjugacao dos argumentos de ordem cientifica 

corn aqueles de ordem moral permite a legitimidade de ambos. Divulgados como de 

autoria de urn medico, era possivel atribuir-lhes um reconhecimento em que o 

discursos cientifico possibilitava sua acolhida como verdadeiros e autorizados 

(Foucault, 1993b). Afinal, ern Ultima instancia, o proposito da Medicina era a 

conservacao e a qualidade da vida, o que se justificava por si so, contando corn a 

concordancia inconteste de todos. 

Muitas possibilidades de analise se abrem ao estudo dos manuals. Sao 

provocativas as questOes formuladas por Chartier relativamente ao exame da 

complexidade das relacOes entre o proprio texto dos manuals, seu suporte, sua 

materialidade, ou seja, o objeto que comunica o texto e o ato que o apreende, sua 

apropriacao por multiples leituras de distintos sujeitos. Em suas palavras, "conduzido 

ou encurralado, o leitor encontra-se invariavelmente inscrito no texto, mas este, por 

sua vez, inscreve-se de multiplas formas em seus diferentes leitores" (op.cit., p.215). 

Entretanto, mesmo reconhecendo a pertinencia dessas complexas relaciies que 

constituem os manuals, especialmente o fato de que os "textos ou palavras destinadas 

a configurar pensamentos e awes nunca sao inteiramente eficazes e radicalmente 

aculturadores" (Ibid., p.233), ainda nao sera nesse estudo que todos esses imbricados 

elementos serao explorados. Nao se trata de, tampouco, que tenham sido 

hierarquizados a fim de privilegiar o mais significativo. Mas sim que, efetivamente ate 

esse momento nao foram buscadas fontes que tenham registrado a diversidade das 

praticas de leitura, as apropriacties associadas aos manuals, perspectiva que se 

apresenta fundamental para futuras investigaci5es. Contudo, neste estudo, analiso a 

materialidade dos manuals, como forma de estabelecer uma especie de 

intertextualidade corn o texto propriamente escrito, tomando cada manual - discurso, 

texto e materialidade - como objeto de leitura e apropriacao. 

0 propOsito maior a situar os manuals em meio a urn conjunto de praticas 

discursivas da Medicina voltadas a educacao sanitaria da populacao, detendo-me 

particularmente em descrever o que disseram e propuseram os medicos sobre o tema 

da urbanidade, atraves desses textos, e o carater educativo que os caracteriza. Isso 
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nao significa descuidar do fato de que "a aceitacao de mensagens e modelos sempre 

opera atraves de ajustes, combinacOes ou resistencias"(Chartier, Ibid., p. 234). 

Alem disso, cabe destacar que embora eu nao tenha investido numa busca 

exaustiva de outros manuais de sande corn essa especificidade da urbanidade escritos 

por medicos, especialmente gauchos, um extenso mapeamento de fontes da HistOria 

da Medicina no Brasil que realizei ate o momento nao localizou outros manuais desse 

tipo, a excecao da referencia a urn guia de saUde escrito pelo dr. Renato Kehl. Outros 

manuais de saUde identificados sao traducoes de autores estrangeiros. E possivel 

considerar, de certa forma, que os manuais escritos pelo dr. Mario Totta constituem 

exemplos singulares e ao mesmo tempo extremamente expressivos de uma pratica 

medica atenta a producao do sujeito da modemidade, o habitante da urbe. 

Outra ressalva parece oportuna: esses documentos nao sao denominados 

manuais por seu autor ou pelo editor, tampouco estampam em sua capa os dizeres 

civilidade, urbanidade ou expressOes como "boas maneiras", "bons costumes". 

Contudo, seus textos propaem-se a prescrever e ensinar como comportar-se 

adequadamente, o que no meu entendimento nao pode ser secundarizado. Os manuais 

apresentam uma determinada listagem de condutas tendo como pano de fundo a 

producao da urbanidade associada a urn estilo de vida saudavel e higienico. Foram 

valorizados nesse estudo porque representativos do discurso medico e por se 

constituirem, pelo que foi dito, como fontes privilegiadas a compreensao dos 

processos de subjetivacao operados nas relacOes com os saberes e poderes da 

Medicina l' 

15  No segundo volume da Historia da Sexuali&Ide, 0 use dos prazeres (1984/1990), ao referir-se as 
fontes utilizadas para examinar os modos de subjetivacao, da modemidade recuando ate a 
antigiiidade greco-romana e o inicio da tradicao cristao, Foucault caracteriza-as como discursos 
prescritivos, que pretendiam a proposicao de regras de conduta, atraves de opinicies, conselhos. 
recomendacoes. Documentos em que a explicitacao do "comportar-se como convem" era clara, 
direta, portanto, textos "praticos", produzidos para serem efetivamente aprendidos, 
meditados, utilizados". Foucault afirma que esses textos visavam constituir uma armadura da vida 
cotidiana, e, em Ultima instancia, serem operadores que permitissem aos individuos interrogar-se 
sobre sua propria conduta, forma-la e conformar-se ao prescrito, colocando-se em situacao de 
compartilhamento pessoal das regras (p.16). Neste estudo. inspirando-me em percorrer essas pistas 
metodologicas, foram buscadas fontes representativas do discurso medico que se caracterizassem por 
conter inclicacOes prescritivas, de especificacao pratica de condutas. procedimentos visando a 
producao dessa armadura de vida de que fala Foucault. Sao os guias de higiene, manuais de sailde. 
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A analise dos manuais de higiene e sande se assenta, como ja afirmei, no 

reconhecimento da atuacao medica quanto a elaboracao, prescricao e difusao de urn 

conjunto de comportamentos de urbanidade, procedimentos individuais e coletivos, 

saberes sobre o corpo, a sexualidade, as doencas, as atencOes para consigo visando a 

limpeza, o refinamento das condutas e a saude, a serem lidos, aprendidos, meditados, 

utilizados. A disserninacao desses conhecimentos junto a populacao atesta a presenca 

do discurso medico de carater educativo para alem dos muros das escolas, 

caracterizado por aquelas estrategias pedagOgicas fimdadas no principio de que era 

necessario "informar para formar" disposicaes, condutas, sensibilidades. Depreende-

se dos discursos medicos que a leitura de textos deste teor era atribuido urn papel 

relevante na aquisicao de conhecimentos fundamentais a formacao dos individuos. 

Note-se que os manuais de higiene aqui analisados, sao textos sem uma 

vinculacao institucional explicita, tampouco atados a uma leitura compulsoria, como 

os catecismos, ou os manuais de educacao moral e escolares, por exemplo. 

Constituiram-se como textos de consulta informal, facultativa, por isso nao 

representam aquelas cartilhas decretadas, tampouco uma leitura "tutelada", embora o 

peso da Medicina como verdade estabelecesse uma ordem a essa leitura. De qualquer 

maneira, nao sao textos a serem lidos num espaco institucional que os apresentaria 

como obrigatoriedade, mediados por comentadores, como o caso dos manuais 

religiosos ou os escolares. Permitiam precisamente uma especie de leitura intima, na 

mesma proporcao das atitudes e comportamentos individuais recomendados. Seu 

valor de verdade, como se disse, era atestado pela condicao de medico do autor e 

pelo carater de civilidade e modernidade que sugeriam. 

breviarios, fontes privilegiadas para a compreensao dos processos de subjetivacao operados nas 
relaciies corn os saberes e poderes da Medicina. 
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4. SoUde e Urbaniclacle 

Em fins dos anos 30, circulam em Porto Alegre e cidades do Rio Grande do 

Sul, dois manuais de sadde editados pela prospera Livraria do Globo. Eles se 

destacam por urn aspecto particular: nao se trata de traducao de publicacao europeia, 

tampouco de autoria de ilustre intelectual do centro do pais. 0 autor é urn respeitado 

medico gaucho, obstetra e pediatra, professor da Faculdade de Medicina de Porto 

Alegre, filantropo, poeta e cronista, redator de revistas e jornais. Intitulados 0 

Medico em Casa e Medicina em Alias: Breviario da Sande, os manuais eram 

assinados pelo dr. Mario Totta 16, reconhecido como cidadaio e medico de projecao no 

16  0 Dr. Mario Totta nasceu em Porto Alegre, em 1874. vindo a falecer, na mesma cidade, em 1947. 
Formou-se farmaceutico pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1900 e, em 1904. como 
medico pela mesma Faculdade. sendo integrante da la turma de medicos diplomados nor aquele 
estabelecimento superior de ensino. Defendeu a tese para obtencao do grau de doutor ads "A 
teoria de Quincke na patogenia da ictericia dos recem-nascidos7 Na Santa Casa de Mrs,„,,:ordia de 
Porto Alegre ingressou antes mesmo de concluir o curso de Medicina. Dois anos apes su: srmatura, 
torna-se professor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. onde ministrou as cadeira,- Clinica 
Obstetrica e Ginecologica, Clinica Propedeutica Medico e Patologia Geral. Alem de suas atividades 
como medico especiali7ado em Ginecologia e Obstreticia, destaca-se sua nomeacao, em 1905, como 
medico adjunto do Ambulatorio de Criancas e, em 1906, como medico auxiliar do Dispensario de 
Criancas. Em 1918 assumiu como Diretor Efetivo da Maternidade, anexa a Santa Casa de 
Misericordia de Porto Alegre. Em 1940, em sessao da Mesa Adrninistrativa da Santa Casa  é 
aprovada a expressiva homenagem de ser designada Mario Totta esta Maternidade instalada no 
Pavilhdo Daltro Filho, e que fora por ele organizada e instalada. A ele s'ao atribuidos os mentos pela 
oficializacao da Faculdade de Medicina em 1918. Ainda neste mesmo ano, orepni7a e passa a dirigir 
o Curso de Enfermagem Obstetrica, do qual foi, durante os anos seguintes, repetidas vezes, paraninfo 
ou homenageado. das varias turmas diplomadas. Em 1942, aposenta-se da Catedra de Clinica 
Obstetrica da Faculdade de Medicina, ao mesmo tempo que the é conferido o titulo de "Professor 
Emerito". Note-se ainda sua atuacan em outras atividades educacionais, como o fato de ter sido 
Secretario Geral da Instrucao Pablica do Rio Grande do Sul. em 1898, e professor de Higiene da 
Escola Normal de Porto Alegre. Fez-se presente corn destaque na imprensa da epoca, participando da 
ffindacdo, em 1895, do jornal Correio do Povo, do qual foi articulista regular por muitos anos. 
Diretor do Gabinete de Identificacao do Rio Grande do Sul. Fundador do Sindicato Medico do Rio 
Grande do Sul. Destacou-se como "poeta, romancista, cronista e divulgador para populares da 
ciencia m edica". Foi reconhecido pelos seus gestos de humanitarismo, seja na insf -liczio do "Natal 
da Crianca Pobre", seja na instalack da Maternidade na Santa Casa de Miseric; que como 
mencionado acima, findou por receber seu nome. 

Bibliografia: "Recepcio a 183(1', sainete em verso. estreado em Porto Alegre; "Estriquinina"„ 
romance em colaboracao com Paulinho de Azurenha e J.C. de Souza Lobo, 1897; "Men canteiro de 
saudades''. versos. 1937; "Saudacifo a Pedro Calmon e a Otavio Mangabeira". discurso proferido a 
17 jul. 1937 na Academia Rio-Grandense de Letras; "0 medico em casa", conselhos de Higiene e 
Medicina. 1939; "Medicina em pilulas". 1939: "Brevia:nb da satide" conselhos de medicines_ 1939: 

"Poetas do Correia". pequena antologia, 1945; "Obras de Mario Totta" em dois volumes. o pnmeiro 
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Estado. 0 dr. Totta era popular como autor; ja havia publicado poesias, cronicas, e, 

periodicamente, breves colunas de materia medica no Correio do Povo, jornal do qual 

participara da fundacao em 1895. 

0 Medico cm Casa, editado em 1939, reunia sob a forma de livro, conselhos 

esparsamente publicados no Correio do Povo ao longo de alguns anos. 17 . Na breve 

introducao do manual, o dr. Totta sugeria, que pela forma simples e acessivel, la 

estard o Medico, em cada casa, lado a lado a urn Chernoviz' 8, "venerando tratado que 

foi inquilino indefectivel de todas as estantes de jacaranda" (Totta, 1939a, p.7). 

de poesia e o segundo de prosa (ediedo postuma), Porto Alegre, Selbach, 1951/52.; "Poesias'', ediedo 
post-tuna, 1967; " Versos antigos'', serie de poesias, corn inicial M., Correio do Povo, 1897; 
"Cantigas", versos, em parceria corn Souza Lobo, 1897; "Medicina para todos, conselbos de bigiene 
popular", 1931 (parte coletada do livro Medicina para todos, de 1939); "Urn bocado de ilistaria: os 
pritheiros passos dentro da faculdade", Anais da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 1938; 
"Colcba de retalbos", seed° permanente, Correio do Povo, a partir de 1946; "No interior do lampiao 
de querosene", 1924; "Elogio do sacri &la", 1925; "Nomes e sobrenornes", 1925. Para que se possa 
ter tuna iddia do significado social deste medico, seguem, ainda, algumas homenagens a ele 
prestadas: Maternidade Mario Totta e Professor Emerito da Faculdade de Medicina (Pc— Alegre); 
hernia ern praca pablica (Porto Alegre); ma Mario Totta (Porto Alegre); Bercario Ma: ,tta, no 
Hospital Santo Antonio (Porto Alegre); Grupo Escolar Mario Totta (Triunfo, RS); Escola Municipal 
Mario Totta (Passo Fundo, RS); Clube de Sande Mario Totta (Caxias do Sul, RS); Praca Pnblica 
Mario Totta (Tramandai, RS); Rua Mario Totta (Viamao, RS); Roupeiro dos Pequeninos Mario Totta 
(Frederico Westfalen, RS); Pelotao da Sande Mario Totta, no Grupo Escolar Jeronimo de Ornelas 
(Porto Alegre). (cf. Faria, s.d.„ Martins, 1978, p.590; Pimentel, 1940; Spalding, 1969). 

17  Outros de seus discursos sao conhecidos pelas muitas evocacoes nas paginas desta tese. 

18  0 medico Pedro Luiz Napoledo Czemiewicz, conhecido como Chemoviz, nasceu na Polonia em 
1812. Cursou Medicina em Montpellier, Franca. Alguns anos apos sua formatura. em 1840, mudou-
se para o Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro. Foi admitido na Academia Imperial de Medicina, 
exercendo sua profissdo no pais durante quinze anos, regressando a Europa em 1855. No Brasil, 
modificou seu nome para Chemoviz para torna-lo mais facil aos brasileiros. Em 1841, foi publicada 
a primeira edicao de seu Forrrnzlario e Guia Medico, remind° a descried° de medicamentos, suas 
doses e propriedades, plantas medicinais indigenas e suas indicacoes, constando que obteve imensa 
popularidade ao preencher lacuna da literatura medica no Brasil. Foi acolhido pelos medicos da 
epoca, o que corroborou para o prestigio que obteve. Alem disco, em 1842, fez publicar a primeira 
edicao do Dicionann de Medicina Popular e das Ciencias Acessorias, tambem de sua autoria, 
contemplando a descried° de causal, sintomas e tratamento de molestias, prescricoes correspondentes 
e farmacopeia de plantas medicinais e alimentares. Para que se tenha uma iddia da r. ,-nularizacdo 
destes manuais , em 1897 o Formulario ja contava com pelo menos dezenove edicaes. isa. porque sua 
venda nao foi dirigida somente aos medicos e farmaceuticos, mas ao grande public°. (Sa, 1979, 
p.229-233). Carlos Sa acrescenta que os livros do Dr. Chemoviz "levavam aos leigos em tais 
ciencias [medicina, farmacia e terapeutica], mas possuidores de cultura geral, possibilidades de 
adquirir conhecimentos Uteis sobre as doencas, medicina e terapeutica de urgencia, na gravidez, no 
parto, cuidados aos recem-nascidos e as criancas, nocroes gerais de anatomia, fisiologia e higiene, 
medicamentos (...)" (Idem, p.232). 0 Formulario de Chemoviz, constou ainda nos regulamentos 
sanitarios, como obrigatorio nas fannacias, e sua propagacdo fez corn que fosse identificado 
simplesmente pelo nome do autor: "Chemoviz". E a este manual que se refere o Dr. Totta, suger ndo 
que ndo tem a pretensao de substitui-lo, mas de figurar a seu lado. visto suas similitudes quanto a 
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0 Medicina em Pliulas: Breviario da Sande, consistia num manual menos 

extenso, curiosamente publicado no mesmo ano de 1939 19. Pela leitura atenta de seu 

conteudo pode-se constatar muitas semelhancas entre os dois manuais, 

particularmente quanto aos temas e conselhos. Mas a linguagem, alguns assuntos e a 

extensao do texto diferem significativamente. E como se o Breviario fosse uma 

especie de "traducao" ou simplificacao do outro manual, em linguagem ainda mais 

acessivel e de manuseio mais didatico 20 . 0 numero de reimpressOes da conta da 

difusao dos mesmos, bem como a preocupacao com sua disserninacao, manifesta pelo 

autor corn a elaboracao dessa versa°. 

Enquanto 0 Medico em Casa se caracteriza por uma linguagem simplificada, 

porem denotando a fala de um medico que explica, argumenta e aconselha, o 

Medicina em Pliulas caracteriza-se por um estilo mais coloquial e por vezes jocoso, 

nao caracteristico do enunciado por urn medico. Algumas situacoes sao apresentadas 

de forma quase bizarra, outras insistem num minucioso detalhamento da rotina diaria, 

incluindo os cuidados corn o corpo - dentes, cabelos, olhos, etc. - cuidadi com a 

alimentacao, o vestuario, o uso do cigarro, do alcool, controle dos vicios, enfim, 

desde as regras de boas maneiras ate proverbios populares que ilustram as atitudes 

sugeridas. 0 tom imperativo e essencialmente pratico caracteriza a forma deste 

discurso. Numa especie de dialog() direto corn os leitores, lanca mao de urn torn 

propositos e intento de ser acessivel e auxiliar em aflicoes domesticas em caso de doenca. "Este livro 
nao é nem de longe um Chemoviz, o venerado tratado (...) sobre cujas paginas, amigas e 
prestimosas, fixavam-se, sofregos de uma providencia salvadora, os oculos dos nossos avos, nas 
horas cruciantes da molestia." (Totta, 1939a, p.7) 

19  0 dr. Totta nao alude a escolha do tItulo. Mas é curioso observar que em 1920 o dr. Renato Kehl. 
importante medico eugenista brasileiro, publica urn manual destinado ao public° dos 13 aos 80 anos 
intitulado "Biblia da Sande", referindo que encontra-se dividida em "pilulas"(cf. Brazir Medico. Rio 
de Janeiro, v.40, n.2. 03/07/1926, p.11). Guerefia (1997) registra que para o caso espanhol, a 
multiplicaclo dos manuais de urbanidade desde o seculo XVIII foi muito expressiva. Dentre os 
titulos observa urn uso relativamente frequente do qualificativo breve. que remete a mesma iddia de 
breviario (p.485). 

2°  Schwartz faz notar quanto aos manuais o emprego de uma linguagem acessivel cuja utilizacdo 
freqiiente os transformava em tuna especie de livro didatico quando o tema era a civilidade (I997, 
p.12). 
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anedotico e sarcastic°, em pequenos textos, a exemplo de versiculos, a que alude no 

subtitulo como "pilulas", medicina em pilulas21 . 

Medicina em pilulas Breviario da saade. Interessante o jogo de palavras do 

titulo escolhido: enquanto "breviario" o texto evoca a ideia de livro de rezas 

cotidianas ou forma breve do oficio divino, portanto, urn contend° religioso que 

podemos reportar a uma profissao de fe de quem le e segue seus conselhos. De outra 

parte, ao inves de utilizar-se da expressao "versiculos", que caracterizam um 

breviario, serve-se do vocabulario medico para aludir a cada conselho, em numero de 

10722: "as pilulas", Medicina em pilulas, Medicina em pequenos e concisos conselhos. 

Poderiamos, brincando corn palavras e imagens, dizer: breviario da sande, ou livro de 

rezas cotidianas de sadde; assim como Medicina em pilulas ou Medicina em 

versiculos. Associacoes de Medicina e religiao aparecem, entao, como recurso 

metaforico para expressar doutrina e verdade, ou ciencia e verdade, ambas 

demandando fe em seu leitor. 

Ha tambem outra aproximacao aos breviarios que é sugestiva. 0 Medicina em 

Pilulas: Breviario da Sande esta escrito em pequenos topicos independentes. 

Pequenas drageas, ou melhor, pequenos conselhos de grande alcance, como o sao as 

pilulas na terapeutica clinica. Nao ha urn texto sequencial, necessariamente. Assim, 

pode ser lido desordenadamente, de tras para a frente, saltando paginas, ou apenas 

abrindo ao acaso e servindo-se de ensinamentos buscados aleatoriamente, como se 

fora urn evangelho ou urn livro de pensamentos meditativos. Cada excerto encerra urn 

tema, o procedimento ou conselho em si mesmo. Os excertos nao possuem um titulo, 

nem sao numerados. Por isso, nao ha um indice. Diferentemente, 0 Medico em Casa 

esta organizado por temas, intitulados (coletanea de 42 conselhos), agrupados e 

organizados ern sumario ao final do manual. 

21  Em discurso pronunciado por ocasido do lancamento da pedra fundamental do monumento ao 
Professor Mario Totta, o professor dr. Pereira Filho assim se referiu aos escritos populares de 
educacao higienica do dr. Totta: "estilo faceto. com  leve ironia galhofeira": "constantes e 
continuados desvelos no divulgar os meios de defesa da sande" (Correio do Povo. Porto Alegre. 
18/12/1949). 

22  Contados e nao numerados. 
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Quanto ao Medicina em Pilulas, o termo "pilulas" é, ainda, uma imagem 

provocativa, pois nao so sugere uma certa condensacao, pelo tamanho diminuto dos 

conselhos, que nao é proporcional ao efeito, quanto estabelece uma clara associacdo a 

urn imaginario que envolve os remedios: pilulas fazem parte de uma terapeutica para 

cura; conselhos que a exemplo de remedios, carregam o conotativo de prescricao 

medic& 

A associacao corn urn ideario religioso nao parece fortuita. Os discursos 

medicos se servem muitas vezes desse recurso de persuasao. Trata-se tambem de 

pensar nas imbricacOes dessa discursividade corn outros discursos, igualmente 

poderosos, como o discurso religioso e, por extensao, urn possivel ponto de 

convergencia: a ideia de salvacao. 

Direcionados ao public° em geral, buscando pela fluidez do texto serem 

acessiveis e inteligiveis por diferentes idades, graus de instrucao e genero, os manuais 

nao possuem imagens ilustrativas, a excecdo da imagem de capa do Medico em Casa 

e de uma Unica gravura de um esqueleto humano no Medicina em Pilula. s, que 

aparece assim apresentada: 

"Tomei a pena para fabricar uma pilula e a pena foi riscando no papel 

esta figura e escrevendo esta legenda. - "Mania de emagrecer. Finis". 

(1939b, p.27) 
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Quanto a capa do Medico em Casa, ela traz a imagem de um medico com 

expressa6 grave, oculos e guards-p6 branco, uma farts barba e poucos cabelos 

brancos, denotando sapiencia e experiencia pela idade avancada. A gestualidade do 

medico apresenta-o com o dedo indicador apontado para o leitor, especie de leitmotiv 

que estaria dizendo: "voce Atencao!". Essa imagem esta acompanhada do nome do 

medico, corn a respectiva abreviatura Dr, bem acima e em letras destacadas, tendo ao 

centro o titulo "0 Medico em Casa", ao qual se acrescentou o subtitulo "Preceitos de 

Higiene", que consta somente na capa e nao na folha de rosto da publicacao 23 . 

23  Devido ao procedimento de encademacao, promovido pela instituicao em que o Breviario foi 
localizado a capa original nao foi conservada, pois substituicia pela capa Jura usualmente 
nas restaura93es. 
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Especialmente no Medicina em Pllulas, assim como as praticas sugeridas sao 

estritamente vinculadas a procedimentos individuais, tambem a tessitura do texto 

remete a urn processo individualizado de compreensao e reflexao. Na introducao do 

manual, ja se esboca a conversa direta corn o leitor, uma especie de interlocucao onde 

abunda o torn imperativo em expressOes como: pensa, repara, segue, Loma julzo, que 

se somam a uma serie de norrnatizacOes. Alias, todo o Breviario esta composto por 

pequenos topicos prescritivos: fazer, nao fazer, evitar, ocupar-se consigo, aconselhar-

se corn seu medico. Como sugeri anteriormente, o manual nao supoe uma leitura 

acompanhada de urn guia espiritual a semelhanca dos catecismos. Ha um empenho do 

autor em fazer-se compreender e em exprimir uma orientacab assegurada a distancia 

pela legitimidade daquele que a recomenda, o medico. Ha uma sugestiva pilula, ou 

melhor, orientacao, a proposito: 

"Quando precisares de uma fatiota, vai ao alfaiate; quando necessitares 

de concerto no telhado, chama o pedreiro. Mas, quando estiveres 

doente, procura o medico. Nao oucas, sobre a molestia que to aflige, o 

teu engraxate. Salvo se estiveres desenganado da cura e quiseres levar, 

no dia do teu enterro, os sapatos bem lustrosos." (Totta, 1939b, p.13) 

Como se pode observar, essa é a forma discursiva do Medicina ern Pflulas 

especies de parabolas ou fabulas, torn jocoso na recorrencia a uma certa forma 

anedotica, estilo imperativo: "procura", "nao micas!" Alem disso, algumas rimas, e 

sobretudo formulaciies prescritivas, que figuram lado a lado a um conjunto de 

argumentos visando ao convencimento dos leitores e sua "adesdo sincera", como no 

texto da introducao do manual, em que o dr. Mario Totta é o autor efetivamente 

personalizado: 

"Eu bem sei que algumas destas pilulas [conselhos] sao amargas... Eu 

bem sei... Ha conselhos que embora cristalinamente bem intencionados 

irritarn sempre porque entendem de corrigir habitos inveterados. Mas 

tern paciencia, leitor querido. No fim das contas o amargor se 

transformara em dulcor pelo beneficio proporcionado e colhido. E 

agradeceras. Nao facas cara feia e vai engolindo as pilulas [conselhos]. 

Elas sao manipuladas para teu regalo e para teu proveito. Vai 

engolindo, de cara alegre e corn fe. (Ibid., p.5) 

A introducao d' 0 Medico em Casa tambem é expressiva: o autor procura ser 
breve, desinteressado, virtuoso. Afirma que nao almeja a gloria, corn a refer; ,cia 
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mencionada ao Chernoviz, mas apenas em constituir-se como "sentinela da sairde" 

atraves de uma coletanea de conselhos destinados a evitar as doencas, ao que acresce, 

em seguida, representar "obra consagrada a pura difusao, em estilo singelo, de boas 

regras de higiene preventiva" (1939a, p.7). Segundo esta introducao, apenas o 

capitulo destinado aos primeiros socorros, por meio de curativos caseiros, contempla 

indicacties de ordem terapeutica. No mais, objetiva semear conselhos, aspirando 

apenas a urn premio: "o de ser benefico" (Ibid., p.8). E em que consistia tal beneficio? 

Para a realizacao deste ideal de boa vontade, nao bastava que o livro fosse somente 

lido: era necessario, acima de tudo, que fossem atendidas as regras de conduta que 

ele gostosamente transmitia (Ibid.). 

Um aspecto importante a assinalar diz respeito a preocupacao didatica que 

caracteriza o texto do manual. 0 dr. Totta nao elabora apenas uma pauta de 

prescriceies e regras impositivas. Os textos possuem urn estilo singular, especie de 

gramatica discursiva: cada preceito parte da descricao das praticas usuais, aponta os 

erros ou problemas, via de regra referindo a ignorancia dos costumes, seguido da 

apresentacao das recomendacoes medicas, traduzindo saberes cientificos que 

justifiquem e endossem o acerto e a urgencia das recomendacoes. Frequentemente, 

sao acrescidos de alguma licao moral. Dessa maneira, diferindo do Medicina em 

Pllulas, o Medico em Casa e mais consistente e procura atender ao objetivo de 

constituir-se em livro de consulta, presente nas estantes dos lares. 

Assim, como se disse a proposito do ensino de Higiene nas escolas, nao e o 

proprio discurso cientifico que esta materializado no texto do manual, mas, por urn 

processo de didatizacao, urn outro discurso que possui um status diferencial, 

informado sim, pelos saberes medicos, e no entato operando corn outros instrumentos 

e supondo outro dispositivo (Ver Gvirtz, 1997). Como mostrarei a seguir, a uma 

certa gramatica que modela cada pequeno texto, constituindo um modo particular de 

producao de sentido. 

Ainda quanto ao Medico em Casa, nos capitulos de tamanho variavel, embora 

de nao mais de quatro paginas, o autor percorre situacOes cotidianas, tanto relativas 

saude quanto aos comportamentos asseados e polidos, por meio de conselhos 

minuciosos e as devidas explicacties medicas. Embora esses textos d' 0 Medico em 

Casa sejam mais extensos e explicativos, por terem sido inicialmente divulgados em 

colunas peri6dicas de jornal, o autor se esforca por estabelecer um vinculo corn o 

leitor. Nao se coloca na tribuna das aulas inaugurais ou das formaturas da Faculdade 
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de Medicina, tampouco como se estivesse discursando na Sociedade de Medicina de 

Porto Alegre, ainda que a exemplo de alguns desses discursos, por urn marcante 

estilo, busque ser poetic°, pessoal nas palavras que utiliza ao longo do texto. Quer 

parecer amavel e, ao mesmo tempo, é incisivo na condenacao de alguns habitos e 

costumes. Chega mesmo a ser ameacador, mas faz-se cativante, almejando o 

convencimento e a cumplicidade do leitor. Vejamos um exemplo paradigmatic° desta 

forma, no conselho que se intitula: "Carta a ave. Suas primeiras palavras buscam 

preparar uma acida critica que vird a seguir: 

"Nao sei mesmo como hei de comecar agora estas singelas linhas, 

minha doce vovo, sem que elas perturbem tua encantadora serenidade e 

essa dourada alegria, cheia de fe e cheia de esperanca, corn que tu vais 

procurando criar, a teu modo, o teu netinho adorado. Temo que elas 

possam to entristecer e tu es para mim uma preciosa reliquia, com 

essas rugas que lembram marcos de sofrimentos e com esses cabelos 

brancos que fonnam o teu formoso resplendor de santa". (1939a, p.27) 

Segue afirmando que essas mesmas palavras apenas concorrem para o bem, 

uma vez que é sabedor que a felicidade de uma avo se resume no bem-estar do neto, 

alias sobre ele é que deseja falar, pois a avo age em alguns aspectos de forma 

sobremodo condenavel, pois 

"Sem o perceberes e na mais formosa das intenciies, tu, minha adorada 

avozinha, es uma das causas essenciais da maior parte dos seus males. 

