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DAS MOLÉSTIAS: REPRESENTAÇÃO DE DOENÇAS NO JORNAL “A 

CAMPANHA” – 1900-19341 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho visa apresentar os resultados parciais obtidos com a pesquisa Das 

Moléstias e dos Prodígios: profilaxia, panaceias e representação de doenças 

através de impressos na primeira metade do século XX, fomentada pelo 

Programa de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(PAPq/UEMG). O projeto busca analisar o imaginário acerca das doenças na 

região sul de Minas Gerais, nas primeiras décadas do século XX, aprofundando 

os estudos sobre o papel dos impressos na construção da vida social. As 

atividades vêm sendo desenvolvidas no Centro de Estudos Campanhense 

Monsenhor Lefort. Tomamos como objeto o acervo de jornais sul-mineiros 

pertencente ao recorte temporal supracitado. A pesquisa, inserida no campo da 

História Social da Cultura, e, mais especificamente, da História da Saúde e das 

Doenças, fundamenta-se na observação do mundo social enquanto ambiente em 

que os indivíduos e grupos elaboram suas práticas cotidianas, produzem 

representações e discursos sobre fenômenos históricos diversos, construindo 

sistemas de sentido que dão corpo a experiências singulares e coletivas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A importância de desenvolver uma pesquisa dessa natureza, que envolve o 

trabalho cuidadoso e criterioso com as fontes, justifica-se, em primeiro lugar, pela 

urgência em atender as expectativas do Centro de Estudos Campanhense 

Monsenhor Lefort, que aspira à preservação e o estudo do seu acervo; em 

segundo lugar, pela necessidade de divulgação do mesmo, bem como dos 

métodos e técnicas empregados na pesquisa documental. Para Carl Sagan, 

“divulgar a ciência – tentar tornar os seus métodos acessíveis aos que não são 
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cientistas – é o passo que se segue natural e imediatamente” (2006, p. 42). 

Nesse sentido, pretendemos oferecer à comunidade local maior contato com sua 

própria cultura, de modo a contribuir para a construção de sua identidade. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Considerando a historicidade inerente aos periódicos enquanto documentos e as 

vastas possibilidades de análise abertas pelos mesmos nas suas relações com a 

memória, interessa-nos, fundamentalmente, a maneira pela qual se constituem 

historicamente os fenômenos no mundo dos impressos. Interessa-nos observar: 

sua especificidade e pluralidade; os alvos por eles visados; as intenções 

imediatas, as estratégias e as táticas dos comunicadores; o contexto sócio 

histórico no qual operam; as mensagens que transmitem – suas intenções 

implícitas ou explícitas, o visível e o invisível; os dispositivos técnicos e a 

circulação; o público para o qual se destinam – com ênfase na leitura e na 

recepção. Nossos objetivos específicos consistem em cinco pontos: 

 

 Estabelecer os padrões das políticas profiláticas no início do século XX, 

frente às moléstias que acometiam a população;  

 Investigar, através do discurso da imprensa, o conhecimento adquirido 

pela medicina sobre determinadas doenças;  

 Avaliar o alcance da representação dos enfermos na formação da 

opinião pública sobre as doenças, através de notícias e artigos; 

 Apreender as representações, estampadas nos impressos, que 

permitiam perceber valores, representações e comportamentos sociais 

relacionados à profilaxia e aos métodos de cura; 

 Refletir sobre o papel dos impressos na construção da vida social. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada consiste na investigação e coleta de dados. O exame 

das fontes primárias fundamenta-se na orientação teórica da análise de discurso. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiro, por meio de consulta ao acervo, identificamos os jornais pertencentes à 

primeira metade do século XX. Em seguida, iniciamos o trabalho de leitura 

sistemática do material selecionado, identificando os artigos relacionados ao 

universo da saúde e das doenças. Estes vêm sendo transcritos em fichas, nas 

quais consta um cabeçalho com dados referentes à publicação.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o presente momento, analisamos as 929 edições do periódico A Campanha, 

dispostas em volumes encadernados, que abarcam um período de 1900-1934. 

Percebemos que o papel determinante da imprensa na formação da opinião 

pública parece reforçar conceitos cristalizados a respeito de determinadas 

doenças. Por um lado, de acordo com o tratamento dado à matéria criminal, a 

sensação de abjeção pode ser intensificada, estabelecendo da mesma forma 

mudanças de comportamento das pessoas na sociedade; por outro, através do 

estatuto de imparcialidade da notícia, esse tratamento pode ser responsável pela 

veiculação de discursos que clamam por políticas profiláticas, exigindo a 

construção de mecanismos de controle de doenças por parte do Estado. 
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