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RESUMO: Buscamos observar a representação das doenças, os métodos de cura e 

as políticas profiláticas em jornais que circulavam na região sul de Minas Gerais 

durante a primeira metade do século XX. Utilizamos os jornais como objeto de análise 

por considerarmos importante sua função como agente político e por sua trajetória 

histórica. O Arquivo no qual pesquisamos tem a urgência de organização dos dados 

visando a disponibilização do conhecimento localizado em seu acervo à comunidade 

local, cuja representação político-econômica foi de grande importância para a 

formação da identidade regional. Atualmente, estamos em processo de 

sistematização do material coletado em um sistema de busca composto por um 

formulário e um banco de dados visando a posterior análise dos arquivos inseridos. 

 
INTRODUÇÃO: No início de 2013, iniciamos o projeto de título Das Moléstias e dos 

Prodígios: profilaxia, panaceias e representação de doenças através de impressos na 

primeira metade do século XX, que encontra-se em desenvolvimento. A pesquisa é 

financiada pelo Programa de Amparo à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas 

Gerais, PAPq/UEMG. Temos buscado observar a representação das doenças, os 

métodos de cura e as políticas profiláticas em jornais que circulavam na região sul de 

Minas Gerais durante a primeira metade do século XX. Interessam-nos os processos 

comunicacionais e as relações que se desenvolvem em torno desse sistema de 

comunicação. Igualmente, a maneira pela qual se constituem historicamente os 

fenômenos no mundo dos impressos, ou, nas palavras de Kellner (2001), os modos 

de interseção entre os impressos e os movimentos políticos e sociais, bem como a 

maneira pela qual os periódicos moldam a vida cotidiana, influenciando o modo como 

as pessoas pensam e se comportam, como se veem e veem os outros e como 

constroem sua própria identidade. Utilizamos os jornais como objeto de análise por 

considerarmos importante sua função como agente político e por sua trajetória 

histórica, a qual acompanha o desenvolvimento da sociedade capitalista 

contemporânea. Ressaltamos, também, que o arquivo no qual pesquisamos tem a 

urgência de organização e sistematização dos dados disponíveis visando a 

disponibilização do conhecimento localizado em seu acervo à comunidade 

campanhense, cuja representação política, econômica e cultural foi de grande 

importância para a formação da identidade regional. Foi executada, a partir da 

segunda etapa do projeto, a construção de um software responsivo para o 

armazenamento dos artigos em formato .pdf, os quais podem ser buscados através 



de palavras-chave e temas. A ferramenta é essencial para os pesquisadores do 

campo da História Social da Cultura, mais especificamente da História da Imprensa e 

da História da Saúde e das Doenças, e demais áreas do conhecimento. 

 
OBJETIVOS: Os objetivos da pesquisa são: organização e sistematização de dados 

em um sistema de busca; a análise dos arquivos que compõem o banco de dados, 

relacionando as referidas notícias, extraídas das fontes, com o contexto espacial e 

temporal em que foram produzidas. Dessa maneira pretendemos, em etapa posterior, 

refletir sobre o papel dos impressos na construção da vida social e política da região 

sul-mineira, no início do século XX. 

 

METODOLOGIA: A metodologia empregada na primeira etapa do projeto foi a 

seguinte: mapeamento das publicações impressas pertinentes à pesquisa, 

disponibilizadas no acervo do Centro de Estudos; levantamento e coleta de dados 

(notícias referentes ao universo da saúde e das doenças); transcrição das notícias em 

fichas. Na segunda etapa, desenvolvemos um sistema de busca composto por um 

formulário de pesquisa e um banco de dados contendo os arquivos transcritos na 

etapa anterior.  

 

DESENVOLVIMENTO: Durante a fase atual do projeto de pesquisa, criamos um 

formulário de pesquisa, acompanhado de um banco de dados, no qual o pesquisador 

interessado poderá acessar facilmente os artigos com o material desejado. 

Encontramos, em alguns momentos, dificuldades relacionadas ao universo da 

programação, considerando pertinente facilitar a criação ao utilizar softwares da suíte 

de aplicativos Office oferecida pela empresa Microsoft. Tivemos, portanto, a ideia de 

desenvolver um programa que fosse responsável pela busca e associação de termos 

a arquivos .pdf salvos em uma pasta do sistema. Esses arquivos teriam informações 

acerca dos artigos encontrados na primeira fase da pesquisa, como, por exemplo, a 

data de veiculação, o nome do jornal e sua edição e a transcrição do texto do artigo. 

Concluída a fase de programação e testes do formulário criado, iniciamos a fase de 

revisão e alimentação do mesmo com todas as matérias encontradas, que atualmente 

passam pelo processo de análise e recebem quatro palavras-chave relacionadas ao 

seu conteúdo e estão sendo sistematizadas por tema, data e nome do jornal. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES: Esgotamos todo o acervo de jornais do recorte 

temporal pré-determinado. Foram identificados e transcritos 493 artigos relacionados 

ao universo da saúde e das doenças, sendo 238 provenientes do A Campanha e 255 

dos outros 25 jornais que veicularam notícias sobre o tema no período. Os resultados 

parciais dessa etapa têm sido apresentados em congressos como o 13º Congresso 

Nacional de Iniciação Científica (CONIC-SEMESP), o 15º Seminário de Pesquisa e 

Extensão da UEMG, o III Encontro de Pesquisa em História da UFMG (III EPHIS) e o 

XIX Encontro Regional de História da ANPUH/MG. 
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