Vem isso do desacertado modo com que, contra todos os preceitos da 

higiene e contra todos os conselhos do medico, insistes em cria-lo como 

foste criada e como criaste tua filha. Nasce dal, vovo, e é sobre isso 

que eu quero palestrar humildemente contigo, todo o erro inicial da tua 

conduta." (Ibid., p.27-28) 

Clara é a referencia ao arcaismo da avo, seu desconhecimento dos preceitos da 

Medicina e sua irreverencia aos conselhos acertados do medico, a quem sempre devia 

atender. Se as palavras falam em humildade, as coisas ditas indicam uma certa empafia 

do medico, condenando a avo como causa dos males da crianca. A avo representa o 

atraso e a ignorancia, um tempo que ja passou, por isso o perigo pelos danos que 
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provoca; e o medico representa o tempo presente, mais evoluido, livre da ignorancia 

de ontem, portanto, arauto da ciencia e do bem. 

Na sequencia, o Dr. Totta afirma mais uma vez, que os tempos eram outros, a 

ciencia estava ai a mostrar como proceder e nessa medida nao se deviam repetir as 

mesmas praticas dos tempos em que a avo nasceu e foi educada. 0 neto ja nascia 

debilitado em decorrencia dos maus habitos e fragilidade da saude de seus pais, "o teu 

netinho se arrasta, enfennico e magro de nascenca". Que fazia a avo? De boa vontade 

o empanturrava, constituindo um grave perigo. 

"Eu sei, querida vovO, que a tua intencao a das mais santas, mas o 

resultado — to bem o ves — e sempre fimesto..."(...) E preciso (...) que to 

acates sempre, e corn a mais humilde obediencia, os conseihos do 

medico. SO ele pode amparar, como jardineiro desvelado, essa haste 

franzina e debit" (Ibid. p.30) 

Instituindo seu lugar autorizado pelo poderoso legado da ciencia, o medico 

determinava uma rotina saudavel a crianca, afirmando que, no entanto, era sabedor de 

que o costume consistia sempre em "quebra-la por conta". Por fim, o dr. Totta 

arrematava: 

"E o que eu to queria dizer aqui entre nos dois, muito humildemente. 

Esta carta, bem o sei, minha adorada vovo, foi para ti urn minuto de 

agreste dissabor. Mas, se me ouvires, esse minuto de amargura se 

transformara em longas e deliciosas horns de radiante felicidade, 

quando vires o teu netinho crescer e prosperar, lindo e robusto, cheio de 

vivo e cheio de beleza ..." (Ibid., p.32) 

Se o passado e o arcaismo perigoso e o presente o dominio da ciencia, o 

futuro depende de uma escolha: se ancorado no passado, o definhar da crianca, se 

amparado no presente, o desenvolvimento higido e a beleza. Em diversas situacOes o 

texto do manual opera corn essas dimensOes temporais, acenando para urn futuro 

melhor, acatados os conselhos propostos. Embora a intensa proximidade estabelecida 

entre o medico e um leitor bem definido, a "aye)", nao seja extensiva a todo o texto 

desse manual, pois percebe-se que ele foi escrito em diferentes momentos, por isso 
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mesmo é uma compilacao de conselhos publicados esparsamente, o conselho é 

exemplar quanto a forma do discurso que caracteriza o manual: uma discursividade 

proxima ao leitor, a quem se deseja seduzir e cativar, uma severidade da critica, 

abrandada pela interlocucao inicial, a condenacao da ignorancia e urn difuso carater 

moral. 

Vejamos mais detalhadamente o contend° dos manuais. Quanto aos eixos 

tematicos basicos da discursividade d' 0 Medico em Casa, eles podem ser 

caracterizados, para fins dessa analise, em blocos: urn bloco inicial dedicado as 

mulheres, especialmente as maes e aos cuidados corn a crianca, desde a higiene da 

gestacao ate a higiene escolar; urn segundo bloco, mais diluido ao longo do texto, 

dedicado a profilaxia e tratamento de doencas comuns na epoca; e urn terceiro bloco, 

bem expressivo, cerca de quatorze conselhos, que contempla o tema da urbanidade. 

Em relacao ao Medicina emlulas, de certa forma os agrupamentos tematicos se 

repetem: urn conjunto de "pilulas" voltadas as maes e ao cuidado da crianca. 24; urn 

outro dedicado ao cuidado do corpo e a higiene em gera1 25 ; urn conjunto voltado ao 

tema da urbanidade26; alguns preceitos dirigidos aos homens 27; urn agrupamento de 

temas variados relativos as doencas mais frequentes, primeiros socorros, etc.; e 

finalmente recorrentes conselhos que tematizam a importancia do medico 28 . Note-se, 

contudo, que por vezes, num mesmo preceito estavam contemplados temas distintos. 

Perpassando todos, seja n' 0 Medico em Casa, seja no Medicina emlulas, 

uma acentuada preocupacao em legitimar a autoridade do medico, como divulgador e 

guia que detem os preceitos da Higiene enquanto ciencia, interessado tao somente na 

boa sande de todos. Por fim, urn ultimo tema representado pela evocacao constante 

da ignorancia que prevalecia nos habitos comuns da populacao. 

24  Numa media de 26 conselhos sobre um total de 107. 

25  Uma media de 21 conselhos sobre 107. 

26  Em niunero de 28 conselhos. 

27  Em nfunero de 5 conselhos. 

28  Perfazendo 19 referencias mais explicitas. 
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Tomemos primeiro o tema que perpassa os conselhos. Ao longo dos preceitos, 

nos dois manuais, a insistente a recomendacao de que, em caso de duvida ao que se 

encontra recomendado no texto, ou em situacties nao mencionadas, dever-se-ia 

recorrer a um medico, e tao somente a ele. Conselho expressivo e sugerido num 

excerto intitulado "0 use e o abuso dos remedios" que consta n' 0 Medico cm Casa: 

"De medico e louco , cada um tern urn pouco. As vezes o louco 

manso, a inofensivo, nao faz mal a ninguem. Em outras, a furioso, 

agressivo, perigosissimo. Tais os `sabidos' em Medicina, os que tern 

receita para tudo, os "salvadores", os que se armam de inclicacoes 

terapeuticas infaliveis. Percorrem a vizinhanca, investigam a historia 

da molestia, ouvem a narracao dos sofrimentos e, de um momento para 

outro, como que iluminados, desencafuam urn papel do bolso ou puxam 

pelas ideias e bradam triunfalmente: - "o que o doente precisa e de tal 

droga. E urn porrete!" Imagine-se urn louco armado de porrete! E 

entao vein logo ao bestunto, no incomensurivel oceano de drogas, a 

aspirina, o quinino, e, no rastro dos dois, o piramido, a antipirina, os 

pos de Dower, a cafiaspirina, as gotas de Rarni e mail urn rol de 

produtos farmaceuticos que a conselho do "sabido", cada qual ingere a 

seu talante. Dessa barafunda de medicacoes intempestivas (e eu me 

refiro apenas as drogas conhecidas pelos animcios), nasce, como a facil 

de imaginar, urn sem 'turner° de desastres, os quais ora emanam de 

tuna escolha infeliz do remedio inteiramente inadequado ao caso e ate, 

muitas vezes, formalmerrte contra indicado, e ora da dose administrada 

e que e incompativel corn o temperamento e corn a idade do doente." 

(1993a, p.126-127) 

Em torn jocoso, a mesma referencia aparece no Medicina emlas, corn o 

seguinte texto singular: 

"0 vulgo da a denominacao de "porrete" ao remedio que a tomar e 

valer. Modelo Infalivel. Especie tiro e queda. Seguidamente, porem, 

acontece que, por ser mal manejado, o porrete, em Lugar de acertar a 

doenca, acerta no doente e, entao, o medico a chamado por causa da 

molestia e da porretada." (1939b, p.7) 
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Sob dois estilos, o Dr. Totta chama atencao aos mesmos cuidados que se deve 

ter no socorro junto a curandeiros, os "sabidos", que se apresentam ao povo, e o 

quanto é pouco "civilizada" sua acao — o "porrete", mostrando que na realidade 

aqueles carecem dos mais elementares conhecimentos cientificos para atender as 

necessidades dos doentes. Interessante como constroi uma situacao caricatural, a 

exemplo de cenas classicas, para mostrar os perigos a que se fica exposto, pela 

variacao de remedios sem especificidade e exagero das doses. Ao fim e ao cabo, quem 

é chamado a resolver a situacao é o medico, ele é quem salva, da doenca e dos 

charlataes. 

A associacao mais clara corn o carater cientifico, e portanto de indiscutivel 

acerto na consulta a urn medico, aparece na referencia a prescricao e ao use dos 

medicamentos: 

"Excelentes agentes terapeuticos quando administrados pelo medico em 

circunstancias oportunas, tais drogas, manejadas sem discemimento, 

por maos profanas, tornam-se a fonte de grandes maleficios e de 

acidentes e intoxicacoes de alta gravidade." (Ibid., p.127-128, grifo 

meu) 

Argumentando que no caso das prescricoes medicamentosas ha uma serie de 

especificidades quanto a dosagem, idade, constituicao do enfermo, etc, bem como as 

contra-indicacoes de uma droga, o dr. Totta insiste em que essas questOes so o clinico 

pode dirimir, so ele possui o saber necessario e, portanto, o poder de conduzir ao que 

é melhor para cada um". Mas, para que nao restem dUvidas ao leitor, exemplifica os 

casos em que se pode dispensar o medico: 

"Sem diivida casos havers em que possa parecer dispensivel a 

presenca do medico; mas, em tais casos, que cada urn se limite ao cha 

caseiro, ao purgativo, aos preceitos de higiene, ao resguardo, as 

singelas regras de dietetica; mas nao de ouvidos ao homem do porrete, 

nem enverede jamais as cegas por estrada acidentada e perigosa e que 

the a absolutamente desconhecida." (Ibid., p.128) 

29  No outro manual, Medicina em Pilulas, o conselho a respeito desse problema da medicack 
aparece da seguinte forma: "Ndo uses nem abuses de remedios que nao conheces. Aquele 
medicament° que, em caso aparentemente semelhante, fez muito bem ao teu vizinho pode fazer-te 
muito mal. Todos os remedios tem as suas inclicacoe' s e as suas contra-indicacOes, tudo dependendo 
do estado particular de cada individuo. Uma droga tomada assim no escuro a sempre urn salto nas 
trevas: pode-se cair de pe, mas pode-se tambem esborrachar os miolos" (Totta, 1939b, p.33). 
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Outros exemplos da figura insubstituivel do medico se sucedem nos manuais: 

ao medico que se deve escutar, e nao as comadres e vizinhas (1939a, p.48); "aos 

cuidados medicos surgem constantemente casos que entristecem pela hora tardia que 

procuram socorro"(Ibid., p.19); somente o medico especialista pode instituir 

rapidamente e energicamente o tratamento (Ibid., p.21); "em face de molestia de 

aspecto severo hora de abandonar o tabu e bater a porta do medico" (Ibid., p.42). 

Medicina em Pilulas faz diversas aluseies, alern da anedota do engraxate e do 

medico que apresentei anteriormente, a importancia de recorrer ao profissional de 

Medicina sempre que a necessidade se refira a sande. Uma indicacao imediata a feita 

quanto as sugestoes de pessoas leigas: 

"Defende-te daquele que para cada doenca tem sempre uma receita 

engatilhada. Defende-te porque o disparo a certo." (1939b, p.23) 

Ou ainda, a importancia do especialista em tudo que trate da sande: 

"Quando to sentires doente dos olhos, vai em primeiro Lugar ao medico 

especialista e depois, entao, a que deves it ao vendedor de oculos." 

(Ibid., p.27) 

Mas ha urn outro ensinamento sob forma de pequena parabola, que se serve de 

uma linguagem metaforica muito expressiva: 

"Quando sentires qualquer avaria na sande, procura logo o estaleiro. 

Nao percas tempo. E mais facil fazer um pequeno reparo, que ponha o 

barco em condicaes de continuar a viagem, do que tapar urn grande 

rombo." (Ibid., p .37) 

A Medicina esta, obviamente, associada ao estaleiro, assim como o barco ao 

corpo ou ao sujeito, a viagem a vida e o rombo, que provoca o afundar do barco, 

doenca e a morte. E ao medico que cabe fazer os reparos para que a viagem possa 

prosseguir, ou seja, para que a vida continue. Esse poder sobre a possibilidade da 

vida, e portanto, uma especie de dominio sobre a morte, abunda nos manuais. 

Acentuadamente se vincula corn a puericultura, como n' 0 Medico em Casa, pois e no 

comeco da vida, momento mais vulneravel e fragil, que imprescindiveis se fazeni as 
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orientacOes do medico: ele é quern sabe o que a melhor em se tratando da higiene e da 

sande, da crianca e da mae; ele é o guardiao da vida e nobres interesses movem sua 

acdo. Ai sao reconhecidos os manuais de autoria de urn medico: quem ousaria duvidar 

do acerto das recomendacties e de que elas constituem o melhor? 0 poder de dizer a 

verdade e de mostrar a melhor conduta, o melhor caminho, desejo alimentado por 

todos, constitui o que anteriormente indiquei como elemento fundamental de um 

poder pastoral. E nisso que esse discurso é pertinaz: nao ha apenas urn nnico preceito 

que aborde esse tema; ele esta presente em muitos, ao longo dos textos, reaparece 

explicitamente em seqnencias inusitadas, prolifera nas paginas. Faz-se constante e 

convencedor pela variedade de exemplos em que somente o medico é a autoridade 

adequada. 

Outro aspecto a observar é o quanto essas alusOes buscam exprimir a 

ignorancia do povo que, por isso mesmo, se deixa levar pelas parteiras, curandeiros, 

vizinhas e comadres. Como era possivel que os individuos nao percebessem o 

equivoco e o primitivismo dessa pratica? Curiosamente, entao, se ao medico nada 

devia ser ocultado (1939b, p.54), recomendava-se quanto a todos os outros, discricao 

e reserva em se tratando de assuntos de sande: nao confidenciar-lhes para que nao 

houvesse intromissao em materia tao grave e tao intima. Inversamente, atraves desses 

preceitos, recomendava-se tambem que o leitor nao caisse na posicao inoportuna de 

ser o "sabido" ou aquele que tem urn remedio para tudo. 

0 primeiro bloco, entao, d' 0 Medico em Casa era claramente dirigido as 

mulheres. Apesar do manual como livro nao se voltar corn exclusividade a um dos 

sexos, como é recorrente em certos guias de educacao sexual ou de puericultura, a 

questa° de genero é evidente. Alguns dos conselhos se dirigem claramente as 

mulheres, enquanto que outros, aos homens. Por exemplo, as questOes ligadas 

puericultura, cuidados corn as criancas, dirigem-se as maes; aqueles relativos as 

doencas relacionadas a sexualidade, enfim, aos perigos da rua, sao dirigidos aos 

homens30
. Mas ha de se ressaltar que tanto no Medico em Casa quanto no Medicma 

30 Alem desses. no Breviario da Sande tambem sao explicitamente voltados aos homens os cons _lhos 
a proposito do exame pre-nupcial (p.6). as recomendacOes quanto aos cuidados em aparar as unhas 
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em P flulas, um grande numero de conselhos sao dirigidos as mulheres: a elas cabe a 

maior parte dos cuidados e procedimentos para manter a saude e a higiene. 

importante nao descuidar da propria especificidade dos manuais que sup& uma 

leitura privada31, portanto domestica, espaco efetivamente reservado as mulheres. 

Alem do que a maior parte das tarefas de asseio individual ou coletivo eram 

desempenhadas por mulheres: limpeza das casas, higiene das criancas e dos velhos, 

cuidados corn os enfermos, atencoes aos objetos e asseio dos maridos. 

Ern casos explicitos de boas maneiras, quando se examinam os 

comportamentos de urbanidade, os textos sao mais genericos, nao se voltando a urn 

dos generos exclusivamente. Tambem alguns cuidados corn as crimps se 

caracterizam pela generalidade da recomendacao, estando, contudo, claramente 

destinados as mulheres os cuidados corn os bebes. As maes, afirmava o medico, esta 

confiada a enternecedora missao de "anjos da guarda" dos recem-nascidos (1939a, 

p.46; 1939b, p.34). 

Nesse primeiro conjunto tematico repete-se a formula de que os erros no 

cuidado e na educacao das criancas deviam-se a ignorancia das maes e competia aos 

medicos profissionais, "especialistas em sande", garantir a vida e a integridade da 

crianca32. Incorremos em equivoco se supomos que o medico referia-se apenas as 

classes populares, pois um argumento consideravel reside no fato de que os manuais 

destinam-sea populacao letrada. Afirma, nesse sentido o dr. Totta que, entre as elites 

as maes tambem findam por constituir uma educacao viciosa". Por exemplo, aquelas 

dos pes (p.45) e a feitura da barba (p.49). Ja as mulheres figuram no Breviario explicitamente 
instrucoes quanto a: nao dormir com animals domesticos (p.15), aborto (p.18, 38), corrimentos 
(p.19), curetagem (p.21), cuidados com os filhos (p.23), gravidez / matemidade (p.24), amamentacao 
(p.28, 44), eclampsia na gravidez (p.30), bebes (p.32), asseio da habitacao (p.34). denticao infantil 
(p.36), moda/corpo/emagrecimento (p.43), nab dormir corn os filhos/atencao ao marido (p.54). 

31  Ha uma ressalva importante: Schwartz (op.cit.) lembra que com relaeao aos manuais de 
urbanidade, ou, ate hoje aqueles de "etiquete, possuem seu pablico cativo que, muitas vezes, "faz da 
leitura deles urn exercicio privado: nao se presenteia ninguem corn este tipo de obra, a nao ser que se 
queira ofender, ou acusar de reduzida civilizacao, aquele que a recebe" (p.29). 
32  Recorrentemente o dr. Totta indica que o medico era sempre o ultimo a ser procurado e que essa 
pratica por vezes causava prejuizos irrecuperaveis, como a morte. 

33  Afirma o medico a proposito das criancas em redomas de vidro: "E uma borboleta novinha c,ue o 
alfinete de uma educacao viciosa prendeu" (Ibid.. p.23). 
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maes mais abastadas que insistiam em aprisionar os filhos, protegendo-os em 

redomas, impedindo-os do contato com o mundo. Sao seus filhos criancas franzinas, 

palidas e apaticas, despreparadas para os exercicicos fisicos e para as dificuldades da 

vida. Entdo se aos medicos cabia instruir e prescrever, as maes era absolutamente 

necessario praticar estes conselhos (Ibid., p.45). Justificando que grande parte dos 

habitos se baseavam na forca da tradicao, o dr. Totta entendia que algumas praticas 

perniciosas eram praticadas por todas as classes sociais. 

Urn tema que figura somente no Medico em Casa é o que trata da higiene 

escolar, e visa esclarecer os pais para que acompanhem a educacdo das criancas. A 

primeira ideia apresentada pelo medico é de que dentre todos os lugares em que se 

reimem as coletividades, "é a escola aquele que mais consideraveis problemas de 

higiene oferece" e, portanto, esta a reclamar toda uma longs serie de providencias 

salutares que demandam a acdo medica. 

"De brag° dado com o legislador o higienista entrou portal a dentro 

desses institutos de ensino, para que, oiro a fio corn a instrucao 

intelectual e moral, surgisse, como complemento indispensavel a feitura 

do homem futuro, o cultivo do corpo, base da sande, que é, em regra, a 

condicao primeira do espirito produtor." (Ibid., p.68) 

Corn esse argumento, o dr. Totta instaura um lugar legitimado da Medicina 

para falar da escola, portanto, nao a somente junto aos professores que os pais devem 

se aconselhar acerca do tema educativo. Nesse sentido, o texto do manual apresenta 

aos pais, leitores do manual, uma concepcalo medica de Educacao: uma triplice 

educacao, intelectual, moral e fisica. Destaca a higiene escolar, a missao dos 

professores no ensino das praticas salutares, alguns cuidados basicos corn o asseio, 

como a proposicao dos bebedouros higienicos e o copo individual como material 

escolar indispensavel a cada escolar. Conclama a colaboracdo dos pais para que se 

possa incutir, desde cedo, a higiene individual no espirito das criancas e afirma que 

"quando disso os professores se esquecam, é as maes que cabe essa tarefa, em 

beneficio dos filhos" (Ibid., p.70-71). 

Passemos ao tema que mais interessa ao exame dos manuals como pratica 

educativa, ou seja a formacao da urbanidade. Embora possamos constatar a presenca 

de temas ligados a terapeutica medica, proliferam os temas voltados as regras de boa 



347 

conduta e urbanidade, tais como os abusos a mesa, a higiene do nariz, olhos, boca e 

maos, o habit° de visitar, o use do cigarro, a genuflexao e o lento, os banhos de sol, a 

procura da serra ou mar, a mania de emagrecer, as praticas esportivas, dentre outros. 

Uma primeira ideia marcante nesses conselhos estabelece uma associacao 

intima entre urbanidade e higiene, mostrando corn isso urn certo aspecto civilizado da 

assepsia, ou ainda sob um cunho moral, o aspecto da virtuosidade e da dedicacao ao 

trabalho meticuloso que o asseio individual exige: tarefa diaria, constante, morosa. 

Outra associacao importante vincula saude e urbanidade, mostrando como as praticas 

de polidez, adequacao, sobriedade concorrem a saude e, por seu vies moral, como os 

excessos sao condenados pela civilidade e o quanto seu controle por cada individuo 

concorre a saude. 

Os conselhos, estao dirigidos nao so a gente simples, como ja afirmei, mas 

tambem aqueles "que se jactam de uma educacao esmerada", mas se esquecem 

frequentemente de principios comezinhos de boa educacao e civilidade, como o habit° 

de lavar as maos antes das refeicOes, nao fumar nas alcovas, etc. Para o Dr. Totta 

"... desde o mais obscuro trabalhador, que leva a maior parte do seu 

dia manuseando instrumentos desasseados, ate o burocrata por cujas 

maos passam papers de varias procedencias, todos nos, quaisquer que 

sejam a profissao e os habitos de vida, devemos ter sempre as maos 

num estado de limpeza tab esmerada quanto possivel." (1939a, p.79) 

Alias, corn relacao a higiene das maos, uma "pilula" ensina no Breviario: 

"Nao houve ate hoje no mundo consOrcio mais fecundo em beneficios 

para a humanidade do que o da agua corn o sabao. A agua e o sabao 

formam urn par abencoado. Que duas preciosas fontes de saude e de 

dignidade!" (1939b, p.16) 

0 dr. Totta, como indiquei acima, articula nesse excerto as imbricacoes 

higiene, saude, dignidade, seja em seu sentido de polidez, seja em sua tonica moral. Se 

intercalamos os conselhos de um manual, corn as instrucoes de outro, podemos 

perceber que as variacties nap apenas repetem, mas em certa medida explicitam o que 

se deseja transmitir. Assim, a proposito da higiene das maos ainda consta: 

"Nao segures o teu pao corn as maos sujas. Lava-as sempre antes das 

refeicoes. E uma regra de higiene e um principio de dignidade. Pensa na 
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pormenores e a uma racionalidade dos procedimentos. Repete-se aqui os beneficios 

saiide e a manifestacao de asseio. 

"Mao fumes a noite na alcova. Se nao achares na casa outro lugar que 

to agrade, vai para o quintal ou para cima do telhado. No telhado 

ficarias mais a feicao: e onde desembocam as chamines. Assim, nao 

viciaras o ambiente corn essa fiunaceira nauseabunda e corn o cheiro 

asqueroso das 'pontas' dos teus cigarros. Nao prejudicaris a sande dos 

que dormem no mesmo aposento e que precisam respirar, durante o 

sono, ar mais puro. Principalmente os teus filhos mais pequeninos." 

(1939b, p.12) 

"Nao semeies o chao da tua casa com as pontas dos teus cigarros. 

Cada tuna dessas pontas, alem de manchar o assoalho, constitui urn 

foco de exalacao desagradavel. Arranja urn cinzeiro (que pode ser ate 

urn caco de telha) ou atira-as pela janela. E simples e muito mais 

asseado." (Ibid., p.28) 

"Se queres tirar o po que cobre o chao da tua casa, vane e espana corn 

metodo e com calma. (...) Conheci tuna senhora que quando 

empunhava o espanador as pessoas da casa fugiam espavoridas para o 

quintal. 0 ar ficava irrespirivel. Deram-the a alcunha de Dona 

Polvorosa."(Ibid., p.32-33) 42  

Finalmente, dentre muitos outros aspectos que poderiam ser explorados, tdo 

ricos se apresentam os manuais e leituras que podem ser feitas, penso que ainda 

oportuno urn exame daqueles conselhos que se dirigem aos cuidados a observar e a 

dispensar a si mesmo, como modo de constituir-se asseado, polido, civilizado, em 

suma, saudavel. A higiene do corpo tinha proeminencia no labor a dedicar a si proprio 

cotidianamente. E marcante em alguns conselhos a preocupacdo corn os embaracos 

que o desasseio causava nas relacoes sociais ou com uma aparencia que se produzia 

para que fosse reconhecida pelo outro. Outros conselhos, fazem mencao a urn 

desconforto pessoal, urn incomodar-se consigo mesmo quando estando em descuido 

42  Acho interessante notar que o curriculo de educacdo sanithria proposto pelo dr. Pitta Pinheiro, 
referido no topic° "Tramas": 0 Ensino. incluia no programa para alunos dos primeiros anos e 
mechos. no item Da Respiracao o tema "Pratica da varricao e Perigo das poeiras". 
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corn a higiene, o que deveria conduzir a uma escrupulosidade no asseio de si proprio, 

como refere o conselho sobre a higiene dos pes. Vejamos breves exemplos que 

contemplam esses multiplos aspectos das atencoes pessoais: 

"Lavar todos os dias os pes. Podes ser vitima de um acidente na rua e, 

na intencao do socorro, havers, talvez, necessidade de te descalcarem. 

Tirarao primeiro urn dos teus sapatos. E depois nao sobrara coragem 

para tirarem o outro pe." (1939b, p.23) 

"Nao te preocupes apenas corn o teu coracio, corn os teus puhnoes, 

corn os teus rins... Cuida, tambem, corn zelo igual, da tua pele. Mesmo 

para que nao te chamem de casca grossa. A pele desempenha, no seu 

labor silencioso, urn papel de monta na defesa do organismo; as suas 

funciies sac multiples e da mais alta relevancia na manutencao da 

sande. Nao a ela, em verdade, o teu melhor manto de protecao?"(Ibid., 

p .41) 

"Se queres ter o corpo limpo, lava to de preferencia em agua corrente. 

Na bacia ou na banheira, a agua conservara, ate o fun do banho, a 

primeira camada das impurezas que se desprenderem da tua pele. Com  

tal imundicie continuaras a te lavar. No chuveiro ou na bica a agua 

constantemente se renova." (Ibid.) 

"Com o mesmo interesse corn que aparas as unhas das maos, apara 

tambem, periodicamente, as dos pes. E habito benefico: nos sulcos sub-

ungueais juntam-se sujeiras que, sem contar corn outros maleficios que 

originam, agridem a sensibilidade das narinas. Segue o conselho dado 

acima, a nao ser que por grande devocao ou malandragem queiras 

encontrar nas tuas meias mais alguns `dias santos' alem daqueles que a 

folhinha concede." (Ibid., p.45) 

Urn outro exercicio de si sobre si mesmo, que o medico propunha -se a ensinar, 

figura nos conselhos morais que particularmente se voltam ao controle dos excessos 

de todo tipo. Barran (1995) e especialmente insistente em mostrar como o auto-

dorninio vai se erigindo como conduta virtuosa e saudavel, e como esses elementos 

passam a coincidir. Assim, continua o dr. Totta a aconselhar: 
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"Corner devagar, corner corn sobriedade e mastigar bem — ai estao tres 

chaves de ouro das que abrem as portas do palacio da 

longevidade."(1939b, p.16) 

"Trabalhar na justa medida é uma forma bela de viver. Trabalhar em 

demasia é uma forma estUpida de morrer." (Ibid., p.7). 

Outros conselhos visam a educacao da vontade e o cultivo da perseveranca, a 

que o autor alude como uma forma "saudavel" e nao morbida ou deprimida de 

encarar a vida. 0 cuidado consigo mesmo envolve entao aquelas praticas individuais 

que remetem a meditacao e a uma experiencia existential. Nao se trata aqui da 

moderns literatura de auto -ajuda, mas aproximacoes sao evidentes. Por exemplo: 

"0 mau humor engendra a velhice precoce. Afugenta a saUde. Encurta 

a vida. A criatura mal humorada abre a cada instante as portas do 

inferno. Nao entra porque o Diabo nao admite socios mas mete la 

dentro toda a familia." (1939b, p.25-26) 

"Nao estafes o teu cerebro a pensar melancolicamente no que podias 

ter feito e nao fizeste. Exalts to corn a chama de urn ideal que te 

comprometes firmemente a realizar."(Ibid., p.29) 

"Nao te pares a pensar na morte. Cultiva a tua sande para sentires a 

alegria de viver. A morte vira quando Deus quiser."(Ibid., p.30) 

"Se queres a cura rapida dos teus nervos, nao te pares nessa atitude 

melancolica de cegonha, a mirar por horas a fio as tuas inquietaciies. 

So pensas em ti e esse egoismo, que ji é defeito imperdoivel, prolonga 

e agrava o teu mal-estar. Pensa, tambem, nos outros. Divide a tua 

atencao pelas coisas que te cercam. Sai de dentro de ti mesmo, eleva o 

teu espirito, integra-te na vida. E veras que a vida é boa." (Ibid., p.40) 

"As imprudencias que se cometem contra a sande sao obras de tentacao 

diabolica. Sao cascas de banana para prejudicar o homem (que é uma 

criaccio de Deus) que o Cao Tinhoso espalha no caminho da nossa 

A escorregadela é certa e corn ela o tombo. As vezes o tombo é leve e 

os seus efeitos sao facihnente curaveis corn panos quentes. Em outras 

vezes, porem, a queda determina a fratura da base do cranio e, entao, 
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adeus, vida! Quando o Diabo puser diante dos teus pes a casca de 

banana desvia o passo, repele a tentacao. Acautela-te contra os ardis do 

Tinhoso." (Ibid., p .51-52) 

Ainda quanto as atencoes para consigo, alguns conselhos, cuja conotacao 

moral e evidente, sao diretamente dirigidos ao genero feminino. N' 0 Medico cm Casa 

o conselho "A mania de emagrecer" ocupa boas cinco paginas. E muito expressivo, 

voltando-se as mulheres seduzidas pelas novidades da vida cosmopolita e os 

imperativos da moda. 0 medico tece dura critica nao so a "mania" de emagrecer, 

como tambern, em particular, a todo urn conjunto de praticas femininas de producao 

de si, a que o autor pejorativamente chama de modismo e que da a entender como 

pouco racionais e quica tambem ancoradas na ignorancia. Para ele, assim, o primeiro 

problema e que as mulheres mal compreendem o que e a beleza. 0 segundo, e que 

nao respeitam a natureza do corpo e suas especificidades por desconhece-las, e o 

terceiro a que ignorant, por extensao, as regras de saude e de bent viver. Diz o texto: 

"Ja nao bastavam, para tortura do corpo e riquissima fonte de 

maleficios, o calcado de salto exagerado, quebrando, num ingulo de 

fealdade, a linha vertical dos membros inferiores; ja nao bastavam as 

tintas corn que se emplastram e se encarquilham as peles mais frescas e 

mais lindas, abrindo a porta aos sinais da veihice precoce; ja nao 

bastava a epilacao das sobrancelhas, substituidas agora por urn traco 

que di ao rosto a impressao de louca pintada; ja nao bastavam os 

artificios corn que a mulher impiedosamente destroi a sua grata natural 

e fascinante chegando ate a desfigurar, a custa de coloridos exoticos, o 

verdadeiro tipo da sua rasa, into 6, o tipo que devia constituir um dos 

mais acariciados motivos de orgulho. Por sobre toda essa nefasta 

ruinaria da maquillage brota e alastra, nos tempos atuais, a 

descontrolada obcecacao de emagrecer. No affi de alcancar urn ideal 

mal entendido e realizar o sonho de seduzir pelo porte exiguo, procura-

se dar ao corpo urn feitio diferente daquele que o berco, a heranca, o 

meio, os habitos de vida e a propria sande engendraram; as mulheres de 

hoje (...) desmandam-se no desatino de se maltratarem para conquistar, 

com a maxima rapidez, o talhe delgado tipo `stanciart'. (...) Na 

sofreguidao de acabarem a viva forca, corn o tecido adiposo, esqw:cem 
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tao belas criaturas que o organismo é miquina sabiamente montada 

com pews delicadissimas, que devem ser alimentadas por uma raga° 

diaria imprescindivel e necessaria a atividade e harmonia das suas 

finicaes " (1939a, p.145) 43  

0 dr. Mario Totta salienta em seu texto que muitas correcOes esteticas podem 

ser feitas em mulheres nas quais as saliencias adiposas realmente tenham transfigurado 

a estetica. Contudo, o grande equivoco é que elas nao se dirigem ao medico para 

receber suas indicacOes, conhecer os diferentes metodos, adequados a cada caso, das 

dietas aos exercicios fisicos. Mas recusando-se a essa regra de born senso e de 

prudencia, muitas mulheres atiram-se a regimes faquirianos e, o resultado e que 

"ontem recumantes de vice,  e corn a saude aureolada pela grata sedutora do espirito", 

encontram-se com anemias graves, desordens nervosas e distiirbios ate mais 

inquietantes (Ibid., p.145). Para encerrar o conselho o discurso se volta ao conceito 

de beleza: 

"...vem de molde anotar que anda sobremodo erroneo esse conceito de 

beleza. A beleza entre nos nao reside no talhe delgado tao 

ardorosamente almejado a custa de mil sacrificios mas desponta, como 

flor deslumbradora, de urn conjunto de predicados frente dos quais 

refulge a robustez e o vigor. A beleza assenta na sande e a sande é 

absolutamente incompativel com o desatino que por ai se vive a fazer 

na ansia desenfreada de adelgacar o corpo." (Ibid., p.146) 

43  No Medicina em PlAdas o mesmo tema é abordado corn id'enticos principios e criticas: insensatez 
da moda, ignorancia, irracionalidade dos sacrificios auto-impostos, erro na falta de aconselhamento 
medico. Segue urn excerto: "A moda, na sua etema e entontecedora volubilidade, costuma engendrar 
fantasias que podem ser cegamente obedecidas corn relativa facilidade. Verbi-gratia: cabelos curtos 
ou compridos, unhas longas ou rentes, sobrancelhas em arco ou em flecha, pestanas encarapinhadas 
ou lisas. Para ficar fiel aos imperativos da elegancia, Basta, em tais casos, cortar ou nao o cabelo. 
aparar ou nao as unhas, deixar ou nao em paz as sobrancelhas e as pestanas. Mas a ftiria insensata de 
emagrecer. as mulheres de hoje armaram urn problema grave; é que ha desgraeadamente nos tempos 
atuais tanto organismo irreversivelmente desmantelado, sem esperanca de restaurac.ao, que se 
amanha os novos canons da elegari' cia resolverem dar ao corpo o seu feitio natural, muita gente 
flex-a inteiramente fora da moda. Tais criaturas terao de representar no palco da vida, e ate o termo 
da existencia. o papel de espectros do passado E as ruas e os saloes se transformarao em museus 
de curiosidades." (1939b, p.43) 



361 

Uma outra condenacao aparece em relacao as praticas mas ou viciosas, e sob 

urn pretexto de higiene, finda por incidir num acento moral. Duas praticas sao 

condenadas as mulheres: dormir corn animais e, em sendo maes, dormir corn os filhos. 

"Nao durmas nunca, minha florzinha, corn cachorros, nem corn gatos. 

Esses bichos trazem sempre a boca suja, tem as suas pulgas de 

estimacao e possum, tambem, as suas mazelas. Fica sozinha na tua 

cama, como quem diz: antes so do que mal acompanhada. Alem disso, 

as tuas amiguinhas nao poderdo jamais to perguntar: - Maria 

Cachucha, corn quem dormer to?" (Ibid., p.15) 

"Ha maes que dormem agarradas aos filhos. E urn habit° de 

conseqnencias deploriveis. Nao o salvarn da justa condenacao nem o 

pretexto da temura, nem o receio de que o pequenino se resfrie, nem o 

interesse de cuidar mais de perto o filho. E conselho de higiene que 

cumpre observar estritamente: toda a crianca, qualquer que seja a 

idade, deve dormir so." (Ibid., p.47-48) 

Para concluir essa incursao pelos guias de higiene e saude concebidos como 

meios de formacao do cidadao e especie de manuais de urbanidade, procuro 

apresentar diferentes elaboracOes que apresentam uma marcante correlacao que o 

discurso medico neles inscrito busca estabelecer entre a higiene e a saude como 

condicaes inerentes da civilidade ou urbanidade. E, inversamente, a urbanidade e a 

civilidade constituindo condutas que asseguram a saude e a pratica da higiene. Em 

ambos os casos, higiene, saude e urbanidade, fortemente matizadas por urn conteudo 

moral: dominio dos excessos e das tentacOes, temperanca, polidez e adequacao dos 

modos de ser e conduzir-se em relacao a si prOprio e aos outros. Condutas virtuosas 

eram, pois, muito proximas do refinamento requerido pela urbanidade e das condutas 

saudaveis que asseguravam a vida longa almejada pela Medicina e por todos. 

Discurso que e retomado em varios momentos desta tese. 

Nos manuais ha uma afluencia discursiva que se ocupa em cativar os 

individuos, seduzi-los por uma leitura amena de textos impregnados dos modos, 

expressOes e exemplos populares, difundindo saberes, falando diretamente sobre 

situacoes cotidianas e boas condutas a perseguir. Mais do que imposicoes, embora 
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por vezes figure urn torn condenatorio, os manuais examinados, pela sua natureza, se 

apresentaram como textos de leitura informal, facultativa e espontanea, de utilizacao 

predominantemente privada. Seu valor de verdade e seu intento formador foram 

legitimados e justificados tanto pela condicao de medico de seu autor, e portanto, 

pelos preceitos cientificos da Medicina que seus textos traduziam popularmente, 

quanto pelo carater de urbanidade recorrentemente evocados em suas paginas, 

especie de ciencia da civilizacao em que os saberes medicos se apresentam como 

contribuicao particularmente destacada. 0 tom ameacador de alguns exemplos, os 

perigos referidos, as vantagens argumentadas junto as medidas salutares aconselhadas 

dao conta do convencimento almejado, ou ainda, da possibilidade de adesao a urn 

conjunto de exigencias de urbanidade. E preciso, a proposito dos manuals, segundo 

Chartier e como the inspira Foucault, 

"levar em conta as coercoes e exigencias das proprias formas segundo 

as quais eles devem ser lidos. Assim, devemos estar atentos as leis de 

producao e aos mecanismos compulsorios que regem todas as classes 

ou series de textos que se transformaram em livros." (1992, p.229) 

Os manuals sobre os quais me detive, foram objeto de significativa circulacao 

e difusao, sendo manifesta a preocupacao do dr. Mario Totta, seu autor, em atingir 

diferentes grupos socials. Embora descuidados pelas investigacOes no ambito da 

Historia da Educacao", se constituiram em meios educativos por excelencia, voltados 

especialmente a populacao das cidades e visando uma educacao sanitaria para alem 

das escolas. Mais do que urn conteildo instrucional, os manuals se colocam como 

dispositivo privilegiado no que se refere a producao de novas subjetividades, 

identificadas com as atencOes a dispensar a si mesmo, produzir-se como sujeito de 

uma higiene, uma educacao e uma conduta proprias a urbanidade, e afinal, 

"civilizadas". 

44  Entre os poucos trabalhos em Historia da Educacao que se ocupam de manuals, ressalto o 
excelente trabalho de Guerefia (1997), que gentilmente me foi sugerido pela Profa. Silvina Gvirtz. 
Apesar de voltar-se mais detidamente aos manuals de urbanidade de use escolar na Espanha, foi 
precioso no olhar que dirigi aos manuals aqui examinados. 
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Os contendos das aprendizagens propostas pelos manuais dao conta de urn 

processo de normatizacao dos pequenos detalhes da vida individual, mas tambem das 

praticas sociais cotidianas e triviais, corn desdobramentos expressivos ao que 

poderiamos considerar os grandes detalhes, como sugere Scwarcz (1997). Ainda em 

relacao aos manuals, a autora pondera que: 

"imports perceber como a ruptura entre a demonstracao e a contencao 

de sentimentos foi sendo absorvida de modo crescente, ate tomar-se urn 

habito compulsivo e intemalizado." (Ibid., p.10) 

Tenho algumas restricOes em ser tao categorica quanto a internalizacao dos 

habitos recomendados pelos manuals. Penso que a procura e a receptividade que 

tiveram estao ligadas tambem a uma expectativa bem concreta dos individuos de um 

determinado tempo, e nessa medida vieram a responder a anseios e desejos que 

mesmo parecendo fugazes e efemeros, como atualizar-se, modernizar-se, agir corn 

refinamento e adequacao, em meio a velocidade das mudancas da cidade, estabelecem 

o exercico efetivo de sua aceitacao e circulacao, do autor aos leitores e dos leitores 

em relacao ao autor. 

Note-se que muitos conselhos dos manuais foram sendo paulatinamente 

publicados em jornal de grande circulacao na epoca e somente depois reunidos sob a 

forma de livro. Estaria o autor, atraves das colunas do jornal, respondendo a 

consultas e orientacOes solicitadas? Nao tive acesso a essas pistas, muito embora 

possamos supor que nenhum tema fosse escolhido ao acaso, tampouco para ser 

desinteressante ou suscitar antipatias. Penso mesmo que o tom aned6tico de alguns 

conselhos foi um modo de atenuar ou a severidade da critica que formulava ou o tema 

constrangedor de que se ocupava. 

Ainda assim, se alguns conselhos fizeram-se mais constantes nas praticas 

sociais e individuals, outros parecem ter caido em desuso, indicando aquilo que foi 

aceito e adotado na vida cotidiana e aquilo que foi rechacado pelo exercicio de outras 

praticas, pela disputa corn outros discursos prescritivos, tornando-se, enfim, praticas e 

conselhos descontinuos ao longo do tempo. Acima de tudo, esses manuais revelam a 

mesma vontade de conduzir e ensinar as maneiras saudaveis, adequadas e legitimas, 
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no que a Medicina se empenha nesse momento. 0 dr. Totta cid forma e materialidade 

a esse intent° atraves dos manuais. De maneira inusitada, os manuais estao a 

contemplar tanto a saude quanto a educacao, designios maximos da medicina social 

da epoca: conselhos terapeuticos e profilaticos, normas de bem viver, cuidados de si 

para consigo mesmo. 

Parece-me relevante registrar, ainda, que assim como os manuals de autoria do 

dr. Mario Totta sao expressivos da atencao da Medicina as questOes da urbanidade, 

outras praticas endossam iniciativas do campo medico nesse sentido. A formacao de 

atitudes e comportamentos proprios a urbanidade, atraves de conteudos 

desenvolvidos junto a escolas, ja aparece formulada no currIculo do Institute Parobe, 

em 1913, no programa de ensino civico do curso elementar para os alunos do 4° ano, 

formulado pelo dr. Pitta Pinheiro, medico-chefe do departamento de salide da escola. 

Os conteudos definidos pelo medico eram os seguintes: 

"Civilidade e etiqueta. Cortesia: o cumprimento de urn modo geral, o 

cumprimento corn o chapeu e a cabeca, oportunidade do cumprimento, 

o aperto de mao, o sorriso, o bocejo, o espirro, o use do lento e do 

tabaco. Das visitas. As refeicZies. A correspondencia: estilo nas cartas." 

(Relatorio, 1913, p.21) 

Quero mostrar corn isso, que, embora tomando os manuals como fonte 

privilegiada para mostrar como os medicos empreenderam awes educativas para alem 

dos muros das escolas e para discutir a presenca do tema da urbanidade no discurso 

medico, as investigacoes ainda estao por ampliar os recortes e o olhar que 

circunscrevi a esse estudo e que o programa elaborado pelo dr. Pitta Pinheiro acena 

para a fecundidade de pesquisas nesse sentido. 

De outra parte, voltando aos manuals que analisei, é preciso considerar, como 

assinala Revel, que os deslocamentos que se operaram do seculo XVI ao XIX, e que 

parecem extensivos as primeiras decadas do seculo XX, produziram uma complexa 

transformacdo das sensibilidades e das praticas 
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"que encobre uma evolucao dupla e contraditoria. Por um lado, os 

procedimentos de controle social tomam-se mais severos; atraves das 

formas educativas, da gestao das almas e dos corpos, encerram o 
individuo numa rede de vigilancia cada vez mais compacta. Por outro, 

constituem-se a margem da vida coletiva espacos protegidos que sao 

objeto de uma revalorizacao, sendo o primeiro deles o foro familiar." 
(1991, p.170) 

Se retomamos as questOes inicialmente apresentadas, propostas por Chartier 

(op.cit.), podemos pensar nos usos diferenciados e opostos dos mesmos manuais e 

das mesmos ideias, ou em outras palavras, os processos de apropriacao que supoem 

variacOes nas praticas, ou seja, disciplina e invencao 45 . Teriam sido os conselhos 

voltados a familia e a casa, mais suscetiveis de (re)invencao, ou de transgressao? Ou 

nisso, precisamente, a acao medico-pedagogica dos manuais teria sido mais intensa? 

Ou ainda, qual a liberdade "gazeteira" das praticas de leitura desses manuais (Certeau, 

1994)? Quais os modos distintos, silenciosos, dispersos, quase invisiveis, de 

realizacao dos conselhos proclamados pelo senhor doutor Mario Totta? 

Quero corn isso, inspirada por Certeau (Ibid.) chamar atencao para o fato de 

que a presenca e circulacao dos manuais e de seus conselhos, anedotas, casos 

exemplares, nao indicam, em absoluto, tudo o que eles significaram para seus leitores. 

Foucault, Chartier, Certeau, sugerem a necessidade de analisar uma especie de 

manipulacao que se opera pelos sujeitos inscritos nas relacoes corn esses discursos. 

As awes que se exercem mutuamente. Ou, mais explicitamente o exercicio do poder 

onde diversas condutas, diversas reacOes ou modos de comportamento podem 

acontecer (Foucault, 1995, p.244). 

45  Como acresce Chartier. "Qin lquer arranjo textual ou tipografico que pretende criar mecanismos de 
controle e coercao sempre segrega taticas que o subjugam ou subvertem; inversamente. nao existe 
produck ou pratica cultural que nao se fundamente em materiais impostor pela tradicao, pela 
autoridade ou pelo mercado, e que nab esteja sujeita a supervisk e a censura por parte daqueles que 
detem o poder sobre as palavras ou os gestos" (1992, p.236). Trata-se de considerar, entio, os 
regimes de verdade que instituem os manuais. bem como o exercicio conflitivo e/ou atendendo a 
expectativas nos quais se inscreve sua palavra. Como se explica a popularidade que alcancaram' Em 
que medida identificamos em nossas praticas contemporai' leas os conselhos, os preconceitos, o stilo 
galhofeiro que encerra em algumas alusoes? 
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Interrogando como sucedeu que manuais de sande viessem a tratar de temas 

que nao se restringem a primeiros socorros, terapeutica das doencas ou 

recomendacOes higienicas, parece importante resgatar o fato de que as 

transformacoes que afetam os costumes e as condutas de urbanidade nao podem ser 

circunscritas tao somente, ao longo da Historia, apenas no registro da civilidade. 

Tambem nos dorninios da higiene e da intimidade corporal, por exemplo, prodwiram-

se mudancas significativas que circularam, em certo sentido, da Medicina as escolas, 

da Medicina a sociedade como urn todo, oportunizando-se novos modos de 

socializacao dos corpos e de suas praticas, reinscrevendo novos sentidos a civilidade 

(cf. Revel, Ibid.). 

Os manuais de sande e higiene que foram analisados, em sua funcab de 

sistematizadores e disseminadores de urn codigo social, ou de normas basicas quanto 

a valores, atitudes e condutas, enunciam a ideia de urbanidade como modo de 

submeter as praticas individuais e coletivas. Uma operacao de refinamento para que 

fosse extinto o carater primario, tosco, grosseiro, animal, implicando que cada urn 

cultivasse em si mesmo, reconhecesse em si e nos outros, as normas sociais admitidas 

como sendo saudaveis e de "boa educacdo" (Ver Guerefia, 1997). 

Finalmente, atraves da analise dos manuais de sande como instrumentos 

educativos procurei mostrar como foram propondo e produzindo uma formacao de si 

atraves de determinadas tecnicas de viola, em especial aquelas intimamente associadas 

a urbanidade e a higiene e, nessa medida, como foram produzindo novos sujeitos, com 

outros saberes sobre si mesmos, seus corpos, suas atencoes para consigo mesmos e 

para corn os outros, almejando constituir-se "polido", "civilizado". Os manuais podem 

ser concebidos, entdo, como mecanismo de governabilidade pois, como assinala 

Foucault e referi inicialmente, se situam no cruzamento entre uma historia da 

subjetividade e uma forma de governo. Se tomarmos os manuais de saucle, sao os 

medicos que governam, conduzindo e ensinando a cada urn como melhor governar a 

si proprio, como controlar-se para evitar os excessos, como produzir-se asseado e 

saudavel, como elaborar-se meticulosamente educado (cf Foucault apud Dreyfus e 

Rabinow, 1995, p.276). 



5. A Propaganda 

"Educacao e saude, irmas gemeas, embaladas em urn so i 	itnio, 

exaradas nos mesmos postulados, convergentes para a alegria, cada 

uma visando o bem estar de todos que se iniciam na vida e dos que 

contemplam a maravilhosa organizacao da sociedade civilizada! 

De nada valerio as iniciativas a favor do saneamento e protecao ao 

individuo, se a Educacao nao formar consciencia sanitaria de cada ser 

presente. 

As melhores energias e as mais fortes resistencias serao esboroadas 

contra a famosa fatalidade dos que encaram os ensinamentos de cuidar 

da sande e poupar a vida como vas quimeras, inspiradas pelo genio da 

descrenca, se nao houver uma perseverante acao de propaganda 

sanitaria." (Costa, jun.1940, p.155) 

Em 1916, a peste bubonica nao estava erradicada em Porto Alegre. Ao 

contrario, havia uma incidencia significativa de casos, mais ou menos fatais, mais ou 

menos distanciados. Era a peste: 

"Doenca infecciosa, essencialmente do rato, causada pelo bacilo de 

Yersin, e que por meio da pulga se transmite ao homem, assumindo 

neste, tuna de duas formas: a bubOnica em que ha o aparecimento de 

turnefacoes ganglionares denominadas, popularmente, bubo-es; e a 

pneurnonica, que se desenvolve com um caso tip ico de pneumonia 

lobar. A primeira dessas formas é benigna, e a segunda acarreta a 

morte, praticamente, em todos os casos." (Aurelio, p.1321) 

As autoridades sanitarias, atraves da Diretoria de Higiene, faziam distribuicao 

peri6dica do veneno contra ratos na cidade, mas a populacdo rejeitava o veneno, e se 

o aceitava, resistia em emprega-lo. E, no entanto, tal processo de exterminio dos 
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ratos, esse zelo pela safide publica, era o mais pratico e de resultados mais 

satisfatorios. 

Se a doenca causava medo e perdas dolorosas, por que o povo nao contribuia 

com sua cota de participacao? Por que mostrava-se tao refratario as medidas 

empreendidas pelas autoridades publicas que almejavam apenas o bem estar da 

coletividade? 

Esses sao outros tantos discursos que exigiam uma leitura das relacOes entre a 

medicina e a populacdo da cidade. 0 dr. Larbeck, em sua tese intitulada A defesa da 

sazide publica no Rio Grande do Sul, defendida em 1916 junto a Faculdade de 

Medicina de Porto Alegre, atribuia o impasse a dois fatores: o primeiro, a falta de 

uma acao publica adequada, embora acertada nos seus objetivos imediatos e, em 

segundo lugar e como explicacao do primeiro fator, a ignorancia do povo que 

desconhecia, e tampouco era informado, as razoes das medidas sanitarias que sobre 

ele recaiam. 

Com base numa entrevista do jornal Correio do Povo, concedida pelo dr. 

Ramiro Avila, professor da Faculdade e medico da Diretoria de Higiene e num 

depoimento do dr. Ricardo Machado, diretor da Higiene do Estado, o dr. Larbeck 

concluia relativamente a recusa da populacao em utilizar-se do veneno para matar 

ratos: 

"Isso quer dizer que o povo ignora o papel do rato como transmissor da 

peste, pois, se o soubesse, aceitaria, corn interesse, o veneno para 

exterrninar um animal que the pode causar a morte." (1916, p.47) 

Por isso, em sua opinido, bastava que antes da distribuicao periodica do 

veneno, fosse empreendida uma larga distribuicao domiciliar de folhetos, 

evidenciando o perigo que os ratos constituem, para ser aceito e empregado o 

defensivo do homem. Mas, segundo o medico, nao sucedia assim, e a ignorancia, em 

suas palavras "tao facil de ser corrigida", continuava a manter a peste bubonica 

grassando em Porto Alegre (cf. Ibid.). 
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A questa° principal, entao, era combater a ignorancia do povo, educando-o, 

especialmente por mein de uma constante propaganda sanitaria. Ou seja, 

"A Diretoria de Higiene do Estado deveria dirigir a sua acao, no que 

diz respeito a profilaxia preventiva, no sentido de difundir os 

conhecimentos relativos a defesa da sande individual e coletiva, 

publicando e distribuindo profusamente, e de grata, folhetos, 

apontando os perigos que cercam as populacoes das cidades e dos 

campos e os meios de evita-los". (Larbeck, ibid.) 

Era preciso fazer corn que o povo ficasse sabendo a razao de ser de 

determinadas medidas profilaticas, que the pareciam, a primeira vista, sem nenhum 

proveito, e por isso, mostrava-se avesso (Ibid., p.46) 46 . Cabia aos medicos tambem 

esta tarefa, de nobres interesses a medicina social: divulgar, difundir, multiplicar, 

generalizar, expandir, vulgarizar, todos sentidos que discursivamente endossavam esse 

designio. Exemplos dos beneficios de uma propaganda educativa nao faltavam. 0 dr. 

Larbeck os mostrava em sua tese: 

"E isso que se faz, hoje, em todos os paises adiantados, e onde as 

medidas de higiene sao taxativas e obrigadas por leis several. Entre 

nos, que nao temos, nem devemos ter, os rigores dessas leis, tal 

pratica se torna uma obrigacao por parte das reparticoes de higiene." 

(Ibid., p.4.6) 

Quantos males se evitariam fazendo-se uma larga difusao de folhetos e de 

publicacties diversas mostrando os perigos de tantos insetos transmissores de Bermes 

patogenicos, e mais as infeccOes transmitidas por animais domesticos, perguntava o 

dr. Larbeck. 

Em 1933, em artigo sobre a Reforma dos Servicos Sanitarios do Rio Grande 

do Sul,o dr. Fernando Freitas e Castro, ex-diretor do Departamento Estadual de 

Safide, professor da Faculdade de Medicina, relatava a reformulacao operada a partir 

46  Em artigo publicado na Revista Mascara de Porto Alegre, em 1919, a proposito da propaganda, 
dizia-se "0 mundo civilizado preocupa-se seriamente corn os grandes males sociais. Uma grande 
parte da populacdo é em geral avessa a tunas tantas medidas aconselhadas pelos respecuvos 
governos. So uma propaganda tenaz, feita por todos os meios, a que podera causar beneficio" (p.18). 
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de 1929, apresentando, entre outras, as awes realizadas pelo Servico de Propaganda 

e Educacao Sanitaria, que mantinha uma Seca() para divulgacao dos principios de 

higiene por meio de cartazes e outros procedimentos. Nessa epoca, entao, decorridos 

alguns anos das questoes discutidas pelo dr. Larbeck, apareciam cartazes educativos 

sobre a peste: 

Directoria de Hygiene e Saude Publica 
do -- 

Estado do Rio Grande do Sul 

PESTE I MOLESTIA DOS ILATOS 
S1; TRANSM1TTE AO 11011E11 POR 
	INTERMEDIO DAS PULGAS. 	

Auxiliando a lucta contra os ratos, que 
sao disseminadores da peste, presta-se um 
valioso servieo a saude publics. 

NAO HA PESTE onde nao existem 
ratos e pulgas. 
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Em linguagem acessivel, esses cartazes eram claros e concisos: informavam, 

conclamavam o auxilio, sugeriam a solucao e, mais que isso, chamavam a consciencia 

para a responsabilidade 

As discussOes no campo medico acerca da propaganda como instrumento de 

educacao sanitaria ciao conta de urn amplo conjunto de problematizacoes. Nao era 

apenas uma simples questao de propaganda: analisavam-se os instrumentos, os 

contendos, os pnblicos a que se dirigiam, os diferentes objetivos, a didatizacao das 

informacOes e o alcance desejado. Mais que isso, procurava-se articular a propaganda 

corn urn conjunto mais amplo de medidas de previdencia medico-social. Assim, ela 

deveria aparecer articulada a campanhas sanitarias, a educacdo escolar, a assistencia 

em hospitais e dispensarios, a puericultura, a legislacdo, enfim, inserida num 

dispositivo de sande e higiene, individual e coletiva. A propaganda deveria constituir 

na'o apenas uma divulgacao dos principios de higiene, mas verdadeiramente uma 

educacao sanitaria do cidaddo, no seu mais amplo sentido, a que se denominava 

"consciencia sanitaria". 

Os discursos medicos dab conta da amplitude dos instrumentos produzidos ao 

longo das primeiras decadas do seculo e registram mnitiplas iniciativas nesse sentido, 

que, num breve arrolamento, consistiram em: folhetos, cartazes, boletins, quadros 

ilustrativos, conferencias, palestras, cursos, imprensa (artigos, cronicas e contos, 

conselhos, noticias, notas precisas, enigmas, palavras cruzadas, entrevistas, 

reprtagens, encartes diversos), projecOes luminosas fixas como diapositivos, peliculas 

de cinema, mensagens e programas de radio-difusao, livros, pecas de teatro 

educativo, exposicOes parciais e transitOrias, museus de higiene, modelos de cera, 

demonstracoes praticas, escola para mdes, educacao de educadores, atividades 

culturais diversas, como semanas da sande, da crianca, da raca, etc. As fontes 

registram que tomaram-se como modelos as experiencias americana e inglesa de 

sande pnblica e propaganda, bem como houve tambem uma particular influencia, a 

partir dos anos 20, da Miss -do Rockfeller. 

Reproduzidos em Castro, 1933, p.170 e segs. 
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A multiplicidade dos modos de realizacao da propaganda, acima arrolados, 

permite afirmar que nao se estava tao somente no piano de uma acao pontual ou 

circunstancial, mas da delimitacao de uma estrategia mais ampla, de presenca nos 

espacos possiveis de divulgacao e de educacao sanitaria. 

Se os discursos medicos sao recorrentes em indicar que a propaganda nao se 

restringia a instrucao, mas especialmente objetivava a educacao e a consciencia 

sanitaria, o que se concebia por isso? 0 dr. Barreto sugeria uma explicitacao desses 

propositos: 

"Educacao sanitaria consiste, essencialmente, em fazer compreender ao 

individuo o papel que pode desempenhar na clisseminacao de certas 

doencas, dizer-lhe quais as precaucoes a seguir de modo a evita -las, 

ensinar-lhe como deve agir no caso de contrai-las, mostrar-lhe o perigo 

public° que constitui ao tomar-se uma fonte de infeccao, incutir-lhe na 

consciencia ser urn crime abominavel e de lesa-patriotismo transmitir 

a doenca a seus semelhantes, finalmente despertar-lhe o "senso civico" 

obtendo apoio moral e material, fazendo-o zelar pela sande pUblica em 

bem da saUde coletiva e da grandeza da Raffia." (1923, p.1037-1038) 

Veja-se que o medico vai articulando diferentes dimenseies para dar conta dos 

prop6sitos perseguidos pela educacao sanitaria: numa primeira formulacao e a 

disseminacao de informacOes para subtrair a ignorancia; na seguinte, e o aspecto do 

cuidado individual como forma de proteger-se; mais alem, a consciencia de quanto a 

modo de conduzir-se tern conseqUencias para a coletividade que, finalmente, nao 

apenas a familia, os amigos ou vizinhos, mas a patria, e entao, o sentido da 

responsabilidade civica. Uma extensao como esta, afinal, parece definir todas as 

demais awes da medicina social, como pude insistir ate aqui. 0 sentido mesmo de 

uma responsabilidade cada vez mais intensa, nao so de cura e de cuidado, mas de 

garantias de salvacao de todos. Na'o e apenas do cidadao que fala o dr. Barreto ao 

explicitar os propOsitos da educacao sanitaria, mas precisamente da magnitude da 

missao da Medicina, da extensao alcancada quando ela de fato consiga chegar a uma 

tal adesao de cada individuo. 
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Por isso é que a propaganda, como educacao, e portanto designio prioritario 

da medicina social, muito ao contrario de esporadica, deveria ser, segundo os 

discursos examinados: quanto a duracao, pertinaz, constante, ininterrupta, continua, 

intensa; quanto aos argumentos, inteligente, convincente, persuasiva; e quanto 

forma, pratica, precisa, clara, menos catedratica, mais afeicoada a vulgarizacao, 

acessivel, ilustrada. Sao adjetivacOes que se multiplicam nos argumentos e nas 

explicitacOes que povoam a discursividade medic& 

Seja quanto a duracao, aos argumentos ou a forma, estavam em jogo as 

possibilidades educativas e os efetivos resultados, e por isso essas nao eram questOes 

marginais. Assim como no ensino de higiene ou nos manuais, em relacao 

propaganda havia uma clara preocupacao corn a didatizacao dos saberes medicos, 

para que eles pudessem se popularizar naquilo que era o intuito maior: a pratica de 

condutas higienicas e salutares. 

Neste particular, tambern na defesa da propaganda era intensa a concepcao de 

que se optava pela persuasao e pela incitacao a adesao e nao por uma 

compulsoriedade e coercao dos comportamentos. Nao uma policia sanitaria, antes 

uma medicina educativa. Tao forte era esse enunciado que já o dr. Larbeck no excerto 

acima reproduzido, afirmava: "entre nos, que nab temos, nem devemos ter, os rigores 

dessas leis..."(1916, p.46). Afinal, como lembrava o dr. Barreto, entre os americanos 

do norte, educacao e propaganda tern conseguido o que sua rigida legislacao e 

administracao nao lograram conquistar (1923, p.1038). 

"Isto é facil de compreender porque é sabido que, em toda parte, 

disposicoes legislativas e providencias administrativas sio quase 

sempre recebidas corn desagrado e nao raro corn resistencias, enquanto 

que folhetos de propaganda, conferencias e demonstracoes praticas 

sobre o valor de medidas que tenham por fun o bem estar geral e a 

sande do povo, nao sofrem objecoe" e sio acolhidas corn todo interesse 

e atencao." (Ibid., p.1038) 

Quais eram os indicios do sucesso da propaganda e educacao sanitaria? 0 dr. 

Barreto listava, por exemplo, na Franca, em conseqUencia do movimento em pre' da 
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educacdo sanitaria promovido pela Comissao Rockfeller, entre 1919-1920, o declinio 

do indice da mortalidade geral; a reducao consideravel na letalidade infantil e na 

mortalidade entre 1 e 15 anos de idade; o nnmero sempre crescente de enfermos nos 

dispensarios logo alp& uma campanha sanitaria de combate as doencas venereas, 

tuberculose, verminoses, etc; o grande numero de associacOes privadas para lutar 

contra doencas; e a tendencia maior de industriais e fazendeiros no sentido de 

melhorar as condicOes higienicas de trabalho e vida dos operarios (Ibid., p.1040- 

1041). 

A quem se dirigia o dr. Barreto, corn o peso consideravel desses indicadores? 

Ao convencimento dos proprios medicos, para que reconhecessem que a tarefa da 

propaganda tambem competia a cada profissional da medicina 48 . E nos Archivos 

Brasileiros de Medicina que seus argumentos circulam, sob o titulo "Educacao e 

propaganda sanitarias: importancia na defesa da sande coletiva", e e um pi blico bem 

especifico que visa persuadir. Intenta, alem dos medicos em geral, sensibilizar aqueles 

medicos que ocupavam cargos pnblicos nos Servicos de Higiene. Por isso nao sdo 

aleatorias as referencias aos paises europeus, ou a America do Norte, "os civilizados". 

0 medico assinala a existencia de tres metodos a empregar para a aplicacao 

das medidas de defesa da sande coletiva: legislacao, administracao e educacao. 

Relativamente a legislacao, essas medidas deviam constituir-se em, nas suas palavras: 

"...nonnas que obriguem o individuo a tomar precaucoes vantajosas 

para a saUde geral; em caso de inobservancia dessas detenninacoes 

sera o individuo submetido a certas penalidades (...)" (Ibid., p.1035) 

Quanto a administracdo, elas consistiam na iniciativa das providencias que o 

higienista toma visando ao beneficio da coletividade (Ibid.). E, a educacao, entendida 

como 

48  Segundo o dr. Martim Gomes. medico gaucho, "Os medicos nab temos colaborado suficientemente 
pela propaganda. nem por meio de conferencias. nem pela declaracao rapida e infalivel das mokstias 
de notificacao obrigatOria" (1933. p.109). 
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"processo pelo qual o encarregado de zelar pela sande do povo procura 

interessar o individuo no movimento em prol da sadde coletiva, 

instruindo-o para convence-lo das vantagens da adocao das medidas 

aconselhadas e obriga-lo a auxiliar a autoridade sanitaria na execucio 

destas providencias." (Ibid., p.1035, grifos meus) 

Na opiniao do medico, sem acordar em cada eidaddo o interesse pelas 

questoes de sande pnblica, sem mostrar o alcance de certas providencias para o bem 

da sande coletiva, falhariam por completo todas as medidas de ordem legislativa ou 

administrativa (Ibid., p.1037). E, no entanto, se as medidas legislativas ele atribuia o 

carater de compulsao, porque sugestivamente a mesma expressao "obrigar" aparece 

tambern na explicitacao do que consistia a educacao? Obrigar, nesse Ultimo sentido, 

denota persuasao, como que tao convencido estaria o individuo pela educacao 

recebida que se sentiria sempre obrigado a colaborar corn a autoridade publica. Como 

deixaria de faze-lo se as vantagens advindas dessas medidas seriam de indiscutivel 

beneficio? 

Para o dr. Barreto, a propaganda sanitaria nao era mais apenas uma 

proposicao, mas efetivamente o sinal de novos tempos nos servicos de sande na 

America, servicos estes que haviam passado por tres fases: a) a era de saneamento; b) 

a era de combate as doencas infetuosas; c) e, naquele momento, a era da Higiene, que 

"ha pouco iniciada [1910], visa diretamente o homem, procurando 

instrui-lo em coisas de higiene, ensinando-o a prevenir-se contra os 

males que podem acomete-lo, aconselhando-o a desenvolver o vigor 

fisico pela melhor alimentacao, pratica de esportes, etc. "Educacao, 

propaganda" é agora a palavra de passe (sic); a visitadora, a 

enfermeira de saUde pUblica, representa o fator exponencial da fase 

atual." (Ibid., p.1037) 

Assim, instaurando a era da Higiene, a America caminhava, nos Ultimos anos, 

em direcao as grandes conquistas no terreno da higiene pnblica de paises como os 

Estados Unidos, a Inglaterra e a Escandinavia, devidas principalmente, segundo o dr, 

Barreto, ao auxilio e esforcos empregados pelo povo e a boa vontade e interesse 
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manifestados em todas as campanhas sanitarias, pods e sabido que nesses paises todo 

individuo tem a compreensao nitida de seus deveres de cidaddo (cf. Ibid., p.1037). 

Nessa medida, a propaganda e a educacao sanitaria cumpria tambem despertar 

e renovar o "senso civico" em cada individuo, a consciencia dos deveres de cada 

cidaddo, "confundindo em uma so aspiracdo a prosperidade, a grandeza moral e a 

sande de sua nacao" (Sand apud Barreto, Ibid.). 

Dirigindo-se aos medicos, entao, o dr. Barreto tratava de amplificar a 

importancia da propaganda e da educacao sanitaria, dando conta, de certa maneira, de 

disputas e redefinicao de funcOes que a Medicina vinha experimentando. Como 

mostrei na Primeira Parte, os medicos identificados corn uma medicina social 

conclamavam os clinicos para uma acdo social mais consistente. Nao era apenas o dr. 

Barreto que chamava a responsabilidade os colegas de profissao; outros 

manifestaram-se nesse sentido. Para o dr. Gomes, "a propaganda impOe-se, como urn 

dever pode-se impor" (1933, p.47). Nesse sentido, falando aos medicos sobre a ma 

organizacao da medicina social, afirmava que era indispensavel que os individuos 

soubessem alguma coisa de medicina social, para o que, divulgar algumas nocoes 

praticas, precisas e claras era urn papel do medico, urn dever moral das sociedades de 

Medicina. 

"Pela sua competencia, pela sua profissao, pela sua experiencia 

dilatada e repetida, o medico e quem melhor poderia, e portanto quem 

melhor deveria difundir o conhecimento do mal, e da forma de evita-lo. 

Se a palavra dignidade tern urn sentido, se o dever nao a uma bolha de 

sabao, os medicos somos quem deveriamos sentir nos ombros essa 

obrigacao." (Ibid., p.58) 

Para tanto, era necessario que as conferencias ministradas fossem "menos 

catedraticas, e mais afeicoadas a vulgarizacao" para que pudessem ser compreendidas 

pelos ouvintes, de forma a obter urn ambiente de simpatia, de identificacdo e decidido 

concurso (Ibid., p.73). 
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Simpatia, identificacao, decidido concurso, interesse sincero, convencimento, 

acolhimento, colaboracao, sao expressoes que denotam o que se compreendia por 

consciencia sanitaria e como ela deveria se manifestar em relacao aos meios de 

prevencao de longo prazo ou a profilaxia agressiva, como as notificaches, os 

isolamentos e as desinfecches, praticas usuais em relacao aos focos epidemicos 

frequentes na epoca. Para o dr. Machado, somente uma propaganda sanitaria que 

educasse sanitariamente, a redundancia é proposital, possibilitaria que a populacao 

compreendesse o valor de medidas draticas e desconfortaveis, que por vezes se faziam 

necessarias (cf. 1942, p.80). 

Assim, a propaganda viabilizaria uma cooperacao ativa, levando a pratica de 

aches sanitarias, como o caso do emprego de veneno de rato, mas tambem aquela 

colaboracao de quern nao ofereceria resistencia as medidas de intervencao na vida 

privada, como as situaches em que uma familia inteira era desalojada de sua casa para 

a desinfeccao e era isolada de forma drastica e prolongada. As experiencias de 

resistencia, obstaculizacao e ate mesmo de impedimento, como haviam sido as 

manifestaches populares contra as primeiras campanhas de vacinacao, estavam a 

indicar a premencia de novas estrategias de convencimento da populacao. 

Considerando que a Higiene estava para a Medicina assim como o lancamento 

de urn novo produto para urn grupo industrial, em conferencia dirigida aos medicos 49, 

o dr. Ferreira reportava-se a uma curiosa comparacao para convence-los da 

importancia da propaganda: 

"Nenhuma ideia nova, como nenhum novo empreendimento ou produto, 

conseguem a aceitacao das massas, sem uma previa clivulgacao, 

propaganda, reclame, campanha ou que melhor nome tenha. Urn grupo 

industrial monta uma fabrica de automoveis, mas ninguem o conhece, 

ninguem o procura, ninguem o compra; se, porem, alguns milhoes de 

folhetos, corn todos e os mais esclarecedores detalhes, forem por toda 

parte distribuidos, se os jomais, em letras grandes e em cifras 

escandalosas, the exaltarem a modicidade de precbs, se fitas 

49  Conferencia na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. A Fotha Medica., dez. 1921. 
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cinematograficas se ocuparem em provar a solidez de construcao, se 

lograr em corridas belas dianteiras, toda producao da empresa sera 

vendida. 0 automovel e uma coisa que o homem procura para o bem 

estar e conforto, como procura outras coisas disso capazes, por 

exemplo a SaUde. 0 industrial anuncia muito para chegar ao seu 

escopo: vender o maximo de automoveis; o medico de higiene, precisa 

anunciar, divulgar, propagar os seus metodos, para colimar o seu 

desideratum: vender o maxim° de saUde." (dez. 1921, p.239-240) 

Nesse sentido e que o dr. Ferreira sugeria o problema do arcaismo que ainda 

imperava na Medicina, sua timida pratica persuasoria e sua pouca atencao a urn 

procedimento moderno e de indiscutivel alcance como a propaganda. Defendendo-se 

de possiveis criticas, afirmava ainda que a propaganda nao era a unica missao da 

Medicina, tampouco se esgotava em si mesma, pois, "uma vez conseguida geral 

aceitacao no mercado, quer dos produtos manufaturados por uns, quer dos 

ensinamentos divulgados por outros, nada mais resta do que continuar a merecer-lhes 

a preferencia" (Ibid., p.240). Por isso a propaganda era uma estrategia da Medicina 

para obter maior aceitacdo de suas novas incumbencias e de seus avancos no campo 

cientifico, demonstrados a cada dia pela chnica terapeutica e pelas medidas sanitarias. 

Se perscrutarmos a discursividade medica em busca dos objetivos que eram 

formulados a propaganda sanitaria, identificaremos urn conjunto consideravel de 

propositos. De uma parte, em torno da perspectiva de popularizacdo dos saberes 

medicos, explicitavam-se os objetivos de divulgar nocoes praticas e principios 

higienicos, difundir conhecimentos para suprimir a necessidade de leis severas e 

medidas taxativas, conhecer o proveito de medidas profilaticas, ensinar os meios 

racionais de defesa da saUde e, generalizar conhecimentos sobre a Higiene, entendida 

como ciencia. Podemos nos reportar, entao, a mesma ideia antes registrada, do 

principio de "informar para formar", ou seja, pensar o quanto a possibilidade de novos 

modos de ser e agir sup& o dorninio de urn saber que permita operar sobre si e sobre 

o mundo. 

Intimamente ligada a esses primeiros objetivos, uma outra enfase recaia sobre 

os que se voltam a instauracdo de novos modos de ser dos individuos, novas tecnicas, 
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atraves da propaganda entendida como educacao e que consistem em educar 

sanitariamente, implantando habitos higienicos, acordar em cada cidadao o interesse 

pelas questOes de sande pUblica; impressionar atraves dos sentidos / fazer sentir; e, 

preparar para a aceitacao dos meios de profilaxia e as exigencias sanitarias. Trata-se, 

brevemente, de examinar a producao de subjetividades atraves da propaganda como 

dispositivo pedagogico, informando, ensinando e conduzindo a novas praticas e novos 

pensamentos. A persuasao nab se limitava a esperar que o povo nao oferecesse 

resistencia as medidas sanitarias, mas que contribuisse ativamente na sua consecucao. 

Dai que nao bastava informar, era preciso despertar em cada individuo um "pequeno 

higienista". 

Sob o ponto de vista dos gestores dos servicos de higiene e sande publica, a 

adocao da propaganda sanitaria, em detrimento de medidas de carater mais 

intimidatorio e punitivo, ancorava-se nos propositos de: atrair para prestar assistencia 

e ministrar conhecimentos, criar um ambiente propicio a implantacao de medidas 

sanitarias, evitar o mal ao inves de punir, romper a ignorancia e, enfim, zelar pela 

sande pUblica. A propaganda inscreve-se, nesse sentido, como possibilidade de 

assegurar o governo da populacao pelo campo medico. Em poucas palavras, urn 

processo em que se governa, ensinando a governar-se. A constancia e intensidade das 

discussoes medicas relativamente a propaganda como tarefa crucial da profilaxia nao 

sao, portanto, acidentais. Entretanto, nao podemos identifica-la em tratados e 

discursos doutrinarios de grande folego, como foi o caso da defesa da eugenia, por 

exemplo. Mesmo assim, IA onde, em teses, artigos, conferencias, se fala de profilaxia, 

invariavelmente o tema da propaganda como educacao sanitaria é examinado. 

Assim, se os propositos, a partir dos objetivos acima mapeados, parecem 

extensos, os espacos que se pretendia atingir por meio da propaganda sanitaria nao 

foram timidos, tampouco limitados. Todos e cada urn: onde as coletividades se 

reunissem, la deveria ser empreendida uma propaganda intensa. Nos instrumentos que 

chegavam ate cada individuo, a educacao sanitaria deveria fazer-se presente. 

Desse modo, a propaganda deveria constar na rotina de hospitals, dispensarios 

e centros de sande, consultorios, escolas e colegios, quarteis, fabricas e oficinas, no 
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comercio, em confeitarias e pastelarias, reparticaes pUblicas, especialmente agencias 

de correio, agremiaciies religiosas, desportivas e literarias, cinemas, muros, bondes, 

onibus. Junto a cada cidaddo ela deveria chegar, ou atraves de sua circulacao nas 

instituicOes e nos espacos publicos, ou no "ambito domestic° atraves de folhetos, 

jornais, radio e visitas de enfermeiras educadoras, que adiante destacarei. 

Relativamente aos temas que foram objeto de propaganda sanitaria, multiplos 

e variados, atenderam a questOes especificas do tempo em que foram produzidos. 

Alguns, no entanto, perpassam as primeiras decadas do seculo, como a profilaxia da 

"triade macabra" sifilis-tuberculose-alcoolismo, os procedimentos de higiene pessoal e 

das habitacoes e a disseminacdo dos preceitos de puericultura junto as maes. 

Respondendo a momentos especificos como os das epidemias, a propaganda se 

voltava ao combate das doencas que se propagavam, como a peste, a gripe espanhola, 

a febre tifOide, a disenteria, a variola, a lepra, dentre as mais referidas. 

Lado a lado com a profilaxia das doencas venereas, a mortalidade infantil foi 

urn grande cavalo de batalha de medicos pediatras gauchos'''. Firmando-se como 

sujeitos diretamente empenhados na resolucao do grave problema, atuaram 

incisivamente neste sentido, seja clinicando em Pediatria, em dispensarios pUblicos ou 

hospitais, seja ministrando cursos de puericultura, gratuitos em hospital ou na Escola 

Normal, formando professoras, enfermeiras ou educando as jovens mops da cidade 

para sua missao de mases de familia, seja fazendo-se presentes na grande imprensa da 

epoca corn seus artigos e conselhos de higiene infantil e materna. Serviram-se de 

todos os meios disponiveis para a propaganda e a educacdo sanitaria, das mdes em 

particular, a quem atribuiam os males que provem da ignorancia, mas tambem para a 

50  A proposito da luta contra a mortalidade infantil em Porto Alegre, um dos mais importantes 
problemas de Sande Pablica, segundo o dr Ygartua, ele acrescentava que essa luta "... resume-se na 
instrucao das macs. por meio da propaganda intensa, da maternidade e do dispensario. para que 
aprendam a criar os filhos, defendendo-os das oportunidades de serem expostos aos contagios. as 
perturbacties devidas aos desvios de alimentacab. etc. e que sintam o perigo dos estados morbidos 
para faze-los serem atendidos quando ainda em tempo de ser evitado o desenlace fatal (...)" (1928. 
p.125-6). 
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sensibilizacao da sociedade em seu conjunto m . E indiscutivel a proliferacao de uma 

discursividade ocupada corn o terra da mortalidade infantil, acenando nao so para as 

perdas humanas, mas igualmente para as perdas economicas de uma nacao que carecia 

de ser povoada para galgar novos patamares de prosperidade. 0 torn é de 

inconformismo e todos sao criticados: maes, familias, poderes publicos, particulares, 

medicos despreparados, politicos. 

Tornaram-se esses pediatras conhecidos nao s6 regionalmente, mas corn 

prestigio em todo o pais. Seu discurso inscrevia-se na politica geral de verdade da 

epoca: uma populacao doente é urn pais atrasado e fadado a degeneracao. As criancas 

sao a esperanca do futuro, pois melhorar a crianca é melhorar a raca. Melhorar a raca, 

eis ai a possibilidade de obter, verdadeiramente, urn capital humano produtivo para a 

sociedade.Tudo deve comecar desde a mais tenra idade, ou melhor, antes mesmo do 

nascimento. A Pediatria, atraves da puericultura, possui, efetivamente, uma 

alternativa: educar as maes, fazer propaganda sanitaria constante e efetiva, colocar 

medicos preparados como timoneiros de uma acao higienica, comprometer os poderes 

publicos nesta tarefa. 

Mario Totta, Raul Moreira, Florencio Ygartua, Olinto de Oliveira,dentre 

outros, representantes prestigiados do campo medico, com reconhecimento nacional, 

nao por acaso eram obstetras e/ou pediatras. Suas producOes proliferam na imprensa 

da epoca e seus nomes sao evocados em diferentes espacos. 

Se a propaganda dirigida as maes circulava em ambito geral, por outro lado se 

fazia tambem diretamente junto a cada mulher. Tao logo os postos de satide 

identicavam parturientes, estas, de imediato, recebiam cartilhas sanitarias, 

aconselhando-as a dar a luz no hospital, "para assim livrar-se das garras das 

famigeradas parteiras" (Gomel, 1933, p.66). Alem disso, a parturiente era visitada 

pela educadora sanitaria corn o fim de the ensinar os principios de puericultura, 

dando-lhe os conselhos necessarios e oferecendo-lhe um folheto de propaganda e 

51  "Devemos fazer intensa propaganda por meio de folhetos. cartazes, quadros ilustrados, pela 
imprensa, nas escolas e no lar, com o fim de educar e fazer sentir o que significam as extraordinarias 
cifras do coeficiente da mortalidade infantil e a maneira de as evitar" (Ygartua, 1926 .p.30). 
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educacao, ilustrado e escrito em linguagem simples e acessivel ao povo. Nas suas 

visitas a educadora sanitaria mostrava a mae a necessidade de levar o filho, 

semanalmente, ao Centro de Sande para o medico inspeciona-lo e dar os conselhos 

que fossem necessarios (Ibid.). Assim e que os medicos registravam a crescente 

afluencia de gestantes e recem-nascidos aos dispensarios. 

Nos dispensarios, tambem, as maes recebiam conselhos, atraves de pequenos 

cursos e palestras ministradas pelo pediatra ou enfermeira, folhetos de propaganda e, 

por vezes, enquanto aguardavam a consulta, lhes eram projetados diapositivos ou 

pequenos filmes de educacao sanitaria. 

0 dr. Ygartua, propunha que nos dispensarios fossem instaladas duas seccOes, 

uma de higiene infantil, outra de higiene materna. Quanto a de higiene materna, ela 

teria como encargo atrair, por propaganda e conselhos, o maior firmer° possivel de 

mulheres em estado de gravidez para lhes prestar assistencia e rninistrar-lhes os 

ensinamentos necessarios para a conduta no periodo de gestacao e por ocasiao do 

parto e finalmente, os principios de puericultura. Mas igualmente incumbia que 

fossem visitadas constantemente por enfermeiras que lhes ministrariam os conselhos e 

ensinamentos necessarios. Isto porque os ensinamentos e conselhos individuais dados 

diretamente as gestantes, nos dispensarios ou em suas proprias casas eram de muito 

mais valor do que a propaganda escrita ou os cartazes, uma vez que era preciso 

considerar que grande nnmero de maes eram analfabetas, e eram justamente as que 

mais necessitavam de cuidados e ensinamentos (cf. 1928, p.123-124). 

No mesmo sentido, afirmava o dr. Domelles: 

"Ndo basta publicarem-se regras da puericultura para uma populacao, 

na maior parte, de analfabetos, dominados pelo curandeirismo de todos 

os credos e explorados por charlaties de todas as procedencias, sob a 

tutela dos mais escin:rxulos dogmas filosoficos. Seria pregar no deserto 

... Nada se podera obter de ntil, de proveitoso para a coletividade sem 

que cheguemos ate eles, os abandonados da sociedade, sem que 

entremos em contato corn as familias, levando-lhes ensinamentos de 

medicina pratica e higiene, vigiando a mulher-mae e a crianca , 

exercendo a puericultura desde o ovo em evolucao ate os primeiros 
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passos do infante, para que seja uma realidade eficiente a assistencia 

social obstetrica." (1926, p.10) 

Atentos ao fato de que aqueles que mais necessitavam das medidas de 

protecao sanitaria eram os mais pobres e, que em grande parte nao dominavam o 

codigo escrito, alguns medicos preocuparam-se corn procedimentos de propaganda 

que pudessem ser legiveis a essa parte da populacao. Alem de uma propaganda direta, 

falada, pelo medico ou seus auxiliares, uma pedagogia das imagens tambem foi 

experimentada, por meio de projecOes luminosas e filmes apresentados nos 

dispensarios, ou de cartazes com ilustracOes elucidativas pela forca do que pretendiam 

expressar. 

Quanto a prevencalo das molestias venereas parece haver unanimidade entre os 

medicos que delas se ocupavam, quanto ao papel crucial da educacao sanitaria, seja 

atraves da educacao sexual nas escolas, seja por meio da propaganda sistematica. 0 

esforco de propaganda profilatica sexual deveria se dirigir a todos os meios sociais, 

pois essas doencas, embora coin incidencia maior em determinados segmentos, 

haviam se disseminado por toda sociedade: homens, mulheres, criancas, jovens, 

velhos, pobres, remediados e ricos 52 . Os medicos consideravam que era uma missao 

bem dificil procurar educar o public° numa questdo tao delicada e tao mal conhecida 

(cf. Bizard, 1934, p.29). 

Junto ao tema da profilaxia das doencas venereas, os eugenistas defendiam a 

necessidade de uma propaganda que convencesse da importancia da realizacdo do 

exame pre-nupcial, como forma de assegurar unioes sadias e, por conseguinte, uma 

prole livre de taras e doencas congenitas. Embora insistissem muito nesse tema, nao 

contaram com a simpatia de outros medicos, particularmente aqueles que criticavam 

as concepcOes eugenistas de interdicalo legal do matrimonio entre "anormais" ou 

portadores de doenca ou anomalias, ou ainda, a sua uniao condicionada juridicamente 

a interdicao da reproducao, pela esterilizacao ou outro metodo. 

52  0 dr. Gomes refere a respeito da propaganda de profilaxia sexual junto aos mais abastados. que 
nao se tratava apenas de educacao, mas de persuasao: "... fica-nos a confortadora certeza de ter -isto 
muitos brasileiros, de posicao social definida, compreenderem a persuasao da campanha e se 
disporem a corresponds-la, pelo saneamento, pois que a educacao ja lhes era comum" (1933, p.83). 
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Alem do convencimento quanto a importancia da propaganda sanitaria, que 

ocupa significativamente em diferentes pontos o discurso medico, a atencao aos 

instrumentos de propaganda foi realmente significativa: como assegurar que eles 

obtivessem resultados expressivos? 

Alguns medico dedicaram-se a formular propostas concretas ao que denominei 

"didatizacao" da propaganda, a exemplo do que fizeram nos manuais e no ensino de 

higiene53 . Ocupam-se em discutir a especificidade de cada instrumento de propaganda 

e a forma do conteudo que veiculam. Demonstram, corn isso, o quanto a propaganda 

deveria constituir-se como processo educativo e nao apenas informativo ou 

intimidatorio. 

Vimos que uma questa° a respeito desse principio da didatizacao ja se 

encontrava colocada na adequacdo que os instrumentos de propaganda deveriam 

observar quanto ao public° letrado ou analfabeto, variando assim as enfases sobre os 

instrumentos escritos ou falados. 

Procurando fazer uma classificacao dos diferentes processo de propaganda o 

dr. Castilho dividia-os em quatro grupos. Vejamos: 

1. Processos empregando a palavra falada: conferencias, palestras, conselhos 

e preleceies atraves de radio-difilsao; 

2. Processos utilizando a palavra escrita: folhetos, brochuras, cartazes, 

artigos em periodicos, etc.; 

3. Meios recorrendo a impressao visual: projecOes cinematograficas, 

exposicOes, etc.; 

4. Processos mistos: conferencias acompanhadas de projeceies, etc (1928, 

p.73). 

53  Ver "Tramas" — 0 Ensino e "Todos e Cada Urn" - "Sande e Urbanidade". 
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A combinacao desses quatro metodos, segundo o medico, estaria produzindo, 

na pratica, os melhores resultados. A rigor, essa era a distribuicao mais usual dos 

diferentes instrumentos de propaganda. Outros medicos se detiveram mais em abordar 

a especificidade de cada instrumento. 

As conferencias podiam ser realizadas em todo e qualquer local onde, por 

circunstancias necessarias ou fortuitas, se reunissem individuos, em grande ou 

pequeno numero, como escolas, colegios e faculdades, em todos os departamentos de 

trabalho publicos ou particulares, nas fabricas, nas companhias de toda especie, nos 

quarteis, nas agremiacOes operarias ou recreativas, etc. Exigiam, porem, que o 

conferencista fosse conhecedor perfeito do assunto sobre o qual discorria, devendo 

ainda possuir o tato preciso de se adaptar ao auditoria transmitindo-lhe, sem se 

tornar enfadonho, tudo quanto se propunha ensinar (cf. Lentino, 1930, p.67). 

Como ressaltei anteriormente, alguns medicos defendiam que essas prelecOes 

deveriam ser menos catedraticas, para que tido se tornassem enfadonhas. Era preciso 

urn esforco de vulgarizacao dos ensinamentos da Higiene. 

"Infelizmente, isto nao é facil de se obter, mormente, quando se 

focalizam assuntos referentes a medicina, por exemplo, a sifilis. 0 

conferencista deve, antes de tudo, observar que o seu auditOrio se 

compoe, geralmente, de pessoas de cultura de variados graus. Esta 

circunstancia se verifica, quando a conferencia é proferida perante urn 

auditorio, cujos componentes pertencem a todas as classes sociais, ou 

ainda, quando é transmitida pela raciio-telefonia, resultando que este 

inconveniente se tome major" (Lentino, Ibid., p.67-68). 

0 poder sugestivo da palavra na propaganda sanitaria era salientado pelo dr. 

Savino em suas palestras sobre Higiene na Radio Tupi, como parte de sua atuacao no 

Servico Nacional de Educacao Sanitaria. Para ele, ninguem poderia negar que a 

palavra, vinha sendo uma grande arma na solucao de problemas sociais, politicos, 
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filosoficos, religiosos, sanitarios, particularmente pelo seu poder sugestivo, que 

tornava possivel, inclusive, a criacdo de habitos higienicos (cf. 1945, p.42) 54 . 

Para ele, quando foi preciso formar a consciencia sanitaria da nossa gente, foi 

a palavra o grande instrumento usado, assim como para a consciencia anti-alcoolica 

do nosso public° foi a palavra dos organizadores o seu natural instrumento (Ibid., 

p.43). 55  

Quanto aos processor utilizando a palavra escrita, podemos destacar os 

boletins e folhetos de educacao sanitaria, os artigos de autoria de medicos, publicados 

na imprensa, afora alguns livros, bem como uma multiplicidade de instrumentos de 

propaganda divulgados pela imprensa, atraves da inser0o regular ou esporadica nos 

jornais diarios e periOdicos de circula0o, como conselhos, indicacoes, pareceres, em 

notas precisas, contos, conselhos disfarcados sob o aspecto de narracoes recreativas, 

enigmas, palavras cruzadas, reportagens, entrevistas, dialogos, encartes diversos (cf. 

Gesteira, 1943, p.473) 56  

Alguns medicos dedicaram-sea publica0o sistematica de conselhos e artigos 

nos jornais de maior tiragem, como Mario Totta, Raul Moreira, Florencio Ygartua, 

Olinto de Oliveira, dentre outros e que referi anteriormente. 

54  Este medico exemplificava a importaricia da palavra: "Neste momento, a Sociedade Brasileira de 
Urologia esta realizando a `Semana de SaUde da Raga', que agita os problemas de sande ligados ao 
exame pre-nupcial", ao delito de contagio, ao direito de cura, a questao do meretricio. a educacao 
sexual e a luta antivenerea. (...) Sera ainda o poder sugestivo da palavra desses novos cruzados que 
levara a conviccao ao espirito do publico."(...) "E a dessa consciencia sanitaria que depende a pratica 
sistemAtica dos preceitos de Higiene, destinados a proporcionar a cada cidaddo, a sande. fonte de 
forca, de alegria, de beleza e de felicidade" (Savino, 1945, p.44). 

55  Na divulgacAo das atividades do Departamento Estadual de Sande do Estado. informava-se que no 
ano de 1939, o Servico de Educack e Propaganda havia tido um apreciavel desenvolvimento, tendo 
sido irradiadas nas estaceles emissoras do Rio Grande do Sul, 1800 frases de assuntos relativos 
higiene (Revista do Glob°. abr. 1939. p.53). Para o trienio 1939-41, os dados indicavam que o 
mesmo departamento havia enviado 45 mil e 66 notas e conselhos as estacoes de radio e seus 
medicos teriam realizado 6209 palestras (cf. Difini, 1943, p.155). 

56  Dentre as atividades do Departamento Estadual de SaUde informava-se que no ano de 1939 haviam 
sido publicados pela imprensa, 257 artigos sobre assuntos de sal:1de, e que estavam sendo 
distribuidos 300.000 conselhos sob a forma de avulsos (Revista do Globo, abr. 1939, p.53). 
"Cumprindo o programa tracacio para propaganda e educacao sanitaria, o respectivo servico durante 
o trieno de 1939-41 enviou 23091 notas e conselhos a imprensa, (...) e distribuiu 7:' - 1869 
publicacees" (Difini. 1943. p.155). 
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"Sendo uma das alavancas mais poderosas para tal efeito [profilaxia da 

sifts] a educacao sanitaria, esta tem sido, por assim dizer nula, 

porquanto, pelas, dificuldades de verbas e sobretudo de medicamentos, 

e pessoal suficiente para corresponder a sua procura, ela se tern 

limitado a algumas cronicas que mando a imprensa diaria e a 

propaganda dos proprios doentes." (Nonohay, 1929b,p.12) 

Quando de sua gestao como diretor do Departamento Estadual de Sande do 

Rio Grande do Sul, o dr. Bonifacio Costa afirmava nao ter deixado de lado a 

educacao sanitaria da populacao. Foi neste sentido que apoiou a publicacao de livros, 

que pudessem, inclusive, servir de elemento educativo dos professores, tais como 

"Alimentaceo e Saiide", de Mena Barreto Costa e Muniz Reis, e "Elementos de 

Higiene"de Amaro Batista (Batista, 1943, p.263). 

Lembro ainda os Boletins de Sande que eram elaborados pelo dr. Pitta 

Pinheiro, medico do Instituto Parobe e que eram distribuidos aos alunos, familiares, 

professores e funcionarios desta escola e tambem de outros Institutos da Escola de 

Engenharia e comunidade em geral. 

Quanto aos meios que recorriam a impressao visual, destacaram-se em 

particular as projecties luminosas e os filmes de propaganda sanitaria. Embora esses 

meios tenham sido comentados corn frequencia, poucos sao os detalhes a respeito. Os 

medicos consideravam que pela forca educativa que possui e o efeito sugestivo que 

exerce, a cinematografia deveria ser aproveitada em mais larga escala (Gesteira, 1943, 

p.476)57 . 

Existem poucas referencias aos filmes que eram exibidos. Algumas fontes 

fazem mencao a breves peliculas de educacdo sanitaria que eram exibidas nas sessoes 

de cinema. Uma unica indicacao a feita ao fato de que a Diretoria de Higiene do 

Estado possuia uma pelicula denominada "Falso Pudor", em que se contemplava, de 

modo sugestivo, os flagelos da sifilis e das molestias venereas no individuo, na familia 

Em 1939, o Servico de Educacao e Propaganda, informava que mensalmente haviam sido 
projetados nos cinemas da capital 1050 conselhos de sande (Revista do Globo, abr. 1939. p.53). E. 
durante o trieno de 1939-41 nas telas cinematograficas foram projetados 40596 conselhos de sande 
(Difini, 1943, p.155). 
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e na sociedade. 0 dr. Freitas e Castro, diretor daquele servico, registrava que ao lado 

do tratamento, os doentes dos dispensarios de doencas infecciosas recebiam os 

ensinamentos necessarios sobre a gravidade da sifilis e os perigos do contagio e, de 

quando em vez, era exibido, a titulo de propaganda, urn filme tal como o intitulado 

"Falso Pudor" que calava profundamente no espirito dos expectadores (Castro, 1933, 

p.172). 

0 dr. Castilho sugeria que fosse considerada a prodigiosa forca sugestiva que 

o cinema possuia, segundo ele, pelo desencadear de tendencias imitativas, que se no 

mais das vezes se mostravam perigosas, bem dirigidas poderiam tambem ser Uteis. 0 

cinematografo era meio particularmente apto a sugestao e de condicoes propicias 

eficacia de uma acdo profilatica conveniente (1928, p.48-9). 

Ainda no piano da impressao visual, foram propostas exposicoes de higiene 

infantil. 0 dr. Gesteira assinalava que pela curiosidade que despertam e o efeito 

sugestivo que exercem, as exposicOes ou mostruarios de higiene infantil valiam como 

Otimos meios de propaganda, ricos de proveitosos ensinamentos, quando bem 

organizados, segundo as modernas orientacoes cientificas (1943, p.473). Sugeria, 

ainda que as exposicOes podiam ser organizadas sob a forma itinerante, atingindo um 

maior numero de pessoas. 

Num artigo intitulado Esboco de urn piano de propaganda e educacao 

sanitiria nas fibricas, publicado em 1936, o dr. Ferreira, medico carioca, julgava 

premente a propaganda, devido a falta de habitos higienicos e de conhecimentos 

elementares de higiene por parte da maioria da populacao, e em especial por parte dos 

operarios, nao tanto por serem os mais pobres, mas por serem os mais ignorantes. A 

solucao do problema da educacao sanitaria dos adultos, na sua opinido, era tarefa 

dificil pois se devia considerar 

"a pouca maleabilidade intelectual do adulto ignorante e a resistencia 

oposta pelos maus habitos adquiridos. Em todo caso, devemos 

esforcar-nos por dar aos operarios adultos, ao menos, os 

conhecimentos indispensiveis de higiene, usando para isso metodoF que 

impressionem atraves dos sentidos, como sejam curtas, mas incisivas 
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palestras, feitas a pequenos grupos, em torn de conversa, 

acompanhadas, tanto quanto possivel, de demonstracoes praticas." 

(1936, p.431) 

Dentre as demonstracoes praticas, que igualmente exploravam o apelo visual, 

o dr. Lentino formulava proposta inusitada. A exemplo dos museus europeus, e no 

intento de intensificar os meios persuasivos, ponderava que: 

"Otima se tornaria a colocacao, por algum tempo, em fabricas, 

quarteis, etc., de modelos de cera, mostrando, de uma maneira viva e 

impressionante, os maltiplos e maleficos transtornos introduzidos no 

organismo human pela sifilis, nos seus varios estagios. Os 

observadores de tais miserias fisicas, meditariam, certamente, no 

futuro que Ihes esti reservado, se nao se submeterem ao tratamento 

adequado." (Lentino, 1930, p.69) 

Sem duvida alguma, o apelo visual ja se mostrava, nessa epoca, recurso 

pedagogico de mUltiplas vantagens: impressionar os sentidos, falar por si so, substituir 

a linguagem escrita, chamar atencao, vulgarizar os preceitos de higiene. Os cartazes 

de educacdo sanitaria foram particularmente difundidos nesse periodo 58 . Permitiam 

articular duas modalidades de propaganda: a escrita e a visual, e, nessa medida, 

podiam atingir a qualquer publico, letrado ou nao, indistintamente. Por serem 

veiculados prioritariamente em lugares de intensa circulacao, atingiam a urn grande 

numero de pessoas e, em caso de dificuldade de leitura, qualquer passante poderia 

auxiliar. Os medicos estavam atentos a todas essas possibilidades. 

Para alguns, os cartazes corn Bravuras impressionantes vinham se revelando 

como o mais eficiente metodo de vulgarizacao higienica. Mas apesar da forte 

impressao a ser causada, nao deveriam ter o menor cunho de caricatura, pois 

observava-se que o estilo caricatural estava a deformar alguns cartazes nacionais, pelo 

exagero ridiculo das figuras, incompativel corn a gravidade dos assuntos tratados (cf. 

Ferreira, 1936, p.432). 

58  Em 1939, o Servico de Educacao e Propaganda, informava que mensalmente haviam sido 
distribuidos 80.000 cartazes de propaganda sanitaria (Revista do Globo, abr. 1939. p.53). 
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Para que fossem mais chamativos, sempre que possivel deviam ser coloridos, 

bem como sua confeccdo devia ficar a cargo de artistas competentes. Os dizeres 

deveriam ser apenas explicativos, precisos e claros, focalizando nocoes simples e 

faceis de reter (Gesteira, 1943, p.472). 

Alem disso, sugeria-se que os cartazes nao ficassem afixados indefinidamente 

porque, corn o tempo, perdiam sua aplicacdo. Nessa medida, deviam ser substituidos 

constantemente por novos, numa especie de exibicao rotativa (cf. Ferreira, 1936, p. 

431). Tambem deveriam considerar o public° a quem se dirigiam, se escolares ou 

adultos, operarios ou mdes de familia, servindo-se de exemplos familiares e adequados 

a cada coletividade. 

A Diretoria de Higiene e Sande Pnblica do Rio Grande do Sul, nos anos 20 e 

30, fez circular uma serie desses cartazes, corn orientacoes e mensagens escritas, 

alguns expressivamente ilustrados. Esses cartazes, ou melhor, aqueles que pude 

localizar, se voltavam a divulgacdo de informacoes sobre as doe/19as de mais alta 

incidencia entre a populacao, os cuidados a serem tornados e as medidas higienicas 

necessarias. 

Em grande parte vinham encabecados pela identificacdo da fonte, "Diretoria 

de Higiene e Sande PUblica do Estado do Rio Grande do Sul", instituindo seu carater 

oficial e veridico, ou seja, confiavel, a que se seguia breve texto explicativo, de cunho 

medico, orientacoes e alertas. 

Por exemplo, dentre os quatro cartazes que tratavam da epidemia de gripe, urn 

deles afirrnava: "A gripe e uma molestia grave e extremamente contagiosa...", ou 

outro: "0 micrObio da gripe penetra no nosso organismo pela boca e pelo nariz". 

Outro ainda, era mais deta1hista nas informacoes: "Esse microbio passa de uma pessoa 

para outra, diretamente, por ocasido de uma palestra, (...) e pode ser lancado ate 3 

metros de distancia." E urn ultimo insistia: "Ndo existe remedico capaz de evitar a 

gripe. Tudo o que se toma corn este fim pode prejudicar o organismo." 
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Muitos manifestavam a seriedade das situacoes envolvidas, chamando 

responsabilidade de todos e de cada urn em particular. Quanto a cada urn, sao claras 

as prescricoes do que lido se deve e se deve fazer, dentre elas, submeter-se, desde o 

inicio, a um tratamento adequado sob cuidados medicos. Ou, prevenir-se por meio da 

vacinacao, como era o caso da variola. 

"As pessoas educadas nao cospem nem escarram no chao". 0 cartaz que 

trazia essa mensagem em formato destacado e centralizado, era taxativo: o habito de 

escarrar, alem de demonstrar falta de educacao, era perigoso porque suscetivel 

propagacao da tuberculose. Urbanidade e sande, como pude desenvolver 

anteriormente, eram diretamente associadas. A polidez das condutas, entre outras 

coisas, mostrava-se especialmente solidaria a garantia da sande. Mas esperava-se nao 

apenas a adocao da pratica recomendada, como tambem que cada urn se dispusesse a 

difundi-la, ensinando a nao cuspir e a ser educado. Contribuicao meritoria. 

Director-la de Hygiene e Saude Publica 
— do  

Estado do Rio Grande do Sul 

As pessoas educadds rid() cos- 
pem nem escarram no chao - 

0 habito de escarrar, alem de mostrar falta 
de educacao, 6 perigoso porque o catarro es-
palha molestias, e especialmente a tuberculose- 

Quem toma a si o trabalho de ensinar que nao se deve 
cuspir nem escarrar no chdo, presta urn servico inestima-
vel, pois auxilia a meritoria obra da educacao sanitaria 
do povo. 

Nos cartazes ilustrados, as imagens apresentadas, no mais das vezes, possuiam 

uma for-ca conotativa que nao deve ser desprezada. Ai operavam as discussOes, a 

proposito da forca sugestiva das imagens, que haviam ocupado diversos medicos. 

Alguns exemplos sao especialmente significativos. Em urn dos cartazes cujo tema era 

a epidemia de gripe, urn grupo de homens esta se preparando para ingerir remedios. E 
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urn homem uniformizado como medico que adentra a sala em que estao os outros e 

corn um gesto da mao ordena que interrompam a ingestao das drogas. Nao se diz que 

e urn medico, ou melhor, se diz todo tempo. E ele afirma: "Alto!! Estao cometendo 

uma imprudencia..." A figura por si so e a autoridade do ato que realiza, dizem do ser 

medico. 

Em outro cartaz sobre a gripe, uma imagem assustadora, demoniaca, de 

proporcOes gigantescas, e a personificacao da gripe pandemica, que se abate sobre 

uma cidade e a que todos tentam fugir. Ela a assim, perigosa, mortifera, raivosa, 

pronta a devorar cada um. Suas garras tentam agarrar a todos. 0 medo esta instalado. 

0 texto que acompanha traz algumas expressoes redundantes a imagem: "atacando", 

"firria devastadora", "todas as populaceies". Urn terceiro cartaz, demonstra como se 

cid o contagio entre duas pessoas durante uma simples conversacao: a pela boca e 

pelo nariz que o microbio adentra o organismo e assim a que se adquire a gripe! 

Dois cartazes muito expressivos visam convencer dos beneficios de que cada 

urn se submeta a vacinacao contra a febre tifoide. A vacina aparecera como o 

contraponto da doenca, que a espetacularmente representada pela morte. Somente a 

vacina pode evita-la e, mais ainda, ao contrario do que se supunha, nao oferece 

nenhum perigo. A escolha e simples: ou a vacina e o discernimento, ou a morte pela 

ignorancia!! 

Assim tambem aparece o chamamento aos chefes de familia, cujo dever e zelar 

por sua sande e protege-la dos perigos. E por isso que deve manda-la vacinar e 

revacinar contra a febre. Todos estao contentes nesse momento: o pai, a esposa, as 

criancas, inclusive o medico que procede a vacina com largo sorriso. Todos 

espontaneamente, e quick ansiosamente, oferecem a manga erguida e o bravo para 

recebe-la. Essas mesmas imagens, lado a lado, foram reproduzidas em urn terceiro 

cartaz, onde sao acompanhadas de urn texto explicativo acerca dos modos de 

contagio. Informam-se tambem os horarios de funcionamento dos centros de sande 

para proceder a vacinacao e se conclama que se recorra a eles. 
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A figura do homem protegendo a sua familia tambem é explorada em outro 

cartaz que sugere os meios de combate aos agentes transmissores de diversas 

doencas. Em urn meio pobre e precario, esta o homem combatendo uma mosca, de 

tamanho areal, poupando sua mulher e filhos, indefesos, de seu ataque. Os dizeres 

incitam: "defendei-vos!". Todas essas imagens, sao desenhos e caricaturas de 

situagOes paradigmaticas ou exemplares. 

Uma exceed°, dentre os cartazes identificados, reproduz fotografias de 

crianeas, uma acometida de variola ou bexiga e outra nao infectada. Ilustram o que o 

texto assinala: a gravidade da doenca e as cicatrizes e marcas na fisionomia humana, 

na foto de uma crianea desfigurada pela doenea; o dever dos pais em vacinar e 

revacinar os filhos, na foto de outra crianea que apresenta seu bravo corn as cicatrizes 

das duas vacinas a que se submeteu e que, por isso, se mostra sadia em contraste corn 

a outra, na extremidade oposta do cartaz. A crianea sadia e a marca do que tornou 

isso possivel, a crianea doente e o horror inscrito em seu corpo. "Recorrei aos 

Centros de Sal:1de". 

Nao é meu intuito, aqui, analisar em detalhes os signos imageticos desses 

cartazes, perspectiva que considero instigante e enriquecedora. Outras tantas 

consideraeOes poderiam ser indicadas a partir dela, mas procurei me centrar na 

apreciacao dos diferentes modos de realizaeao da propaganda sanitaria, como os 

discursos inscritos nessa pratica se revestiram de diferentes formas e se puseram a 

produzir aquilo de que sistematicamente falavam: as percepeOes de medo e perigo, a 

cura desejada e buscada junto a Medicina, uma preocupaedo corn os modos de ser e 

fazer higienicos. 

As praticas medico-discursivas materializadas em propagandas de educacao 

sanitaria, atraves de cartazes, panfletos, mensagens em revistas, peliculas de cinema, 

dentre outros, estiveram explicitamente voltadas a educaedo do cidadao. Muitas 

foram produzidas para o ambito das escolas; outras ocuparam diferentes espacos 

sociais, dirigindo-se a toda a populaeao. Como estrategia de convencimento e 

persuasao, as propagandas exploravam casos paradigmaticos e imagens assustadoras 

ou modelares (familia, morte, contagio, medo, perigo, terror). Mesclavam-se, nos 
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textos examinados, argumentos de ordem cientifica e moral, sobressaindo-se os 

conselhos prescritivos, mas sempre preocupados em esclarecer para que a adesao 

pudesse ser consciente. 

Alguns instrumentos de propaganda dirigiam-se preferencialmente aos 

cidadaos letrados, predominando as mensagens escritas, embora o discurso das 

imagens procurasse ser inteligivel aos nao-alfabetizados. A atuacao educativa da 

Medicina por meio da propaganda sanitaria salientava o papel do medico, que pela 

sua competencia e experiencia dilatada, era quern melhor poderia e deveria difundir o 

conhecimento do mal e a forma de evita-lo, nao apenas atraves de uma terapeutica, 

mas da producao de novos habitos. 

Por fim, procurei destacar que, na epoca, os discursos insistiam na 

indissociabilidade do binomio saude e educacao como fatores sobre os quais 

repousava o futuro da patria e seu progresso. Nao era outro o sentido das 

propagandas, tampouco o chamamento que se fazia entre os proprios medicos, a 

responsabilidade que tinham enquanto profissionais. A dignidade e o dever do medico 

em educar e tratar nao eram uma "bolha de sabao", como referia o dr. Gomes. 

Assim como a educacao escolar e os manuals de saude, a propaganda sanitaria 

inscreveu-se entre as iniciativas medicas comprometidas com uma determinada leitura 

do que era a Educacao e de sua importancia capital a consecucao dos proprios 

propositos da Medicina. A propaganda sanitaria nao se circunscreveu aqueles medicos 

mais ligados a instituicao escolar, mas sobretudo aqueles inseridos em praticas cuja 

profilaxia tornara-se imperativa, como os pediatras que diagnosticavam a falencia de 

seus esforcos quando as cifras da mortalidade infantil continuavam altas em 

decorrencia da ignorancia das maes, ou aqueles que se dedicavam ao combate as 

doencas infecto-contagiosas, como a sifilis, a tuberculose, a febre tifoide, a variola, a 

gripe, a lepra. Impressionados corn as altas taxas de letalidade e com a insuficiencia 

dos conhecimentos cientificos disponiveis para a cura dessas doencas, bem como pela 

efemeridade dos tratamentos ministrados, ou pela resistencia que os pacientes 

manifestavam em submeter-se as prescricoes terapeuticas, os medicos, nesses 

embates, vieram a proclamar a necessidade da colaboracao do povo, uma colaboracao 
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nao apenas passiva, mas que pudesse expandir os conselhos, as recomendacoes, o 

modo de conduzir-se. Para isso, era preciso informar, orientar, ensinar. 

Complexas relac'Oes tern Lugar nesse espaco incognito entre a materializacao 

dos discursos medicos nos instrumentos de propaganda sanitaria e os processos de 

leitura, ou apropriacdo, ou como sugere Certeau (1994), de consumo desses produtos 

culturais, as astdcias taticas das praticas ordinarias, as anti-disciplinas 59. As leituras 

(plurais) que a populacdo operou na interseccao corn as formas da propaganda 

sanitaria nao podem ser resumidas, pela face do convencimento que almejavam, como 

uma assirnilacao passiva e absoluta. Estar convencido nao significa, necessariamente, 

pensar, agir, empregar, como se deseja no momento da producao desses produtos. A 

propaganda sanitaria pode ser tomada como urn exercicio de poder sobre o eventual 

campo de acao daqueles a quem ela se destina: uma acao sobre noes (Foucault, 

1995, p.243). Esse campo de acao, como sugere Certeau, escapa ao poder sem deixa-

lo, produz talvez infinitesimais modos proprios de empregar o que se consumiu, de 

reapropriar-se do que se aprendeu e de servir-se seletivamente do que estava 

(im)posto a disposicao. 0 que Certeau assinala como uma "criacao anonima" (Ibid., 

p.13). 

Reconhecer essa possibilidade, mesmo que a investigacao, ate o momento, nao 

tenha se dirigido a perscrutar esses processos de "bricolage" do poder e da cultura 

dominante, é reflexdo que se impae. 

Permitam-me, pois, como sugere Paul Veyne, que tenha intentado enumerar 

todas as dificuldades nas quais era preciso pensar: 

59  Nao é meu objetivo aqui explorar os construtos teoricos de Certeau, instaurar provocacOes a partir 
do que ele propiie e dessa forma, concluir problematizando e nao encerrando a discussao. 
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"0 enriquecimento secular do pensamento historic° se fez mediante 

uma luta contra nossa tendencia natural a banalizar o passado. Traduz-

se por um aumento do numero de conceitos de que dispae o historiador 

e, conseqiientemente, da ampliacio da lista de perguntas que podera 

fazer a seus documentos. Pode-se imaginar esse questionario ideal a 

exemplo das listas de lugares comuns' ou topoi e de 

`verossimilhancas' que a retOrica antiga estabelecia para o use dos 

oradores (...); gracas a essas listas, o orador sabia, em um dado caso, 

sobre que aspectos da questa° ele devia `pensar em refletir'; essas 

listas nao resolviam as dificuldades: elas enumeravam todas as 

dificuldades imaginiveis nas quais era preciso pensar". (Veyne, 1992, 

p.108) 



GALEiQscóP10 



CALEIDOSC6PIO 

"Enquanto a pesquisa a interminavel, o texto deve ter urn fim, e esta 

estrutura de parada chega ate a introducao, ja organizada pelo dever de 

terminar. (...) Finalmente, pars ater-se a alguns exemplos, a 

representacao escrituraria a `plena'; preenche ou oblitera as lacunas 

que constituem, ao contrario, o proprio principio da pesquisa, sempre 

agucada pela falta. (...) Por estes poucos tracos — a inversio da ordem, 

o encerramento do texto, a substituicao de um trabalho de lacuna por 

uma presenca de sentido — pode-se medir a `servidao' que o discurso 

impoe a pesquisa." (Michel de Certeau, 1982)1 

Assinalar a emergencia da educacao como tema e problema nas praticas 

discursivas da medicina social das primeiras quatro decadas do seculo XX foi o 

desafio maior desta tese. Perscrutar como os saberes medicos sobre educacao foram 

sendo elaborados, explicitados, confrontados corn os saberes pedagOgicos, suas 

regularidades e descontinuidades atraves do tempo. Das escolas a educacao sanitaria: 

Certeau. Michel. A escrita da Historia. Rio de Janeiro, Forense Universitaria. 1982, p.94. 
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em busca dos discursos que diziam como cada um deveria voltar-se para si mesmo, 

por que fazer isso e como se autogovernar. 

"Mostrar como sAo as relacoes de sujeicao efetivas que fabricam sujeitos", 

como afirma Foucault, foi a tarefa que empreendi. Ao descrever os modos de 

realizacdo da educacao sanitaria nas escolas ou fora delas, o que me interessou nao 

foi tanto a exclusao, a vigilancia, a proibicdo, mas sim as tecnicas e os prOprios 

procedimentos da sujeicao, entendida especialmente como estar submetido a outros 

atraves do controle e da dependencia, mas estar atado a si proprio, a sua propria 

identidade, pela consciencia ou conhecimento de si mesmo, possiveis entre outros, 

pelas relaceies corn os discursos medicos. Por isso me detive em descrever a pratica 

da inspecao medico-escolar e do exame medico, que incluia as classificacoes, os 

testes, a ficha: gesta-se, nesse momento, a inscricao possivel de uma  individualidade 

num registro que a transforma em caso. Da mesma forma, me ocupei em descrever 

como, atraves dos mammis, de sua leitura privada e facultativa, propunha-se um 

cuidado de si mesmo visando a uma visibilidade e uma aceitacAo pelos outros. 

Cuidados recomendados por um medico, a quem importava apenas melhor conduzir, 

e por rime  medicina cada vez mais sintonizada corn os avancos cientificos da epoca. 

Organizei o texto procurando expressar, de certa maneira, o proprio exercicio 

de pensamento que o gestou. Essa gestacao implicou urn desassossego freqtiente 

quanto a uma narrative linear a elaborar. Por que as paginas  de uma  tese nao &do 

conta, em sua propria materialidade, das muhiplas redes de sentido que produzimos 

nesse exercicio que é o pensar? Por que temos de aprisionar essas redes numa 

disposicao limitada pelo "suporte que the confere legibilidade"(Chartier, 1992, 

p.220)? Terrivel armadilha de um pensamento que quando em exercicio é plastic°, 

relacional, aventura-se, interroga incessantemente e descobre tantas outras questOes 

quantas respondidas, talvez ate em maior numero, e no entanto, precisa dar conta de 

cercar algumas delas nas palavras que vao construindo novas redes, seja pelo autor, 

seja pelos leitores. Importa pensar em tantos outros modos de leitura e de contar corn 

o que o empiric° aqui interrogado pode vir a produ7ir. 0 que se oferece sao leituras 

de urn determinado conjunto de fontes e de problematizaciies que, em constante 

movimento, produzem arranjos e visibilidades. 
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Mesmo sabendo das limitacoes mais cedo ou mais tarde impostas ao texto, 

procurei operar corn as fontes numa especie de pesquisa em hipertexto2  , rompendo 

corn a linearidade da escrita em papel, estabelecendo conexoes entre fontes diversas, 

perscrutando urn "intertexto", as regularidades discursivas e os enunciados. Procurei 

evitar uma abordagem em que os textos "funcionam como documentos que revelam 

ou refletem urn lugar, um tempo ou uma cultura historicos coerentes e relativamente 

unificados". Segundo La Capra, "o desejo de ler os textos desse modo reduz sua 

complexidade e tambem obscurece a complexidade do proprio contexto" (apud Hunt, 

1995, p.154). 

A metafora que inspirou esses meus pensamentos e o caleidoscOpio. Que 

um caleidoscopio, tambem chamado calidoscopio? 

0 nome vem do grego kalos ("belo"), egos ("forma") e skopcih ("observar"), 

donde se pode entender observar belas formas. CaleidoscOpio designa um pequeno 

dispositivo, instrumento ou aparelho otico, formado por tres espelhos, que se 

encontram no interior de urn tubo corn urn visor numa extremidade. Na outra 

extremidade fica uma caixa giratoria, estreita e achatada, composta de dois discos de 

vidro, dos quais o externo e fosco e atua como uma tela de difusao. Nessa caixa 

encontram-se fragmentos de vidro colorido, ouropel ou contas. Quando a caixa 

girada ou batida de leve, os objetos em seu interior assumem urn arranjo, trocam de 

posicao e as imagens mudam, refletindo-se nos espelhos que se iluminam, criando 

formas simetricas. 0 nnmero de combinacoes e formas e ilimitado. Assim, o 

2  Entendido, a partir da experiencia com o meio informatico. como mecanismo que possibilita 
interacoes possiveis entre diferentes textos, numa concepcao ampliada: urn texto escrito com um texto 
iconografico; urn texto iconografico corn um texto sonoro; textos escitos com textos sonoros; textos 
escritos entre si e assim por diante. Alem disco, o hipertexto permite romper corn uma dimensao 
tuntaria de texto, caracterizada pela seqfiencia e linearidade imposta pelo suporte papel e pela 
influencia da cultura (Ver Bisotto, 1995). Desconstruindo a arquitetura textual das fontes, pode-se 
produzir diferentes conexoes entre segmentos de tuna seqiiencia textual, permitindo tuna outra 
perspectiva de leitura dos documentos, uma especie de rede textual de referencias cruzadas. Neste 
caso, a leitura (transversal. invertida, as avessas. embaralhada ou atravessada), a partir da concepcao 
de hipertexto, possibilita uma abordagem "dialogica da historiC, como sugere La Capra, atraves de 
tuna "discussao entre categorias opostas em muitos e diferentes niveis: o dialog° entre iddias opostas 
dentro de textos especificos, o dialog° entre historiadores e o passado, ou o dialogo entre textos e 
contextos" (apud Hunt, 1995. p.104). Penso que o hipertexto tambem a sugestivo para que se possa 
suscitar a compreensao do enunciado entendido como o que articula elementos do discursc num 
espaco onde sews efeitos se multiplicam e se articulam. 
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dispositivo baseia-se na propriedade de formacao de imagens de espelhos 

combinados. 

[Os movimentos do caleidoscopio rearranjam os fragmentos coloridos 

que se] "destinam a formar caprichosas imagens pela reflexao 

mUltipla nos tres espelhos." (Enciclopedia Barsa, 1994, v.4)3 

Foi essa imagem de urn caleidoscopio que minha imaginacao constituiu para 

dar conta de como eu concebia a producao desta tese. Nao me preocupei corn uma 

fidelidade fisico-matematica, tampouco corn possiveis objecOes de falta de 

rigorismo... A imaginacao precisamente possibilita subtrair-se a modos estabelecidos 

de pensar e fazer: ousa urn pouco mais que "tabelamentos" 4... 

A montagem de urn caleidoscopio parecia-me instigante. Pensei nos espelhos 

combinados: teorias, episteme, saberes da experiencia, espacos da verdade e da 

linguagem, metodos. 0 mundo que habito e urn mundo que me habita. Esses eram 

meus espelhos. Colocando-os numa certa disposicao, elaborei urn pequeno 

dispositivo, cuja materialidade, agora, tem uma especie de visor por onde os leitores 

poderao observa-lo. 

Meus fragmentos coloridos, variegados: a empiria, as fontes, os discursos, as 

imagens, as anotacOes esparsas, os insights, os comentarios, outras narrativas, as 

biografias, os cenarios. Curiosamente, se ate o momento de reuni-los eram 

reconheciveis em sua especificidade, uma vez inscritos no caleidoscopio, somente 

podem ser observados enquanto conjuntos, imagens em movimentos, indistingUiveis 

em sua unidade. Afinal, ela existe para o historiador? Tantos e tantos movimentos 

sao possiveis. Tantos e tantos arranjos, caprichosas imagens, desenhos, diagramas, 

composicOes. 

3 "Quando se faz girar o cilindro, os fragmentos coloridos mudam de posiedo entre os dois vidros e os 
espelhos refletem, multiplicadas imagens simetricas, variegadas e caprichosas, que tem utilidades 
variadas, pois fomecem motivos omamentais para diversos fins..." (cf. Enciclopedia Exitus de Ciencia 
e Tecnologia, v.3). 

4  "Trata-se da construed° de olhares. Fugindo aos `tabelamentos'. a °pea° de seguir leido e 
inventando corn os autores, em maltiplas vial", como sugere Eizirik , a partir de Nietzsche. Ver: 
Educaelo, Subjetividade & Poder. Porto Alegre, v.6, ago.1999, p.5. 
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0 caleidoscOpio nao tern sentido sem o movimento e as possibilidades de 

visibilidade: eles é que produzem infinitas imagens, que nunca se repetem 

exatamente. Mas é possivel deter por urn momento o movimento, para fitar mais 

atentamente as "belas formas" e, quern sabe, reproduzi-las. 

Assim pensei esse trabalho do historiador, corn as pistas, os indicios, as 

teorias, os modos de proceder. As fonies_que consultei nao tem sentido por si so, 

tampouco a estrategia analitica: os arranjos, as combinacOes, as composicoes nas 

quais eles/elas se inscrevem é que apresento aqui, nos movimentos e imagens que me 

foram possiveis ate urn momento. 0 que ficou de fora da escrita nao e somente urn 

esquecimento, uma falha, mas as "n" possibilidades calidoscopicas. Entao esse 

mesmo dispositivo, de espelhos e de fragmentos do passado, do presente e do 

percurso da investigacao esta posto aqui ao leitor, que certamente nao resistird ao 

desejo de operar sobre ele novos movimentos, novas imagens, talvez trocar algum de 

seus espelhos, inserir novas contas e pecas. Espero que as cores e os fragmentos que 

selecionei, de uma proliferacao discursiva muito ampla, instiguem esse desejo e 

possam produzir outras tantas possibilidades calidoscOpicas. 

As composicoes do trabalho que aqui apresentei explicitam, em certa medida, 

como fui operando corn questhes a partir das praticas discursivas e nao-discursivas, 

bem como circunscrevendo diferentes modos da educacao sanitaria. 

Num primeiro movimento de visibilidade — I NQUIETAcCDES e TRILHAS - 

procurei mostrar, alem das questoes do presente e dos desafios que se apresentaram a 

investigacao, outros componentes da producao do caleidoscopio: trajet6ria, 

ferramentas, tracados e aproximacOes corn autores e questoes sobre Medicina e 

Educacao. Como sugere Certeau (1994) na epigrafe que destaquei para `Tracados e 

aproximacoes', "todo lugar `proprio' é alterado por aquilo que, dos outros, ja se acha 

nele": intercambios, leituras e confrontos. 

Partindo da trajetoria de uma inquietacdo descrevi como o problema de 

pesquisa foi se produzindo na historia dessa investigacao, os deslocamentos que fui 

operando e como fui constituindo urn certo olhar e urn conjunto de problematizacOes 

para dar conta do objeto. Da analise de uma escola de oficio a interrogacao em tom 
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da presenca do medico como educador. A Medicina preocupando-se corn a educacdo 

escolar? Uma atuacao intensa e continua junto aos alunos, ministrando cursos, 

inspecionando, produzindo boletins educativos, elaborando propostas curriculares. 

Qual o significado de tudo isso? Urn exame da bibliografia relativa ao terra da 

medicina social mostrou-me a recorrencia de algumas afirmacoes: o papel 

disciplinador da Medicina, os corpos saneados. Um certo desconforto: mas quais 

foram os mecanismos finos de poder, como sugere Foucault? Como eles foram se 

instaurando no espaco escolar? Quais os saberes postos em circulacdo? Para alem da 

analise do bio-poder, insistentemente tematizado pelas pesquisas, preocupei-me em 

interrogar: quais as tecnologias de si, que tiveram lugar nas praticas de educacdo 

sanitaria e quais as operaciies sobre o corpo, os pensamentos, as condutas, o modo de 

ser que propuseram aos individuos? Essas novas perguntas, formuladas nessa 

trajetoria, foram definindo as trilhas da pesquisa. 0 principal deslocamento foi, sem 

duvida o modo como concebia/concebo o poder, inscrevendo no trabalho a ideia de 

que o exercicio do poder nao consiste numa simples relacdo entre parceiros, mas "e 

um modo de acdo de alguns sobre outros; so ha poder exercido por uns sobre outros" 

(Foucault apud Dreyfus e Rabinow, 1995, p.242). 0 poder e relacional, so existe em 

ato: o outro (aquele sobre o qual a relacdo de poder se exerce) e reconhecido e 

mantido como o sujeito da ac -ao. Abre-se, nessa medida, diante da relacao de poder, 

todo urn campo de respostas, reaciies, efeitos, invenciies possiveis. 

Aproximando as leituras, intercambios e confrontos, selecionei urn conjunto 

de trabalhos que possibilitaram urn jogo de espelhos, em que autores, abordagens, 

problematizacoes aproximavam o objeto: a medicina social e as praticas medico-

educativas. As formulacoes de Foucault acerca da constituicao da medicina moderna 

sao fundamentais aos trabalhos que examinei e a rede de sentido que fui 

constituindo. Esses estudos dab conta da heterogeneidade das praticas medico-

educativas, das estrategias e dos discursos que as sustentam, dos espacos em que 

tiveram lugar. Mostram tambem o quanto os individuos foram interpelados e 

informados corn diferentes intensidades e por distintas questOes pelo discurso 

medico: homens, mulheres, jovens, criancas Trata-se de evitar a armadilha de uma 

referencia generica "os discursos medicos", mas em interrogar: quais, quando, quem, 

para quem, os diferentes niveis de operacao em jogo, um certo regime de verdade. 
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Detive-me em outras composicoes do caleidoscOpio — DISPLJTAS —quando 

interroguei as fontes para descrever como o tema da Educacao inscreveu-se no 

discurso medico das primeiras decadas do seculo. Dito de outro modo, busquei 

empreender uma analise a fim de identificar os enunciados que caracterizam as 

praticas discursivas da medicina social, cartografando a formacao de alguns saberes 

que presidiram a emergencia da educacao como tema e problema no campo medico. 

A ordenacao dos temas examinados poderia ter sido outra, pois nao ha uma 

ascendencia de questaes. 0 que procurei mostrar é como, uma mesma questao — a 

missao da Medicina e o lugar do medico na sociedade — emerge sob diferentes 

discussOes, em polemicas ou em consensos, em situacOes distintas e que se 

multiplicam: dos artigos em jornais as aulas inaugurais, prelecOes, tratados de 

deontologia, teses, discursos em formaturas, livros, dentre outros. 

Para isso, foi preciso situar mudancas no campo da Medicina, deslocamentos 

que produziam novos discursos sobre o ethos medico e sobre sua funcao social. 

Compreender como os discursos foram produzindo o que os medicos diziam de si 

mesmos, como se reconheciam na diferenca — os outros, os nao-medicos, os praticos, 

os curandeiros, as parteiras, as feiticeiras, os charlataes. Para fazer-lhes frente, o 

discurso da vocacao, do sacerdocio, da missao medica em bem da humanidade e, 

sobretudo, a supremacia dos conhecimentos cientificos sobre outras praticas de cura. 

Os medicos polemizaram ainda corn outros medicos a quem consideravam 

"mercenarios", certamente porque destituidos de uma autentica vocacao, segundo o 

que diziam. A ideia de sacerdocio ou de apostolado foi marcante para delimitar 

diferentes posicOes entre os proprios medicos. Ciencia e consciencia emergem como 

predicados essenciais do exercicio da Medicina, a serem cultivados ao longo da 

formacao e do exercicio profissional, constituindo, entao, a dignidade cientifica e a 

dignidade moral do medico. Uma articulacao entre vocacao, sacerdOcio, calker 

moral e ciencia tornou-se fundamental para instaurar uma visibilidade do campo 

medico no conjunto da sociedade. Foram tambem elementos substantivos para que os 

discursos medicos pudessem ser reconhecidos no campo da Educacao. Como sugere 

Foucault, trata-se de examinar o esforco da Medicina por conquistar o poder e o 

direito de falar, bem como a capacidade de investir seu discurso em praticas e 
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instituicaes (cf. 1995). Dentre essas, a possibilidade de operar como fundamento 

cientifico a Pedagogia. 

Mas antes de discutir esse ultimo aspecto, procurei adensar a analise sobre a 

redefinicao do estatuto da Medicina trazendo a tona as polernicas entre aqueles que 

desposavam uma concepcao terapOutica e aqueles que defendiam sua missao social e 

preventiva. Jogos de poder-saber colocavam em cheque a tradicao do campo medico, 

os oval-19os cientificos e a tensao entre sande individual e sande coletiva. Nao so a 

doenca organica individual constituia perigo social, como tambem os defensores de 

uma medicina profilatica questionavam a eficacia de uma assistencia estritamente 

clinica, pois os males eram apenas remediados e nao suprimidos. Isso porque a 

doenca nao era apenas fisica e individual, mas sobretudo social. A difusao da 

maxima "mais vale prevenir do que remediar" demarca esse processo. 

Se a atuacao medica nao deveria se restringir a clinica, urgia que, para uma 

intervencao social, os medicos se transformassem, de certa forma, em sociologos, 

politicos e tambem educadores. Para isso era preciso ampliar os dominios da 

formacao e dos saberes que constituiam a Medicina. A emergencia do discurso da 

Higiene, enquanto conjunto de conhecimentos e tecnicas sanitarias, se inscreveu 

nesse campo de disputas entre clinicos e higienistas. 

A afirmacao de urn discurso que apresentava a medicina preventiva como 

base da civilizacao e desenvolvimento do povo, portanto, apresentada como a 

medicina do futuro, possibilitou que o estado sanitario da populacao fosse tornado 

como medida do progresso: abria-se um campo de atuacao medico-social sem 

precedentes. Acentua-se o carater extensivo da Medicina que passa a se ocupar do 

individuo em todas as suas relaceies corn a sociedade. Vai-se definindo a ideia de 

uma sande fisica, mas tambem mental e moral. Procuro mapear como, dos 

consultorios aos postos de sande, dos hospitais aos cursos de maes, das clinicas as 

escolas, das campanhas as propagandas, o educativo vai se configurando como 

designio proeminente da Medicina. Se o discurso da medicina social buscava 

acambarcar todos os dominios do humano, a Educacao emerge como imbricada com 

todos os demais, especie de condicao de sua realizacao. Sem uma educacao san:taria, 
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nem a terapeutica, nem a profilaxia, nem a higiene mental, nem a sexual poderiam 

ser efetivamente proficuas. 

Fechando essas primeiras composicties me detive a examinar a emergencia do 

discurso da Higiene como ciencia sanitaria naquilo que ele a mais expressivo: o 

modo pelo qual os medicos passaram a assinalar o movimento em que a Higiene se 

cingia cada vez mais a Educacao. Foi no campo teorico, mas tambem politico da 

Higiene que os medicos buscaram argumentos e estrategias para defender a 

importancia da educacdo sanitaria do povo e, fundamentalmente apresentar a escola 

como locus privilegiado dessa educacao. 0 binornio sande e educacao como 

elementos indissociaveis se intensifica nesse momento. A extensao da medicina 

social a todos os ramos da Medicina a emblematica nos discursos examinados. Como 

afirmava o dr. Frasca, 

-Ninguem ignora, qua° notivel e a projecao do medico na sociedade, 

ainda mais corn o inconteste increment° que, nestes ultimos anos, 

tomou a medicina social. 0 pediatra, atuando e fazendo valer a sua 

autoridade, quer no seio das familias, quer junto as escolas, quer, 

enfim, em qualquer parte, onde haja agrupamento humano, sera o 

imico capaz de bem dirigir os primOrdios do psiquismo." (1936, p.89) 

0 segundo eixo das Disputas considerei que se situava mais prOximo ao 

campo da educacdo propriamente dito. Procurei descrever as praticas discursivas da 

Medicina que passam a se ocupar, corn maior intensidade e complexidade do tema da 

Educacao. Ja nao a mais uma atencao generica: vai se fazendo cada vez mais situada 

num espaco, a escola, e em problemas intimamente ligados as possibilidades da 

Educacao na producao dos sujeitos. Mas havera aqui, tambem, urn olhar perspicaz as 

disputas pelo estatuto de verdade da Medicina, erigida como ciencia, e o campo 

educativo, cuja Pedagogia os medicos sao incansaveis em criticar. 

"Lembremo-nos de que o melhor bem que possuimos, depois da sande, e a 

instrucao", dizia o dr. Meneghetti em 1928. Nao ha novidade nesse discurso: ele 

abundante, traduz-se em anunciacOes diversas e sugere, fundamentalmente, que as 

tres desgracas juntas eram a miseria, a ignorancia e a doenca. Esse enun :lad° 
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permitiu reinventar a ideia de curar que vai se transformando em prevenir, instruir e 

educar. 

A primeira questao que abordei foi como a ideia de sande-educacao 

atravessada pelo postulado de que a riqueza de uma Nacao e fundamentalmente 

representada pela sua populacao: as energias capazes de produzir e altar o pais rumo 

ao progresso. Esse discurso demarca aquelas tecnologias de poder preocupadas em 

investir sobre a vida para multiplicar suas energias. A Educacao estava, entao, 

associada tambem a utilizabilidade produtiva de que fala Foucault (1993b). 

0 reconhecimento da Educacao como necessaria a Higiene retorna no 

momento em que o problema da ignorancia do povo e potencializado pelo discurso 

medico. A ignorancia de que tratam os medicos na.'o a apenas da populacao pobre. E 

tambem extensiva a todos os discursos que disputavam, se opunham e resistiam ao 

discurso da Medicina. 0 peso da verdade cientifica pautava essa avaliacao. 

Dentre essas disputas me detive a examinar o jogo de relaches entre as 

praticas discursivas e nao-discursivas da medicina social, a fim de perceber as 

relaches complexas atraves das quais as praticas nao-discursivas, ou seja, as aches 

medicas no ambito do institucional, se encontraram ligadas as condiches de 

emergencia, insercao e funcionamento dos discursos. Fundamentalmente, focalizei 

tres elementos dessa complexa questa°. Primeiro, o discurso medico que insistia em 

apresentar a ineficacia de medidas sanitarias impostas e coercitivas, para o que 

defendia uma educacao que fosse capaz de conquistar o assentimento das massas, a 

educacao das vontades, o convencimento. Esses argumentos propunham uma 

propaganda e educacao sanitaria junto a sociedade, a que alguns medicos se 

dedicaram intensamente. Segundo, procurei mostrar como, sob o problema da 

hereditariedade como inexoravel ou predisponente, instaurava-se a possibilidade de 

apostar nas influencias do meio e, portanto, nos efeitos beneficos e "frenadores" das 

suscetibilidades pela educacao. Particularmente pela educacao da crianca, quando 

ainda as taras, as herancas morbidas ou patologias nao teriam se manifestado. As 

iniciativas medicas se voltam, nesse caso, especialmente para a educacao das maes 

atraves da puericultura. Terceiro, no espaco de verdade instaurado pelas c --iticas 

formuladas pela Medicina a escola e a Pedagogia, a possibilidade de uma atuacao 
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intensa da Medicina no espaco escolar, seja no que diz respeito estritamente 

assistencia medica, seja no que diz respeito ao pedagogic° em toda sua extensdo. 

Esses sdo, assim, os elementos que explorei para o exame das relaeOes entre as 

praticas discursivas e ndo-discursivas. 

Os eixos mais significativos desse bloco foram: 1) a descried° dos discursos 

medicos cujo problema é a educaedo escolar e uma especie de disputa coin a 

Pedagogia, criticando-lhe a falta de uma consistencia cientifica e oferecendo urn 

conjunto de saberes, representados pela Higiene, para justamente suprir essa 

ausencia; 2) a caracterizacdo da emergencia de iniciativas medicas no campo da 

educaedo escolar. 

Em relacdo ao primeiro eixo, examinei em que medida o deslocamento de 

uma concepedo anatomica de medicina a uma concepedo fisiologica foi 

discursivamente produzido, operando na redefiniedo da medicina preventiva e 

instalando uma nova leitura medica dos fenomenos educacionais, que possibilitou a 

formulaedo de a1gumas criticas a Pedagogia, propondo uma especie de "pedagogia 

fisiolOgica": preocupada corn a forma, a educacao fisica nas escolas, a prevenedo dos 

estados morbidos, eat-1m, a Educaedo como processo de viver. Foram significativas, 

nesse momento, as influencias de Dewey, muitas vezes evocado pelos medicos que 

se ocupavam da educaedo escolar. 

Com relaedo ao segundo eixo, as criticas dirigidas a escola foram 

fundamentais para a afirmaedo do estatuto cientifico do discurso medico voltado 

Educacdo, especie de disputa pela "verdade" da Pedagogia. Partindo da concepedo de 

que a escola era o espaco privilegiado para o ensino da Higiene, ou como alguns 

referiam, a educaedo sanitaria, sdo apresentados e problematizados os principais 

pontos de critica, como por exemplo, o procedimento de classificaedo e distribuiedo 

dos escolares segundo o falso criterio da idade, em funedo da falta de preparaedo 

especifica dos professores para lidar com o desenvolvimento bio-psicologico dos 

escolares, o que acarretava a imposicao de tarefas e exercicios escolares — fisicos e 

intelectuais — inadequados e que podiam provocar danos irreparaveis nas criancas. 

Alem da critica a uniformizacdo dos exercicios escolares, tambem quanto aos modos 

de ensinar os medicos questionavam a pratica das memorizaeoes que atulhavam os 
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cerebros infantis, a imobilidade prolongada em mobiliarios inadequados, a escola 

como instrumento de tortura e meio de deformacdo dos escolares, enfim, o "martirio 

da escola". Insistentes questionamentos eram igualmente dirigidos ao curriculo 

escolar pelo que excluiam dos conhecimentos de higiene, pois a escola constituia 

oportunidade unica de aprende-los para muitas criancas. Como de resto na 

experiencia do exercicio da Medicina, alem das criticas a escola, os medicos nao se 

descuidaram da formulacao de prescricoes de outros modos de organizar os 

escolares, preparar o ambiente para que fosse educativo em seu conjunto material, 

informar e instruir atraves de consistentes programas de higiene escolar, elementos 

que sao examinados nos arranjos que seguem "tramas". 

As composicOes operadas no movimento das TRAMPS tem por tema central 

a escola: os medicos e suas praticas discursivas e nao-discurivas em relacdo a escola. 

A atencalo se voltou para a descricao minuciosa das formas particulares que assumiu 

a presenca medica nas escolas e a educacao sanitaria, descrevendo as redes de saber-

poder, os modos de subjetivacao, uma micro-mecanica polimorfa da disciplina (cf. 

Foucault, 1976/1999). Foi essa uma ardua tarefa, da qual me ocupei mais 

demoradamente, pois os arranjos e temas pareciam sempre se duplicando, tal foi a 

proliferacao discursiva que pude cartografar na pesquisa empirica. Nesse sentido, foi 

possivel afirmar que a escola se constituiu, efetivamente, no locus privilegiado das 

praticas medico-educativas ate meados dos anos 40. 

As combinaceies dos temas/problemas, as "tramas", foram realmente 

pensadas para dar conta da propria trajetOria e intensificacao da atuacao dos medicos 

em escolas: das inspecOes e visitas, aos diferentes modos do dispositivo do exame 

medico, a explicitacao das tarefas pedagOgicas, a convergencia das atencoes ao 

ensino de Higiene e as dimensOes da educacao sanitaria no curriculo escolar. 

A primeira questa° consistiu em analisar como os medicos definiram para si 

proprios uma exigencia de presenca nas escolas, como parte de sua propria missao 

social. A escola foi vista tanto como lugar privilegiado para uma profilaxia eficiente, 

quanto como espaco de "irradiacao" de conhecimentos e "erradicacao" da 

ignorancia, obstaculo consideravel a sande. As noes encetadas pelos medicos nas 

escolas voltaram-se para a coletividade em seu conjunto, mas igualmente para cada 
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individuo em particular. Dos primeiros anos do seculo ao final dos anos 40 é possivel 

observar uma extensdo das tarefas delegadas ou instituidas na escola pela Medicina, 

criando as condicaes para que os saberes medicos fossem se fazendo presentes nas 

praticas escolares. Medicos, professores e autoridades educacionais estabeleceram 

relacOes cooperativas, mas tambem muito conflituosas, especialmente em torno da 

delegacao das atribuicOes de uma medicina escolar. Destaco essa conflituosidade 

atraves das discussoes que foram travadas para definir a quern caberia, afinal, a 

inspecao escolar. Os medicos, nesse momento, reivindicaram sua anterioridade 

historica nas escolas. 

Partindo do mapeamento de urn programa de medicina escolar explicitado 

pelos discursos medicos, me ocupei daqueles aspectos que julguei mais relevantes: a 

inspecao medico-escolar, os exames medicos na escola, o ensino de Higiene e as 

dimensoes da educacao sanitaria. 

A pratica da inspecao medico-escolar emerge associada ao proposito de 

"vigiar as condicCies (da escola, dos escolares, dos professores, ...) para assegurar a 

saade". Tomando as acepcOes de inspecionar como examinar, revistar e 

observar/vigiar foi possivel perceber como a inspecao medico-escolar se constituiu 

numa modalidade do exame, no sentido que the atribui Foucault, ou seja, como 

procedimento de visibilidade sobre os individuos visando diferencia-los. Vigilancia 

esta que permitiu qualificar, classificar, punir. Os discursos medicos destacam duas 

questoes a serem observadas pelo medico atraves das inspecoes: a escola como 

aglomeracao e os perigos dal advindos; o momento psicofisiologico especial vivido 

na idade escolar. Trata-se de perceber como, a partir desses olhares incisivos, seria 

possivel "surpreender e tratar a tempo", enunciado principal da pratica da inspecao. 

Perguntei-me na analise: como atraves das visitas escolares e das inspecoes 

feitas pelos medicos, foi possivel levantar urn novo campo de saberes e poderes na 

escola? Ou ainda, como a escola foi sendo produzida como especie de dispositivo de 

exame ininterrupto? A presenca dos medicos fez-se continua. Atraves de visitas as 

casas dos alunos inspecao fez-se mais intensa e demarcou a instauracao de urn lugar 

e de competencias a novos sujeitos: as enfermeiras visitadoras ou educadoras 

sanitarias. 
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Alguns aspectos foram assinalados intensamente em relacao as inspecoes: os 

discursos medicos dao conta dos diferentes embates vivenciados nas escolas, as 

resistencias dos professores, a que os medicos atribuem uma incompreensao ou 

ignorancia das tarefas da Higiene, e portanto, a necessidade de formar o 

professorado. As inspecoes e visitas inicialmente foram as atividades mais 

importantes da medicina escolar; o ato de vigiar todos e cada urn, possibilitado pelas 

inspecOes, caracteriza o exame como dispositivo fundamental de uma disciplina. 

A escola foi instituida como campo de objetos permanentemente oferecido 

formacao e constituicao de saberes cientificos. Os medicos produziram na escola 

muitos e novos saberes, importantes nao so a Pedagogia, mas a propria intensificacao 

do espaco conquistado pela medicina social no campo medico. 

Os exames medico-escolares foram multiplos e variados. Procedimento que 

foi sendo refinado no decorrer do tempo, incorporando saberes produzidos nessa 

trajetoria e poderes que lhes possibilitaram inscrever-se na escola. Assim, das 

inspecoes aos exames, dos exames aos testes e desses as fichas individuais e o que 

descrevi em diferentes temas: os instrumentos, os procedimentos, as taxionomias, os 

saberes, os conflitos, os assujeitamentos. Intentei mostrar como o dispositivo do 

exame procedeu a urn processo de normalizacao dos escolares: a instauracao de 

taxionomias detalhadas, minuciosas, que dao conta de todos, muitos, que nao sao 

normais, nao sao saudaveis.Quem 6, afinal, a crianca normal, presenca/ausencia nos 

discursos? Como perscruta-la a partir de todos os tipos de classificacao e exclusao? 

Trata-se tambem de interrogar: como a escola se constituiu, atraves do exame, 

em "observatOrio da multiplicidade humana"? A escola tornou possivel uma 

visibilidade geral de todos, mas muito atentamente de cada urn em particular. 

Surpreender a tempo... 6 inerente a pratica do exame. Surpreender a tempo para 

conhecer, incluir, classificar, agrupar, excluir. Para que se possa dimensionar a 

intensificacao dos exames na escola, apresentei urn amplo quadro de taxionomias e 

modalidades de exame que, ao longo do periodo em analise, foram construidas e 

experienciadas no espaco escolar, sustentadas pelo discurso cientifico que propunha 

a urgencia de subtrair-se a urn empirismo educacional. Assim como as inspecoes, os 

exames fizeram emergir urn campo de saberes e poderes na escola, dentre eles, 
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pareceu-me expressiva uma especie de semiologia dos disturbios da crianca escolar, 

que parecem tao atuais ou se constituem, indiscutivelmente, hoje, nas marcas de uma 

intensidade do passado. 

E importante assinalar que o olhar que dirigi aos exames e testes permitiu 

caracterizar os procedimentos de identificacao, assimilacao ou descricao das 

individualidades, sendo possivel, a partir disso, demonstrar a producao de uma 

norma e a intensidade dos procedimentos individualizantes que estabeleceram sobre 

as criancas uma visibilidade ate entao desconhecida dos professores e dos prOprios 

medicos. 

Registro ainda o fato de que em meio as Tramas encontram-se reproduzidos 

achados valiosos da pesquisa, sejam as taxionomias de classificacao dos escolares, as 

ilustracOes dos biotipos a "formatar"os alunos, e uma ficha individual completa de 

uma crianca de instituicao escolar e asilar dos anos 30, preenchida pelo medico e 

pelas professoras. Essa ficha, descrita e desconstruida em certos aspectos, apresenta-

se como paradigmatica da extensao alcancada pelo dispositivo do exame medico nas 

escolas no decorrer do periodo em analise. Por meio dessa ficha tambem é dada a 

perceber uma configuracao da pratica de inscricao da individualidade como caso, 

descrito, analisado, mensurado em fichas, testes, exames, atraves do que era possivel 

produzir urn novo conhecimento da crianca escolar. 

Como formar uma verdadeira mentalidade sanitaria nos jovens e criancas que 

acorriam as escolas? Questao central de uma discursividade ocupada em propor 

modos de "fazer sande pela educacao". Detive-me em descrever os pressupostos que 

orientavam as proposicOes do ensino de higiene. 0 que diziam os medicos, que 

principios, contendos, procedimentos de ensino explicitavam? Que saberes eram 

mobilizados para fazes-lo? As redes discursivas estabelecem quatro pressupostos 

basicos: 1. sensibilizar pela adesao e nao pela compulsao: atimgir os sentimentos 

impressionaveis da crianca pelas vantagens e beneficios advindos da pratica da 

higiene e de uma vida saudavel, e nao corn exemplos assustadores e punitivos; 2) dar 

inicio ao ensino de higiene na infancia, desde os primeiros contatos da crianca corn a 

escola, pois assim era possivel a formacao de habitos que se inscrevendo na 

personalidade de cada uma tornaria possivel constituir uma segunda natureza; 3) 
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assentar o aprendizado da higiene numa instrucao essencialmente pratica, como 

unica forma aproveitavel de aprendizagem; 4) estabelecer uma pedagogia do 

exemplo, na base dessa aprendizagem, como modo de instigar nos escolares a 

imitacao de maneiras salutares, a fim de que se produzisse em cada crianca a 

conviccao sincera das condutas assimiladas.  

Isso nao significou deixar de lado os ensinamentos teoricos, a aprendizagem 

das nociies elementares da Higiene. Era preciso, antes de mais nada, educar 

sanitariamente os professores e para isso foram elaboradas diferentes estrategias, seja 

de cursos especificos, seja de uma presenca de temas como Puericultura desde a 

formacao inicial do professor. Mas quanto aos alunos e alunas, como realizar esse 

ensino? Mostrando como foram os medicos e nao os professores que se debrucaram 

sobre o ensino de Higiene, propondo o que e quando ensinar, fui analisando duas 

questOes que me parecem intimamente imbricadas e a que chamei de escolarizacao e 

didatizacao dos saberes medicos, que se transformaram em saberes escolares. Os 

medicos formularam programas e estrategias de trabalho pedagogico sujeitando, 

escolarizando os saberes da Higiene segundo a variacao da idade, o sexo, o grau de 

adiantamento ou os graus de ensino, a capacidade de atencao, a maturidade psico-

fisiologica, os objetivos pretendidos, os graus de complexidade crescente dos temas e 

das tarefas. Partindo da hipotese de que os medicos que se dedicaram a educacao 

sanitaria nas escolas foram progressivamente incorporando os saberes do campo 

pedagogico, apropriando-se de autores e modos de ensinar, discuti o modo pelo qual 

a didatizacao que apresentaram para o ensino de Higiene centrou-se no esforco de 

nao incorrer nos mesmos procedimentos estereis e obsoletos que, segundo o que 

diziam, a escola tradicionalmente adotava, e que vinham criticando 

sistematicamente. Urn nao aos modos "martirizantes" de ensinar. Isso sugere, de uma 

certa maneira, que os medicos nao estavam propondo outros modos de ensinar 

apenas as aprendizagens da Higiene, mas as praticas pedag6gicas escolares em seu 

conjunto. 

Dos programas de ensino de Higiene propostos ressalto o detalhamento do 

que denominei "dimensbes da educacao sanitaria" na escola: a educacao fisica, a 

educacao sexual, o ensino de uma higiene dietetica, a educacao mental e moral, 
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aspectos recursivamente caracterizados no discurso medico. Eram para mim 

insuspeitados os niveis das elaboraeOes discursivas que os medicos operaram sobre 

materia que aparece referida em alguns estudos apenas como "inculcaedo de 

preceitos higienicos", conclusdo generica e que menospreza a complexidade das teias 

discursivas que sugerem urn processo muito mais intenso de constitincgo de si 

mesmo nos agenciamentos dessas aprendizagens. Uma descried() detalhada, quase 

exaustiva que elaborei, demonstra justamente os diferentes niveis de operacdo em 

jogo nos discursos e nas praticas institucionais do ensino de higiene. Urn processo, 

que como saliento, encontra-se marcado por uma forte moralizaedo da Higiene, 

especie de moral fisiologica: aprender o dever do cuidado que cada urn deveria 

dispensar ao seu corpo e ao seu psiquismo como modo de assegurar sua pr6pria 

sande, bem como a sande daqueles no seu entorno social. Seja quanto a educacdo 

fisica ou a educaedo sexual na escola, ou a educaedo moral, registro o embate de 

diferentes propOsitos/projetos inscritos nos discursos, o que denota, mais uma vez, 

que nao se pode pensar num discurso medico homogeneo, tampouco numa aceitaedo 

passiva dessas propostas pelo campo educacional. 

A respeito das dimensoes da educaedo sanitaria, busquei problematizar o 

modo pelo qual opera o discurso da medicina preventiva fisiologica no que tange 

relevancia da educacdo fisica escolar, o lugar que é instituido ao medico para 

determinar o que educar fisicamente, quando e para quern, atrelando a educacdo 

fisica aos procedimentos de exame, anteriormente analisados. De outra parte, ainda, a 

aprendizagem da Higiene envolveu as potencias do corpo, os conhecimentos e a 

moral, elementos possibilitadores de uma educacdo como modo de governar a si 

proprio: o governo dos sentidos, por meio dos habitos fisicos, dieteticos e sexuais; o 

governo da inteligencia, atraves dos habitos intelectuais, mentais e, finalmente, o 

governo da vontade engendrado pelos habitos morais, fimdamentalmente associados 

ao controle dos excessos, como referi antes. 

A analise indicou tambern como, nessas dimensoes, ainda é importante 

observar uma escolarizaedo dos saberes medicos quanto ao genero, relativamente 

higiene fisica ou sexual. Alem disso, uma especie de higiene dietetica vem mostrar a 

insistente preocupacdo corn o controle dos excessos, os regimes de vida, mais do que 
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os regimes alimentares em si mesmos, e a constituicao da polidez das condutas. De 

outra parte, a higiene mental e invocada como essencialmente profilatica, sob a 

afirmacao de criar as condicOes saudaveis ao escolar 5  e no escolar. Essas condicOes 

envolviam os ensinamentos contra as causas dos distrarbios mentais, em especial o 

alcoolismo e os demais vicios. A higiene mental e moral finda, pela constante 

presenca dos discursos medicos que operam na escola, assumindo uma importancia 

sem precedentes no curriculo escolar. 

Finalmente, o arranjo TODOS E CADA Uhl contempla aspectos que foram 

se mostrando cada vez mais frequentes na investigacao e que, se em algum momento 

pensei em considerar que esse era um vies deslocado de meu problema, logo flu me 

dando conta que deixa-lo de lado seria o mesmo que ceder aos "tabelamentos". Se 

meu objeto consiste nas praticas discursivas e nao-discurivas da Medicina que trazem 

a Educacao como tema e problema, como esquivar-me de examinar a educacao 

sanitaria que nao se circunscreveu as escolas? Como ignorar esse empenho pertinaz 

dos medicos em orientar e conduzir a todos e a cada urn? Essa disposicao de olhar as 

fontes e problematizar tais elementos fez explodir um conjunto inusitado de praticas 

medico-educativas: cursos de puericultura ou escolas de maes, cursos de bio-

psicologia infantil para professores, cursos de educacao alimentar para operarios, 

museus da infancia e exposicOes de higiene, propaganda sanitaria e manuais de 

sande. Embora eu tenha recolhido urn extenso material a respeito, fui obrigada, pelas 

limitacOes do tempo, a optar por alguns modos de realizacao da educacao sanitaria 

voltados a populacao: os manuais de sande e a propaganda sanitaria. Foi deles que 

me ocupei nos movimentos seguintes do caleidoscopio. 

Procurei retomar trilhas e ferramentas teoricas para dar conta de novas 

questOes, bem como situar essas iniciativas numa temporalidade que pudesse dizer 

algo da especificidade dos manuais e da propaganda. Nao procedi assim em relacao 

escola, pois o processo histOrico de producao da instituicao escolar como tal parece-

me suficientemente desenvolvido em muitos estudos. Entretanto, para poder 

aproximar os manuais de sande dos manuais de urbanidade, foi preciso inscreve-los 

na histOria dos manuais como genero de leitura, examinar os conceitos de civilidade 

5  A escola como agremiacao sadia por suas proprias condicoes. 
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e urbanidade, situando-os tambem em sua historicidade, bem como observar mais 

demoradamente as interseccOes entre discurso medico, as atencOes para consigo 

mesmo ou tecnologias de si, como estao teorizadas por Foucault e a formacao do 

sujeito urban. 

Para isso, foi retomada a educacao sanitaria a partir do conceito de formacao 

explicitado inicialmente e, nesse sentido, foi concebida como maneira de viver, 

especie de regime de vida, envolvendo o saber ser e o saber fazer dos individuos, 

propostos e ensinados tanto pelos manuais de sande quanto pela propaganda 

sanitaria. 

As problematizaceies que formulei observaram as praticas medicas, 

discursivas e institucionais, corn as quais se depararam os individuos numa 

experiencia urbana, nos primeiros quarenta anos do seculo XX, particularmente os 

saberes e discursos medicos que foram informando esse produzir-se como sujeito de 

uma urbanidade associada a ideia de higiene e sande. 

Tomei como pano de fundo as atencoes para consigo, como aparecem 

inscritas nos estudos de Foucault para, em seguida, tensionar como se inscrevem no 

discurso medico, que passa a apresentar, no periodo em estudo, insistentes 

proposiciies e prescricOes relacionadas aos cuidados que cada urn deveria dirigir a si 

mesmo, almejando saUde e higiene como atributos indispensaveis da urbanidade e, 

do mesmo modo, a urbanidade, enquanto normas de conduta, boas maneiras, 

educacao pessoal proprias a uma experiencia cosmopolita, como elementos 

propiciadores de sande fisica e moral. 

0 exame das ideias de urbanidade e civilidade, produzidas historicamente, 

sugeriram questOes instigantes as articulacOes entre civilidade, urbanidade, higiene e 

sande. Embora a recorrencia a uma breve trajetoria dos manuais de civilidade e 

urbanidade indiquem a inexistencia de referencia a medicos como autores, os temas 

de higiene sao comumente tratados nesses manuais. Como achados de minha 

pesquisa, contudo, apresento dois manuais de satade de autoria de um medico gaucho, 

postos em circulacao em fins dos anos 30, que tomei como modelares para o estudo, 

seja pela singularidade, seja pela raridade que os caracteriza, se considerados como 



416 

manuais de urbanidade. Sobre des operei a pergunta: como o discurso medico se poe 

a orientar e conduzir cada individuo, ensinando os cuidados que cada urn deveria 

dirigir a si mesmo com o objetivo de alcancar, alem da higiene e da saUde, a 

urbanidade? Ha uma rede de temas/questOes/enunciados muito expressiva no texto 

desses manuais, sua forma, estilo, materialidade. Um elemento discursivo atravessa 

todo o texto: instaurar a legitimidade do medico como guia, mestre, que detem os 

conhecimentos cientificos e tern em vista uma so missao: ser benefico a todos, 

ensinar como alcancar/conservar a saUde, a longevidade, a polidez e o refinamento 

das condutas. 0 carater de urbanidade, como you pontuando no texto dos manuais, e 

recorrentemente evocado, instituindo uma especie de ciencia da civilizacao e 

mostrando a contribuicao inestimavel e a direcao acertada que os saberes medicos 

tinham a oferecer. 

Embora nao me tenha detido na investigacao das praticas de leitura ou 

apropriacao dos manuais, considero que devem ser problematizadas afirmacoes 

taxativas quanto ao absoluto papel disciplinador que supostamente teriam exercido. 

Como algumas das recomendacties parecem persistir, enquanto outras vao caindo em 

desuso? Essas resistencias, releituras, apropriacOes em que jogam disciplina e 

invencao, nao estao exatamente indicadas nesta analise, pois nao procedi a uma 

pesquisa empirica direcionada a esse problema. Contudo, partindo de uma 

provocacao de Certeau (1994), trago para discussao uma possivel "liberdade 

gazeteira das praticas" de leitura desses manuals E forcoso reconhecer que a 

presenca e circulacao dos textos dos manuais, nao indica, em absoluto, tudo o que 

eles possam ter significado para seus leitores: das estantes de jacaranda as leituras 

intimas, das praticas perseguidas e imitadas aquelas desacreditadas. 

Como ultimo modo de realizacao de uma educacao sanitaria voltada a 

populacao destacou-se a propaganda sanitaria. Desde o inicio, irrompeu nos 

discursos uma regularidade: a propaganda constituia-se como educacao sanitaria, 

pois nao se tratava apenas de intruir, mas verdadeiramente de combater a ignorancia 

do povo. Variando as explicitacoes, a recorrencia a essa ideia se mantem, pois que a 

propaganda inseria-se num programa mais amplo de previdencia medico-social que 

intentava a consciencia sanitaria da populacao. 
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A fim de que se possa avaliar a riqueza das questoes que sao objeto de 

discurso sobre a propaganda sanitaria, sao cartografados temas e instrumentos 

utilizados: os mais usuais e os mais pontuais, assim como urn procedimento de 

didatizacao que estava atento aos diferentes sujeitos: letrados, analfabetos, mats, 

operarios, chefes de familia, o que permite evidenciar que a propaganda sanitaria nao 

era urn tema esquecido dos discursos medicos. Como exemplos expressivos, sao 

apresentadas e examinadas reproduciies de cartazes de educacao sanitaria que 

circularam no Rio Grande do Sul em fins dos anos 20 e anos 30, outro achado que 

surpreendeu a investigacao. 

A preocupacao em abordar diferentes temas, servir-se de variados 

instrumentos, adotar distintas linguagens, adaptar-se as caracteristicas dos publicos a 

serem sensibilizados e fazer-se presente em diferentes espacos sociais, sao aspectos 

que dao conta da referida expressividade da propaganda nas discussbes do campo 

medico e que engendraram dois movimentos: urn deles, aquele que se voltou ao 

convencimento dos proprios medicos quanto a importancia de investir nessa pratica. 

Reproduz-se, de certa maneira, os mesmos argumentos anteriormente apresentados 

nos embates entre clinicos e higienistas. Teria sido o mesmo embate entre uma 

medicina terapeutica e uma medicina social e preventiva agora sob a questa() da 

propaganda sanitaria? Outro movimento é aquele que discute a eficacia da 

propaganda sanitaria junto a populacao. 

Com respeito as enunciacOes diversas de que se reveste o discurso da 

propaganda entendida como educacao sanitaria, chamo atencao para o fato de que 

nao se tratou tao somente de anular resistencias a acao medico-social, amortizando-

as e dissolvendo-as para obter uma passividade inerte, como sugerem algumas 

analises que destacam tao somente urn papel disciplinador dessas iniciativas, de certa 

forma pre-concebido. Sob os argumentos de disseminar saberes, ensinar os meios 

para proteger-se, popularizar conhecimentos sobre as doencas e seus agentes 

patologicos, nem sempre os medicos se colocam frente a oposicOes. Concebiam que 

era preciso estimular em cada um a pratica de medidas sanitarias, mas tambem o 

convencimento para que cada urn viesse a cooperar ativamente na divulgacao das 

medidas sanitarias e seus beneficios. Insistentemente é enfatizada a necessidade de 
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"acordar em cada individuo um pequeno higienista". A propaganda 6 concebida, 

entao, como procedimento pelo qual se intenta "governar ensinando a governar-se", 

ensinar pela disseminacao de saberes que ensinem os modos de fazer, ensinar pela 

recomendacao de praticas cotidianas, ensinar fazendo ver as vantagens advindas das 

medidas sanitarias e, dessa forma, que cada urn conduza a si proprio de modo a evitar 

doencas e perigos a saiide integral. 

Finalizando, da mesma forma como sugiro corn relacao aos manuais, tambem 

quanto a propaganda, trata-se de exercitar uma razao polemica, indagando pelas 

complexas relacties que tem lugar no espaco entre a materializacao dos saberes 

medicos em instrumentos de divulgacao e os exercicios de poder-saber que estao em 

jogo nos processos de leitura e "consumo" desses discursos. 

Dos movimentos a operar corn as fontes reunidas ao longo do processo de 

investigacao, gostaria de ressaltar, como o fiz anteriormente, que "n" variacoes 

calidoscOpicas ainda sao possiveis. Eu mesma apontei em meus pianos de trabalho 

outras tantas combinacoes que pude operar, mas em relacao as quais nao me foi 

possivel deter o movimento e fixa-las em texto. Refiro-me, por exemplo, a uma 

profusao discursiva sobre quem 6 a crianca, como ela e construida discursivamente 

pelos medicos gauchos e a constituicao da Pediatria como ramo de saber 

especializado, que tambem procede nesse momento e que poderia constituir outro 

capitulo da atencao medica ao educativo. Ou ainda, uma grande incidencia de 

elaboracoes discursivas ocupadas corn a materialidade das escolas e, em especial, da 

sala de aula, concebida pelo dr. Espirito como a "capital pedagOgica da escola" 

(1934, p.18) e, portanto, como passivel de orientacao medica nos seus pormenores 

(iluminacao, ventilacao, tamanho, mobiliario, disposicao, etc.). Pensando no quanto a 

materialidade e educativa e instaura outros tantos processos de subjetivacao, esse 6, 

indiscutivelmente, urn arranjo a ser mail explorado. Outros aspectos ainda, nao 

foram suficientemente desenvolvidos, como a importancia das educadoras sanitarias, 

ou enfermeiras visitadoras, cujo papel educativo junto as familias orientado 

diretamente pelo medico, 6 de indiscutivel importancia. 

Arranjos e imagens, variacOes inusitadas do caleidoscopio, algumas, num 

sustar o movimento, miradas e observadas atentamente, outras, apenas apreciadas e 
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vislumbradas como possibilidades. Esses foram os movimentos e as combinacOes 

que fui produzindo no decorrer da investigacao. Dentre a diversidade das abordagens 

possiveis, optei por essas que foram apresentadas. Se aqui o pensamento pareceu 

esclarecido, porque confinado a uma escrita, ele encontra-se, contudo, mais do que 

nunca, diante de muitas outras aventuras... 

"Teoricamente, o total de imagens do caleidoscopio é infinito..." 

Importa muito, no entanto, dispor-se ao debate, apresentar-se aos 

afrontamentos e a outras tantas leituras possiveis. 

E o convite! 

"Acreditava-se em um port° seguro, mas se 

encontra agora lancado em pleno mar" (Gilles Deleuze) 



Cominhos da Pesquisa 

A investigacao nao se deteve numa nnica fonte, como materialidade 

discursiva. Busquei identificar a proliferacao de discursos sobre sande e higiene , 

dito de outro modo, a proliferacao dos enunciados em diferentes materialidades 

discursivas. 

As principais fontes que consultei foram: 

• Teses de medicos defendidas junto a Faculdade de Medicina de Porto Alegre; 

• Artigos medicos publicados em revistas medicas do Rio Grande do Sul ; 

• Artigos medicos publicados em revistas dirigidas ao campo educacional; 

• Artigos medicos publicados em revistas ganchas dirigidas ao public° em geral'; 

• Trabalhos de medicos apresentados em congressos, bem como conferencias e 

discursos proferidos em formaturas, inauguraceies, etc, 

• Manuais e livros publicados por medicos; 

• Relatorios de Departamentos de Sande da Escola de Engenharia de Porto Alegre, 

particulannente do Instituto Parobe e de outras instituiceies educativas, como o 

Asilo Pe. Cacique; 

1  0 Dr. Adayr Figueiredo, como outros medicos gauchos, escreve para periodicos populares de 
circulacao na epoca. Ele é autor, por exemplo, de urn artigo publicado na Revista do Globo em 1933 
intitulado "A educacao sexual da mulher". em que explica e da conselhos, embora diga textualmente 
que nao tratard de "ventilar questa-es inadequadas a uma revista leiga." (n.22, 1933, p.) Ver tambem 
artigos de Sarmento Leite na Revista do Globo (é urn dos seus fundadores). A Revista Mascara, de 
circulacdo em Porto Alegre nos anos 10 e 20 tambem publicava muitos artigos sobre higiene e sande. 
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• Biografias; 

• Periodicos nacionais: artigos de medicos, nao exclusivamente do Rio Grande do 

Sul, ligados ao tema educacao e sande; 

• Alguns artigos escritos por professores acerca do tema da educacao sanitaria no 

meio escolar; 

• Artigos de jornais tratando de materia ligada a sande, nao necessariamente 

escritos por medicos; 

• Materiais iconogaficos: fotografias, cartazes de educacao sanitaria. 

Procurei percorrer as teses produzidas na Faculdade de Medicina de Porto 

Alegre em todo o periodo — de 1900 ao final dos anos 40 -, bem como series 

completas de todos os peri6dicos medicos que pude localizar, como a Revista dos 

Cursos e os Anais da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, os Arquivos Rio-

Grandenses de Medicina, orgao da Sociedade de Medicina de Porto Alegre e os 

Arquivos do Departamento Estadual de Sande, peri6dico de divulgacao oficial dos 

Servicos de Sande do Estado. Ainda outros periodicos nacionais, como A Folha 

Medica (RJ), o Jornal de Pediatria (Pr), os Arquivos Brasileiros de Medicina (RJ), 

dentre outros, para que, atraves da extensao no tempo e diversidade de filiacoes ou 

representacOes institucionais, fosse possivel acompanhar as regularidades 

discursivas, alem das rupturas e descontinuidades, evitando corn isso tornar 

paradigmaticas praticas discursivas isoladas e sem permanencia ou efeito de verdade. 

Trata-se de decompor os discursos para perceber as regularidades e as 

descontinuidades. Operei numa especie de constituicao da gramatica de urn corpus 

discursivo, como sugere Gvirtz 2 . 

Pensava, inicialmente, ern deter-me nas producoes de medicos gauchos, mas 

logo percebi que havia a afluencia de producoes de medicos de outros Estados em 

periodicos gauchos e, vice-versa, a presenca de trabalhos de medicos gauchos em 

Gvirtz (1999) anotaceies de Curso no PPGEdu/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
realizado em maio. 
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periOdicos de circulacao nacional ou do centro do pais, principalmente do Rio de 

Janeiro. 

Pude perceber, tambem, que ha urn conjunto de medicos que sao 

sistematicamente evocados, ora por urn grupo, ora por outro. Aqueles medicos 

gauchos declaradamente eugenistas, por exemplo, trazem sempre referencias a 

Renato Kehl. Aqueles mais voltados as questoes sanitaristas, ou a profilaxia da 

tuberculose e da lepra, destacam corn frequencia as ideas de Belisario Penna, assim 

como os higienistas a Afranio Peixoto ou os positivistas a Miguel Couto, e os 

voltados aos temas de medicina escolar, citando os drs. J.P Fontenelle ou Oscar 

Clark. 

De outro lado, ern trabalhos de medicos do Rio de Janeiro ou do Parana, pude 

surpreender a referencia a medicos gauchos, como por exemplo, os drs. Olinto de 

Oliveira e Raul Moreira, expoentes no ambito da pediatria. 

Sao diversos tempos/situacOes/temas, mas que indicam a freqUente circulacao 

das producOes do campo medico entre os pr6prios medicos. 

Cabe destacar tambem a circulacao destes medicos em eventos, aulas 

inaugurais, congressos e conferencias pelo pais afora, o que deu margem a circulacao 

dos discursos, concepcoes e propostas, vindo a demonstrar urn intenso intercambio 

de medicos mais afetos a producao intelectual. Destacam-se, entao, aqueles corn 

atuacao proeminente na medicina social, caracterizada na epoca como realmente urn 

movimento de intensa divulgacao, o que nao ocoma corn tanta intensidade em 

relacao a medicina curativa ou clinica. 

Quanto aos medicos professores da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 

pela sua abundante producao de artigos, conferencias e estudos, podem ser 

concebidos como intelectuais empenhados em divulgar suas ideias, o que fica 

atestado pela marcante influencia sobre seus pares, em especial seus alunos e recem 

doutores, ou entre a populacao leitora dos periodicos de grande circulacao, nos quais 

compareciam corn assiduidade. 

Ao evocar os discursos das teses defendidas junto a Faculdade de Medicina 

de Porto Alegre, seja para conclusao de curso ou para pleitear a vaga de uma cadeira 

como professor, nao estive examinando o discurso a partir da questao quern é o 
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autor, embora por vezes sua trajetOria tenha sido fundamental para compreender as 

teias discursivas da tese. (ex: medicos de formacao e militancia catolica que 

combatem os processos eugenicos de esterilizacao). Pretendi desconstruir esta ideia 

de autor, importando mais perceber: o que se diz numa epoca? como se diz? que 

saberes o dito expressa e articula? 

Ha toda uma rede; nem sempre o tema a absolutamente original ou parte de 

uma ideia do autor. Por vezes, e o professor da cadeira a qual a tese mais se aproxima 

que sugere o tema e isto a dito em muitos prefacios, seja sob a forma de simples 

mencao, seja sob a de agradecimentos. Assim, sao multiplos os autores: o medico, 

seu professor-medico, os autores que consulta e que sao abundantemente citados ou 

parafraseados (pratica generalizada), em boa parte medicos tambem; a banca de 

medicos-professores da Faculdade que examina a tese e sugere inserceies, alteracOes, 

etc. 

Outro aspecto que me parece importante mencionar e que durante a leitura 

das fontes fui percebendo essa especie de proliferacao do discurso, a presenca dos 

enunciados. De um a outro periodic°, em tempos prOximos ou distantes, distintos 

autores, abordavam temas comuns corn mesmas palavras, ou como se frases inteiras, 

em seu sentido, estivessem sendo retomadas atraves de outras palavras. A pregnancia 

de certas concepcoes, embora diversos os assuntos tratados, tambem me 

impressionaram. Fui investigar as referencias bibliograficas ou citaceies de autores e 

comecei a perceber o grande consumo interno das producoes da Faculdade de 

Medicina de Porto Alegre 3 . Sao emblematicas as fontes consultadas pelas teses 

defendidas: abundam os artigos de professores da Faculdade, publicados na Revista 

dos Cursos, ou nos Anais da Faculdade ou ainda no periodic° da Sociedade de 

Medicina de Porto Alegre, os Arquivos Riograndenses de Medicina. 

Urn brevissimo exemplo: na tese intitulada "Moderna concepcdo da medicina 

preventiva", defendida em 1928, por Walter Castilho, para fins de concurso a cadeira 

de Patologia Geral da Faculdade de Medicina Porto Alegre, sao citados pelo menos 

3  Destaco o fato de que os artigos de professores da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 
publicados na Revista dos Cursos ou nos Anais daquela Faculdade, sao recorrentemente citados nas 
teses ai defendidas. Alguns autores-professores sao mais consagrados neste particular: Florencio 
Ygartua, Freitas e Castro, Raul Moreira, Gonsalves Vianna Olinto de Oliveira. (Os mestres citados 
por seus alunos). 
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cinco artigos dessas publicacoes. Ha teses que se baseiam fundamentalmente nestas 

producoes de professores da Faculdade. 

Para situar os periodicos consultados, destaco os mais importantes. 

Publicagoes medicos do Rio Grande Do Sul' 

• REVISTA MEDICA — Primeiro numero publicado em julho de 1893, sob a 

direcdo do Dr. Sebastido Ledo, tendo como redatores os drs. Olinto de Oliveira e 

Adolpho Josetti. 0 numero 2 circulou em agosto e o numero 3 em setembro de 

1893. Ndo localizei exemplares; 

• GAZETA MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL — Fundada em 1897, pelos drs. 

Berchon des Essartz, Jose Brusque, Nunes Vieira, Adolpho Josetti (gerente), 

Deoclecio Pereira, Sebastido Ledo (secretario) e Victor de Britto (diretor). 

Encontrei informacaes de que circularam os numeros 1 a 6, este em dezembro de 

1897. Ndo localizei nenhum exemplar; 

• RIO GRANDE MEDICO — Fundado em 10/09/1909, tendo como redatores-

chefes: drs. Affonso de Aquino, Aurelio Py, Bernardo Velho, Dionisio Cabeda, 

Fabio de Barros, Frederico Falk, Galeno de Revoredo, Heitor Annes Dias, Jose 

Hecker, Luiz Guedes, Marques Pereira, Raymundo Vianna. E como redatores-

secretarios: Carlos Penafiel e Ulysses Nonohay. Ndo localizei nenhum exemplar; 

• REVISTA DOS CURSOS — Publicacdo da Faculdade de Medicina de Porto 

Alegre — Fundada em 1915. Comissdo de redacdo (em sua primeira fase): 

Profs.Drs. Olinto de Oliveira, Victor de Britto, Fabio de Barros. Localizei e 

consultei todos os exemplares de 1915 a 1936; 

• HYGIA — Revista de Educacdo Popular, criada em maio de 1928, pelos Drs. 

Ulysses de Nonohay, Renato Barbosa e Admar Torelly. Ndo localizei nenhum 

exemplar; 

Algumas informacaes foram localizadas em: Arquivos Riograndenses de Medicina, v.8. n.6. 
jun.1929. p.6-7. 



425 

• ARQUIVOS RIOGRANDENSES DE MEDICINA — Criado em 1920, como 

publicacdo da Sociedade de Medicina de Porto Alegre . No periodo de jun a ago 

de 1930, chamou-se 0 Archivo Medico (localizei os exemplares). Depois, 

retornou ao mesmo titulo. Localizei e consultei todos os exemplares do periodo 

1920 (n.1) a 1943 (n.6); 

• ANAIS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE — Criados 

em 1938 por decreto-lei n. 681, como revista oficial da Faculdade. Localizei e 

consultei os exemplares de 1938 (n.1) a 1951 (fasciculo unico); 

• REVISTA DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL — Fundada em agosto 

de 1944, tendo como diretor-proprietario o dr. Tasso Vieira de Faria e redatores 

os drs. Carlos de Britto Velho, Manuel J. Gonzalez e Josse Eboli. Localizei e 

consultei os anos de 1944 (n.1) a 1947 (n.18). Ela se encontra disponivel ate 

1963; 

• ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAUDE — Revista 

oficial dos servicos de saude do Rio Grande do Sul, tendo sido iniciado em 1940, 

corn o dr. J. Maya Faillace, como redator-chefe. Localizei e consultei os anos 

1940 (n.1) a 1951. 
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ANEXO 1 

Ficha do Gabinete de Neuro-Psiquiatria Infantil 
do Sociedade Humanitoria Padre Cacique /1030 

Dr. Joao Pitta Pinheiro. 



GABIN E DE NEURO PSYCHIATRIA INFANTIL 

iome 
PHOTOGRAFIAS 

lade 

,ugar onde nasceu 

'ae  	 VA 
tae 

esidencia 

companhia de quem to 

Data de admissao 

Data do desligamento 	• 	 

bservagoes `r, 4,42.1-2-aziiej afysz.Akraiutuip: 

(14wrir-grt-L, 	  

ilffr I, (AA 

Grande envergadura Busto Tallie Peso 

m m 
0, Kg. 

TRON CO E MEMBROS E XTREMIDADE CEPHALICA 

Cephalometria — Medidas de BARBARA 

1 Altura do craneo 	  

2 Largura do craneo 	  

3 Comprimento do craneo 	 I  /4  

4 ,Altura da porgao nasal  	-3r-C"  
5 Largura da porgao nasal 	  

6 Profundidade media da porgao nasal 

7 	ltura da porgao buccal 	  

9 Prof didade media da porgao buccal 

Valores 

A' Valor do craneo, cerebral 	 

B' Valor da porgao nasal 	 

C' Valor da porvao buccal 	 

D' Valor do craneo facial 	  
ivtte$9,49›.2 	 5 .41ael  

Medidas de VIOLA 

I Estatura em posigao ressupina 
II Altura esternal 	  

III Distancia xipho-epigastrica 	 
IV Distancia epigastro-pubica 	 
V Comprimento dos membros 

VI Comprimentos dos membros superiores..36 
Transversaes 

Diametro transverso-thoracico 	... 	. 
Diametro antero posterior do 
Diametro transverse 

X piametrotransverso da bacia 	— p„.2,01-  
Valores 

A Valor thoracico 	  
B Valor do abdomem superior 	 
C Valor do abdomem inferior 	 
D Valor do abdomem total 	 
E Valor do tronco 	  
F Valor do membros 	  

XI- 

10, 

Longitudinaes 

	le- a 

VII 
VIII 

IX 

,ti• 

Sociedade Humanitaria Padre Cacique 
INNO 	 Asylo Sao Joaquim 	 Reg. N.° 	 .2j`  

SUBSIDIOS ANTHROPOMETRICOS 

INDICES 

Cephalico 	 

 

Nasal 	  

   

Forma da cabega 	 Prognatismo 	  
Cabellos     Pellos da face 
0 examinando apresenta alguma assymetria? 	  
Qual? 
Observagoes 

NOTA — Os exames s6 devem ser feitos quando o examinador tiver a certeza de que o examinando esta em goso de saude. 



— 2 — 

filtvINDICE DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL 	INDICE DAS MASSAS E PROPORgOES DO CORPO 

fiametro bi-acromial x 100 	  
ametro bi-trochanteriano 

,omprimento da coxa x 100 	 
'omprimento da pernai 

.1tura do craneo x 100 	  

.argura do craneo 	  

Quociente do peso 
a--4...„..s.044. 

Quociente dotperimetro 

Indice de cubicidade 	  

Indice total do tronco 	  

Estatura 
 Peso 

  

  

Estatura 
Per. thorax 

INDIVIDUALIDADE DO EXAMINANDO 

(Classificagdo bio-typologica inicial) 	• 

A 
	

ESTUDO DAS FACES DA PYRAMIDE DE PENDE 
MORPHOLOGIA — Face anthropometrica — CONSTITUIc1.0 

[a) Crescimento 
	 LEIS DO CRESCIIIENTO 

I Lei do antagonismo ponderal morphologico 

II Lei das grandes e pequenas alteragOes de Godin 

III Lei das constellagaes morpho-geneticas endocrinas. 

Dbservadas as curvas do crescimento do examinando se pode julgar que se fez ou se vem fazendo urn cresci-

mento normal? 

0 examinando em sua constituicao tern soffrido a influencia accentuada de alguma das leis do crescimento e 

qual seja ella? 

Em face da observagdo do examinando qual a sua classificagdo inicial no ponto de vista da sua constituicao? 

(b) Classifieacao 

Normolineo 	 Valor dos membros 	igual 	ao do tronco. 

Valor do thorax 	igual 	ao do abdomem. 

No examinando: 

Valor dos membros 	 o do tronco 

Valor do thorax 	 o do abdomem 

Classificagdo inicial no ponto de vista de sua constituicao: 

Normolineo?  	Brevilineo? 	 

 

Longilinio? 

 

0 paciente apresenta em sua observagdo morphologica alguma anomalia, deformidade natutal ou adquirida? 

Qual seja elle 

Pode-se desde ja classifical-o de esthenico ou de asthenico/ 

Observagoes 

Toda observagao, qualquer que ella seja, deve ser bem feita, corn calma, sem preoccupagao de tempo e sobretudo sem que-

rer uma determinada "observaglo". 
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Historico da vida do examinando, anterior a sua admissio 

VIDA DE SEUS PAES: 	 Reg. N.•gz 6-  
(InYormagiies sobre tudo que possa orientar sobre influencia na vida e na saude do examinando, excluido o slow% , 
que deva ser considerado reservado, cujos assent entos sao feitos no Livro "Assentamentos Reservados" 
sob a guarda do Diretor) 

Ha consanguineidade na unido dos Paes? 	 

• Outros informes 

Informes relativamente a outros parentes ou pessoas que tenham convivido corn o examinando 

B HISTORICO DO SEU NASCIMENTO E VIDA INICIAL 

Sua vida, corn informagoes sobre a assistencia que the foi prestada, difficuldades materiaes ou outras, moles-

tias e seus effeitos, habitos de hygiene, conducta moral, situacao de adaptagdo ao meio em que vivia ou de in-

differenca e sobretudo a impressao que os educadores ate entao trazem do seu educando ate o presente_ 

Como supportou a admissAo e o convivio corn os companheiros? 

NOTA — Em qualquer epocha se poderd ajuntar informes sobre este item, referindo a data e como obteve-se este 

novo informe. 

C HISTORICO DA SUA SAUDE: 

Informagoes detalhadas, quanto possivel, sobre as molestias de que foi accommettido o examinando 

Foi vaccinado contra' a variola? 	 \ 	Quando? 	 Resultado positivo 

Foi vaccinado contra alguma outra molestia?   Qual? 

Ja foi accommettido de sarampao, escarlatina, calapora, angina diptherica ou outra molestia? 	 • 

Soffreu alguma operagdo?   Qual e quando? 

Seus resultados 

Ha suspeitas na Familia de tara, de syphilis, tuberculose, arthritisrno, alcoolismo, cancer, lepra, alteragoes 

mentaes • ou outras' 	 

Os dados anamnesticos sao preciosos elementos, mas, precisam ser tornados coin seguranga. 
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DESENVOLVIMENTO PSYCHO MOTOR DA CREANCA 	I 	Informacoes geraes 

.0% 
(Informagoes prestadas pela Regente que esti em contacto constante e observando a creanga). 

urn modo geral, a uma creanga boa, ma, geniosa, 	 activa ou indolente? 

-•-•-••-•-•••^_•----- 

Qual a sua attitude na mesa, modo de corner, appetite e compostura? 

Qual a sua attitude nos recreios para corn os companheiros? 2./..C. 

7.-C.1-1..GL.Z..- r.4.0244.41,4.4....-zda...0.7 	./.7...fei..- 	 
- 

G. 	
wiA4A44.101A 

Qual a sua attitude para corn os superiores? ..0.1e..a6.14447. ..-z-keik.,..L.:(0.1k 	y..-i-rik-... --Qi.t..-...- 

_,LOLGiA l 	 

E' uma creanga teimosa ou emburrada? 

E' uma creanga alegre, triste, indifferente ou chorosa?...a ... . 

E' uma creanga que, tendo commettido uma falta, reconhega o mal feito e manifeste o seu sentimento, ou pelo 

contrario, e indifferente ou sente prazer no mal que fez? 

No caso positivo exemplifique urn caso 1.1-feires-z. 	 12..etekEdel-aLZ. 	--tekE14 -414 

gelekeriA,PCP61.14. 40g 
'"f zret.  

rn 
Atz 

Reage as advertencias co violencia? 	.0 	 

Tern tido attitudes que 
,
se afastem das normas das de creancas da sua idade e educagao? ..:11.4.44,..44441J2(... 

. 	
. 

_2.:Li.,)..,L..z.z.-t,/dza.a.42.......x.-01._. 
Quando reprehendida por alguma falta, como recebe a advertencia, corn indifferenga ou pesar? f1_,Ed.A.22_,. 

E' notadamente indolente ou so deixa de brincar por estar cansado? 

       

               

Dorme durante o dia? .............. Como se faz o seu somno durante a noite? 

     

               

Informag5es sobre a sua micgao, notadamente, durante a noite? 

    

          

Jutras informagoes dependentes da impressao pessoal da Regente 

8-1C- 

    

lyndromos observados pelo Medico 

          

          

               

nformagoes pedidas pelo Medico a Regente 	 

       

       

,s creancas devem ser observadas, tanto quanto possivel, sem perceberem que estao sendo observadas. 
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Informacoes baseadas nos TESTS e coordeniCias as respostas pela 
Regente, em contacto constante corn as creancas. 

"A experiencia, o conhecimento da Psychologia Infantil e dos grarides symptomas neuro psychiatricos, 
ao os MELHORES GUIAS para a avaliagao da intelligencia" mas para a orientagao do Medico Director, os 
ESTS podem servir, quando coordenados corn aaericao e devidarnerite julgados". 

TESTS utilisados neste servigo sao os de KUL 	e os de BINET e SIMON. 
TESTS DE KULMAN 

3 meses 	 Positivo 	Negativo Data do exame 

Levar a mao a bocca 	  
2. 0  Reacgao a urn som brusco 	  

Coordenagao binoccular 	  

	

4. 0  Procurar corn os olhos os objectos ja mostrados e postos 	'. 
a. margem do campo visual 	  

5.° Pestanejo 	  , 	: 3 

6 meses 

1. 0  Equilibrio em estagao assentada 	  
2. 0  Voltar a cabega para o lugar donde vem urn som 	 
3. 0  Acgao do pollegar na apprehensao de urn objecto 	 
4.° Demora na posigao da mao apprehendendo urn objecto 
5.° Desejos de segurar objectos vistos 	  

1 anno 
1. 0  Posigao assentada e de pe 	  
2.° Linguagem 	  
3. 0  Imitagao de movimentos 	  
4. 0  Riscos a lapis 	  
5. 0  Reconhecimento de objectos 	  

18 meses 
1.° Modo de beber 	  
2.° Modo de corner (utilisagao do talher) 	  
3. 0  Recusa de alimentos de gosto desagradavel 	  
4.0  Reconhecimento de objectos pela imagem 	  

2 annos 
1.0  Mostrar entre varias imagens uma determinada 	 
2. 0  Imitagao de movimentos simples 	  
3. 0  Execugao de ordens simples 	  
4. 0  Copia de um circulo 	  
5. 0  Tirar de urn embrulho de papel urn "bonbon" para comer 	  

TESTS DE BINET E SIMON 
Modificados por C. Burt e ja experimentados no Gabinete de Psychotecnica do DEPARTAMENTO DE 

SAUDE da Escola de Engenharia de PORTO ALEGRE,pelo Dr. Joao Pitta Pinheiro, fundador desse Departa-
mento. 

Positivo Negativo Data do exame 3 annos 

1.° Mostrar o nariz, a bocca e os olhos 	  
2.° Repetir dois numeros digitos 	  
3.° Dizer os objectos que ye num quadro 	  
4. 0  Dizer o seu nome 	  
5. 0  Dizer o seu sexo 	  
6. 0  Dizer o nome de objectos mostrados 	  

1 . o 
2.° 
3 . o 
4. 0 

 5.0  

4 annos 
Repetir uma phrase corn 6 syllabas 	  
Repetir 2 numeros digitos 	  
Contar 4 m9edas communs 	  
Distinguir 2 linhas 	  
Juiso estliptico pela comparagao de figuras 	  

         

         

5 annos 

1.° Repetir 3 ordens dadas 	  
2.° Colmar urn quadro 	  
3.° Repetir uma phrase de 10 syllabas 	  
4.0  Dizer a sua idade 	  
5. 0  Distinguir entre a manha e a tarde 	  
6. 0  Distinguir 4 cores (amarello, azul, verde e encarnado) 
7. 0  Repetir 4 numeros 	  
8.0  Distinguir 2 pesos 	  

         

         

         

precis() muito criterio no julgamento dos "tests", interpretando bem as respostas dadas pelas creancas, nem sempre bem 
comprehendidas pelos examinadores. 



Positivo Negativo Data do exame 
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6 annos 

1.o Contar os numeros dos dedos 	  
2.° Contar 12 moedas 	  
3. 0  Copiar urn losango 	  
1. 0  Copiar uma phrase 	  
5. 0  Dizer os dias da semana 	  
3. 0  Reconhecer 4 moedas de uso corrente 	 
7.° Jogo de paciencia reconstituindo urn triangulo 
d.° Definiedo de um objecto pelo uso 	  
9.° Repetir 5 numeros 	  
0.° Descried° de uma figura 	  
1.° Repetir uma phrase de 16 syllabas 	 
2.° Distinguir o lado direito do lado esquerdo 	 

7 annos 

1.° Notar as lacunas de uma figura 	  
2. 0  Reconhecer duas moedas de valor simples ou duplo 
3. 0  Referir, de memoria, differengas entre dois objectos vistos 
4.0  Pratica de urn dictado 	  

8 annos 

1.° Repetir dois factos de uma leitura 	  
2. 0  SolueOes de questOes faceis 	  
3. 0  Contar de 20 ate 1 	  
8.° Dizer a data do dia 	  
5.° Fazer trocos de urn ate dez tostoes 	  
6. 0  Repetir seis numeros 	  

9 annos 

1.° Enumerar os meses 	  
2. 0  Dar o nome de 9 objectos de encontro diario 	 
3.° Repetir 6 factos referidos numa leitura 	  
4.° Definigao de urn objecto ou cousa conhecida, porem, nao 

de uso commurn 	  

10 annos 

1.° Classificar 5 pesos 	  
2.° Fazer duas phrases em que entre tres palavras dadas 
3. 0  Fazer urn desenho de memoria 	  

11 annos 

1.0 Critica de phrases absurdas 	  
2.° Questoes difficeis 	  
3.0  Dizer 60 palavras em 3 minutos 	  
4. 0  Repetir 7 numeros 	  
5.0  Fazer uma phrase em que entre 3 palavras dadas 	 

12 annos 

1. 0  Rimar 3 palavras 	  
2. 0  Perceber o sentido de phrases em desordem 	 
3.° Interpretagao de uma gravura 	  

13 annos 

1. 0  Provas de resistencia a uma suggestao 	 
2.° Solugao a differentes problemas de pratica diaria 

14 annos 

1. 0  Repetir uma phiase de 14 syllabas 	  
2. 0  Definigao ou eXplicagao de termos abstractos 

15 annos 

Syntheses de recortes de figuras 	  
2. 0  Differenear termos abstractos 	  
3. 0  Desenhar, completando, figuras geometricas incompletas 

16 annos 

1. 0  Resumo de urn texto scientifico 	  
2.° Differengar urn Rei de urn Presidente de Republica ou 

urn outro problema semelhante 	  

A Psychologia experimental pode prestar muito bons auxilios a educacao, mas nao se deve procurar tirar della o 
ie ella nao pode dar. 
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Informacoes summarias sobre a sua saude, transcriptas dos assenta- 
mentos do Departamento de saude 

Ano 
	

Mez 
	

Dia 
	

NAureza das perturbaooes de saude 

NOTA — Estas informagoes sera° colhidas nos assentamentos do servigo de saude, prestados pela Regente, corn o conheci. 
mento do seu Director. 
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nformacoes prestadas pela Professora, coihidas pela observacao duran- 
e as aulas e constante das suas communicacoes ao Diretor do fisylo. 

Tome 	  

applicada aos estudos? 	  

attenta as explicagoes? 

delicada nas aulas tanto para corn a professora como para corn suas collegas? 	 

'resta attengab ao que faz ou é distrahida? 	 

- alumna indolente? 	  

approveitado o seu estudo, em todas as disciplinas ensinadas ou notadamente em qual 	  

' em predileccao pelos estudos litterarios ou pelos trabalhos manuaes? 	  

)espertou durante o curso algum julgamento util de ser devidamente examinado no sentido de ser bem fei-

a a sua educacdo'' 	  

)bservagoes• 	  

Muitas vezes a creanca nao approveita nas aulas por falta de adaptacao de alguns dos seus sentidos, notadamente a 
visao e a audicao, pelo que a professora deve inquirir do medico quanto a esses orgaos. 
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lade e elementos para a caracterisacao da sua identidade e personalidade 

d — IDADE CHRONOLOGICA 	annos e 	meses. Nascido em __ de .  	de ._..__- 

WADE MENTAL 	annos, de accordo crn as provas pelos tests. 

verificacao da idade chronologica conforma-se corn o seu desenvolvimento physico e sua educagao? 

bservagoes 	 

V — APPARELHO DENTARIO 

Informagpes prestadas pelo Gabinete de Odontologia 

b) Exames e referencias feitas pelo Gabinete Neuro Psychiatria Infantil 

OBSERVAcOES. Quando passivel ou necessarlo se ajuntara a esta Ilona uma copia da ficha do Gabinete de Odontologla. 

V — A ficha dactyloscopica e outros elementos caracteristicos da sua individualidade. 
(A ficha dactyloscoplca 6 ainda um elemento de valor subsidiario na IdentlOcaeaa 

INDIVIDUAL DACTYLOSCOPICA em _...... de ...._____ 	_ de 194_ 

Mao Direita (Serie) _.' 	3i3 	  

Mao Esquerda (Seccao).CY 	41Z 	  

Observagoes 	  

MAO DIREITA 

M
A

O
 E

S
Q

U
E

R
D

A
 

MEDIO MINIMO POLLEGAR 	 INDICADOR ANNULAR 



direita 	  

esquerda 
traccao I esquerda 	  

direita 
Dinamometro: Compressao 
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Elementos que ligam as impressoes ojectivas ao cerebro 

ORGAOS DOS SENTIDOS 

isrpassar pelos sentidos — 

me

— Nada este na inteligencia si 

	

avalaacao do pratica doe sentidos 6 preciso ter pi 	e a funcceo active on passive dos seas orgeotO. 

c   

I VISAO. Proxima 	  Distante 	 Divergencia 

	

Provas pelo chromatoesteseoscopio para as cores 	 

II AUDIcAO. Proxima   A distancia  	 Orientagao 

Descriminagdo dos sons 

Observagao dos sons pelas escalas 

III OLFACcAO. Faz-se corn claresa a distincao entre odores forte e fraco? 	 

Faz-se corn claresa e efficiencia a distincgdo entre odores fortes e fracas, mas semelhante_s ou de pequena 

difference 	  

Provas pelo Osmoscopio. Boa? 	  Regular? 	 Negativa? 

IV GUSTAcAO. Doce? 	 Amargo? 	 Salgado?   Acido 	 
Na avaliaceo de todos os sentidos e notadamcnte ()este, dove-se ter em vista as informacOes sobre os habitos do examinando. 

V TACTO. Sensibilidade tactil cutanea 	  

Tacto digital 	 

Provas pelo criptoscopio: Boa?     Regular? 	  Negativa? 

Provas pelo estereseoscopio Boa?   Regular? 	  Negativa? 

Annotagoes 	  

VI MUSCULACAO. Esforgo util na pratica 	  

Provas pelo Baroesteseometro: Boa? 	  Regular? 	  Negativa? 	  

Provas pelo Kinesteseoscopio: Boa? 	  Regular?  	Negativa? 

VII CALORIcAO. Provas pelo Thermoscopio: Boa? 	 Regular? 	 Negativa? 	 

VIII ELECTRICcAO. Accao dos phenomenos de electricao iniciados sobre a superficie cutanea e transmitti-
dos ao cerebro, dando impressOes. 

Nas fiches de educaceo neo E possivel uma classificacao exclusivamente no ponto de vista didactico das disciplines, mas, 6 preciso uma ortenta-

peo tendente a der methodicamente, elementos . para urn diagnostico clinic°, bem justificado afim de ser 
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Face Physiologica 

E' preciso nao separar o cerebro dos grandes apparelhos organicos, a intelligencia das demais funcgoes. 
0 systema nervoso nao é urn systema autonomo: 	os apparelhos da economia sao solidarios. Gilbert Robin. 

SAUDE PHYSICA 

Informagoes prestadas pelo Departamento da saude quando solicitadas durante esta observagao, alem 
das constantes na Pag. 7 deste fichario. 

EXAMES PROCEDIDOS PELO GABINETE DE NEURO PSYCHIATRIA INFANTIL 

A) Os grandes apparelhos da economia 	  

I — Apparelho Digestivo: (assimilagao e desassimilagao) 

II — Apparelho respiratorio: 	  

Typo da respiragao 	  Dyspnea? 	  

Prova de Rosenthal .. 	 

Perimetro thoracico: Em inspiragao 	  Ern • expiragLo 	  

Normalidade das vias aereas? 	  

III — Apparelho circulatorio 	 

Pressao. MX. 	MN 	 Qualidades do pulso 	  N.° 	 

Ha signaes que fagam suspeitar uma molestia cardiaca? 	  

IV — Apparelho urinario 

• 
Exame laboratorial 	  

V — Apparelho sexual 	  

Existe alguma deformidade?  	Ha necessidade de um exame especial nos orga ,  

sexuaes suspeitando-se poder existir uma influencia na vida e .educagao do examinando? 	  

Os exames clinicos sao prlmordiaes, mas, em muitos casos, sao de granue subsidlo as provas laboratortaes. 
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Referencias sobre a Pelle 

Cor, aspecto, normal ou morbida, detalhes 

 	'l- 
b) Cabellos e Pellos 	 • 

Bede. cor, disposigao, desenvolvimento, ausencia, anormalidade de implantagao, etc. 	 ' 

Corn estas observagoes ha indicagOes para outros exames no sentido de referir effeito a causa? 	..... 

-' --c; 

FUNCOES ENDOCRINAS  

E' innegavel a influencia das glandulas internas na evolugao do individuo, notadamente da creanga, 
sendo uma necessidade imprescindivel urn diagnostico seguro, bem amparado, certo de que, em grande numero 
de casos, e urn diagnostico difficil, exigindo vastos conhecimentos, observagao muito attenta, exames auxilia-
res e por vezes o concurso de profissional competente. 

Como elementos essenciaes, entretanto, para um diagnostico de influencia endOcrina na vida do exami-

nando, convem inicialmente a observagao sobre: 

Estatura, idade e typo morphologico 	 

Cabega: 	 Olhos e olhar 
. 	,. 
besenvolvimento do maxilar,, 

Bocca e dentes 

Pres e .maos 	 Cor e calor 

 

 

•' 	s _Com estes elementos suspeita-se a influencia da thyroide, da hypophise ou de outras glandulas refe-
. 

rentes ao crescimento 9  
I . . 

TEMPERAMENTOS 

0 examinando apresenta signaes de urn dos seguintes temperamentos: 

Hyperthyroideo?  	 Hypothyreoideo 9  

Hyperpituitario? 	 Hy-popituitario 9  

Hypergenital? 	 Hypogenitar 

Hyperchromafinicb 7  	Hypochromafinico? 

Hyperthimio? 	Hy pothimio 9  

0 examinando apresenta signaes de temperamentos mixtos, associando-se uma forma corn outras, de mo-

do a se poder fazer outra classificagao? 	 

Descripgao summaria, porem, clara dos elementos justificativos desta classificagao: 

0 Neuro psyclUatra deve, desde o seu primeiro contacto corn o examinando, nao despresar as impressOes recebidas, referentes aos gran- 
. 

des e pequenos syndromas endocrinologicos. 



INFORMACOES SUBSIDIARIAS PRESTADAS PELA PROFESSORA AO GABINETE NEURO PSYCHIATRIA 
INFANTIL E COLHIDAS POR OCCASIAO DO ENSINO 

-3. 

Nome 

 

	 Asylo 	  

 

  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Informacoes Data Data Data Data 

E' applicada aos estudos? 	 

E' attenta as explicagOes? 	 

Presta attengdo ao que faz ou 

é distrahida? 	  

E' delicada nas aulas tanto 

para corn a professora como pa-

ra corn suas collegas?   

E' alumna indolente? 	 

E' approveitado o estudo, em 

todas as disciplinas ensinadas 

ou notadamente em qua]? ... 

Tern predileccao pelos estu-

dos litterarios ou pelos traba-

lhos manuaes?   

• 

Tern despertado durante o curso algum julgamen to util de ser devidamente examinado no sentido 

de ser bem feita a sua educacao?• 

Observacoes complementares relativamente as informacoes dadas: 	  

A Prcfessora: 	  

Observaciies solicitadas: 	  



INSTRU00ES PARA 0 PREENCHIMENTO DAS INFORMOES SUBSIDIARIAS• AO GABINETE .NEURO 
PSYCHIATRIA DO ASYLO SAO JOAQUIM COLHIDAS PELA PROFESSORA 

, Estao sob a observagao da Professora para o fim das informagoes subsididrias, relativamente a con-
ducta e aproveitamento nas aulas todos os menores que estejam, NO PONTO DE VISTA DO ENSINO, aos 
cuidados da Professora, que, por isso terd uma lista de taes menores, conforme o modelo determinado, e ap-
penso na pagina initial da respectiva PASTA. 

II 

As informagoes da Professora serao colhidas pela observagao durante as aulas ou outros trabalhos 
sempre relativamente ao ensino, colhidas num period° de 30 a 40 dias, archivadas corn a devida data, e, quan-
dc  corn annotagoes explicativas. 

III 

As observagoes visam o conjuncto da actividade do menor, em todas as manifestagOes em relacao 
corn o ensino e conducta civica nessas opportunidades; entretanto, poderd ser annotado em observagdo urn 
facto_excepcional ou accidental de naturesa estranha a conducta normal, embora apenas tenha sido observado  
c circunstancias extraordindrias. 

IV 

Cabendo principalmente a Regente Superiore., em contacto mais directo corn os menores e corn mais 
opportunidade de oem observar a sua conducta em todos os pontos de vista e devendo ella informar de modo 
justificado e completo, tanto no ponto de vista moral, como civ'co e domestico, e DEVER DA PROFES-

)..RORA DAR CONHECIMENTO DA SUA OBSERVAcAO. A REGENTE SUPERIORA; afim de subsidiar as 
. ■ amplas observagoes a que esta ella obrigada. 

V 

Tanto a Professora como a Regente superiora devem emitir a sua observagao com verdadeira con-
vicgao, sem a preoccupagao da harmonia de °pinkies, devendo por isso, assim, serem enviadas ao Gabinete 
de Neuro Psychiatria a cujo Director cabe avaliar os effeitos das observagoes subsidiarias, notando-se que 
muitas yeses parecerd haver divergencia e de facto nao haver. 

VI 

Deve a Professora manter sempre uma linha de conducta igual, sem violencias e discretamente, mas 
superior. para garantir a sua autoridade e poder educativo. nao externando as mas impressOes colhidas das 
mas alumnas afim de lido tirar o incentivo de ham agir de uma creanga, apenas e sem allusao as mas, ele-
vando e iouvando a actividade das boas alumnas e que vao aproveitando. 

VII 

As transgressOes observadas na conducta dos menores, no Curso de Educagao dos Sentidos, pode-
rao ser referidas nesta folha em casos excepcionaes e que nao tenham opportunidade de referencia nos as-
sentamentos do Curso, pois, sendo esse Curso bastante completo nelle deverd a Professora annotar em con-
juncto a sua observagao relativamente as informagOes subsidiarias e necessarias para as normas educativas. 

VIII 

Afim da efficiencia do Gabinete, de Neuro Psychiatria do Asylo Sao Joaquim, ao qual cabe a direc-
cao e conselhos as educadoras dos menores, se faz nccessario o conhecimento completo e exacto da vida do 
educando, tanto no ponto de vista clinico, como psychico e domestico, pelo que sao imprescindiveis estas 
informagOes, prestadas pela Regente superiora e pela Professora, esta, limitada aos actos durante as aulas. 



ANEXO 2 

Gartazes de Propaganda Sanitoria 

Directoria de Hygiene e SaUde PUblica 

do Estado do Rio Grande do Sul 

Anos 20 e 30 



DIRECTORIA gE HYGIENE 

SAUDE PUBLICA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Islao ha remedlo capaz de et/Oar a grippe: por con-

seguinte. nao se dove tomar cousa alguma corn este IntoIto. 

Ahem dos cuidados dc asscIo c desinfeccao da bocca. 

gorvania. tossas nasaes c moos e da precducho dc evItar 

approxlmar-sc dos docntes e lugares onde haIa agglome-

racao dc pessoas. 50 C aconselhavel o seguInte : 

- Augmemar as reststenctas do organt.smo. repoosan-

do suflicientemente. dormindo calmarnente de 6 a 8 

bores. alimenlando-se bcm. permanecendo sempre 

em dmhiente convenientemente areiado 

2.• - Evadr ludo o due possa dimmulr a reststencia do 

orgarosmo. tal cones a hurrudade. o fro,. a. curren-

ts de ar. a ladista os eXCC,Ob. as nodes map dor-

midas. a delictenctd de ellimentacao. as Isebidas  at-

coo0cas c as geladas u uso ou abuso de leatcos 

coma o (unto. etc 

SI vier a ter grippe. submena-se. desdc o Inicio. a um 
Iratarnenio adequado sob os cutdados do seu medico as-

sistenle, pots esIc C o untco capaz de Instituir a mcdica-
cao adequada. 



DIRECTORR DE HYGIENE E SAM PUBLIC& 
DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Alem dos cuidados hygtenicos da bocce. °argent& fosses nasaes e macs e da precaucAo 

de nAo se ap.proximar dos doentes e des agglomerecoes de pessoas. onde podem 

haver portadores de germens nAo se deve fazer mats do (We: 

1" Auomentar as resistencias oo organism° repousanou sufticiento 

mente. dor/mind° cisme de 8 horns. atimentando-se been. perms, 

necendo sempre em amboente convementemente •refaclo 

2' • Evils, (odes as Causes clue Concorrem pars II dimmuloSo as re. 

sister.,a organics. tees como. o trio. • humldade. os potpies de si 

quanOo suede. o canto encanade ou rec*Dido pales costes. • Ist• 

os •scassos. as noltes mat dormidas. as tistsIdas geladas 

ou stcoolicas. o turn° etc 

ALTO II  

Est.lo comettenOt. 

urns imprudencis 

Nilo exists 'erne- 

dto caps, de evil, 

a grippe . 

Tudo o due se lo- 

ma con, este ben 

0005 °risk:Moe, o 

org•ntsmo 

A grippe 0 uma molestia mutt° contagtose e produzida por urn microbic especifico que nAo 

wive no ar e sim na garganta e fosses nasaes dos doentes e. tambem. de muttas 

pessoas. que aparentemente. gozam saude 

Este m.crob,o se transmitte de pess6a a pessoa. directemente, durante a palestra, pot 

occasiao de urn accesso de tosse ou de urn espirro 

microbe da grippe penetra no nosso orpanismo pets bocci e pelo nariz. Defendendo essas dues portas de entraclas sate-se a moles-tit 



DIRECTORIA MILNE E SAUK PURIM 
DO 

[SUDO DO RIO ORANDL DO SUL 
GRIPPE a uma molestla grave e eztremamente contagiosa 

que, com intervallos de muitos =los, reaciquire 
o caracter pandemic° e percorre o inundo atacando, na sua 

devastadora, todas as populacOes. 
E' produzida por urn microbio que nao vive no ar e sim nas gargantas e fossas nasaes 

dos doentes e tambem de muitas pessoas apparentemente gozando perfeita saude. 
Esse microbio passa de uma pessoa para outra, directamente, por uccasiao de uma palestra, durante 

urn accesso de tosse ou de urn espirro 	Ode ser lancado ate 3 metros de distancia. 

0 microbio da grippe penetra no nosso organismo 
pela bocca ou pelas fossas nasaes. Defendendo 
essas dua5 porta5 de entrada evita-se a molestia. 
Alem dos cuidados hygienicos da bocca. garganta, fossas nasaes e maos e da 
precaucao de nao se approximar dos doentes e das agglomeracoes de pes- 
soas, onde pode haver portadores de germens, nao se deve fazer mais do que : 

1.° - Augmentar as resistencias do organismo repousando sufficientemente, dor-
mindo cerca de 8 horas. alimentando-se bern. permanecendo sempre em 
ambiente bem arejado. 

2.° - Evitar todas as causas que concorrem para a diminuicao da resistencia do 
organismo, taes como, o frio. a humidade. os golpes de ar quando suado, o ven- 
to encanado ou recebido pelas costas. a fadiga, os excessos, as noites mai 

dormidas. as bebidas geladas ou alcoolicas, o furno, etc. 



D1RECTORIA DE HYGIENE E SAUK PUBLIC/A 
DO 

ESTADO DO RIO ORANDE DO SUL 

grippe ntoe'produjida peloitio,pela humidade, pelos golpes de m; 
pelo reale- encanade ea recebidepelas costal pelan bebidas geladas e 

par um MICROBIO $ste na vive no- at; mas na garganta e nas 
fossas nasaes dos doentes e de muitas pessoas sds,constderadas 

POPTADORA5 DE GERMENS. 
mkrobio da grippe passa de uma pessea Para outra per wasido 

de uma palestra,durante um amuse de lemon de um espirro-e pock 
affinqir ate' 3 metros de distancia. 

bona e a nan'y sari as portas de entrada pelas quaes o microNo-da 
grippe penetra no- nosso organism& . 



DIRECTORIA DE  HYGIENE 
SAUDE PUBLICA 
	 DO 	

Estado do Rio Grande do Sul 

Delendei-vos das moscas que s6o disseminadoras 
de molestias, taes como a _febre typhoide, 

a tuberculose, a dysenteria,etc. 

AFEBRETYPITEignii 

) 
Indellilique, 71,41 / 
amonstmenteiNg.tqf 
snatagrandet 
A li 

 

umero do 4.  14/ 
Nos CENTROS DE SAUDE os medicos vacclnam 
contra a febre typholde, gratuitamente, todos 

os dlas, das S as 12 e das 14 its 16 horas. 

DIRECTORIA DE HYGIENE  E SAUDE PUBLICA 
ESTADO do RIO GRANDE do SUL 

A aqua, as moscas, o leite crti, as vet-
duras nao cozidas, os morangos, os 
sorvetes, os gelados e refrescos podem 
transmittlr facilmente v•-•-•■••■•••••■■.----,  
a FEBRE TYPHOIDE 

Recorrel aos CENTROS DE SAUDE 

Avaccinacno contra a 
FEDRE TYPHOIDE nao 
offerece nentm perigo-

.C.4 

S 	110 



accirtac 

E clever de todo chefe que zeta pelof 
saude da sua 	manclula vaccrinc2 

e revaccinar contra a febre 67-phoicle. 
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*Cr TC OA VARI0X-0 400080 Cillt 0. 

0 *KM NAM INCC.000 ••••• 
• •••40l• IV • •04.0.1•440. 

DIRECTOR1A DE HYGIENE  E SAUDE PUBLICA 
ESTADO do RIO GRANDE do SUL 

A VARIOLA ou BEXIGA é uma mo-
lestia grave e muito contagiosa. Quando 
nao mata, deixa no rosto cicatrizes 
que nao desapparecem e 
que desfiguram comple-
tamente a physionomia. 

Nos CENTROS DE SAUDE os medicos vaccinam 
contra a variola, gratuitamente, todos os 

dias, das 8 as 12 e das 14 as 16 horas. 

Recorrei aos CENTROS DE SAUDE 
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