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NASCIMENTO, Dilene Raimundo do, CARVALHO, Diana Maul de e MARQUES, 
Rita de Cássia (orgs.).  Uma história brasileira das doenças. 2.  Rio de 
Janeiro:  Mauad, 2006. 

Biblioteca pessoal de Margarida de Souza Neves 
Fichamento feito por  Margarida de Souza Neves 29 de dezembro de 2006. 

 
Autoria:  Dilene Nascimento é médica sanitarista e doutora em história pela UFF 

(1999).  É pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação em 
História das ciências da saúde da FIOCRUZ.  Diana Maul de Carvalho é 
médica e professora de medicina da UFRJ e atualmente responde pelos 
estudos de epidemiologia histórica e pelo Museu Virtual da Faculdade de 
Medicina.  Rita de Cássia Marques é doutora em história pela UFF, 
professora da escola de enfermagem da UFRJ e pesquisadora do grupo 
Sciencia e technica da UFMG.  Os co-autores são pesquisadores no campo 
da história da saúde e da doença formados ou formandos em programas de 
pós-graduação brasileiros. 

 
Natureza do livro:  Coletânea que recolhe 11 das comunicações feitas no 2º 

Seminário História das Doenças, realizado no Rio de Janeiro em 2006 e 
promovido pela FIOCRUZ e pela Faculdade de Medicina da UFRJ. 

 
Paratexto:  o livro traz, ao final, indicações sobre os autores que nele escrevem 

com os respectivos Emails, o que facilita o contato com os autores. 
 
Tese central:  O livro como um todo explicita e aprofunda o argumento formulado 

no início da Apresentação:  “o campo da história das doenças é uma área 
em consolidação no interior da comunidade de historiadores”  (p.7), 
argumento esse que o livro explicita através de um artigo sobre o método 
comparado em História das doenças, e de artigos temáticos sobre doenças 
em particular tais como DSTs, malária, alcoolismo, lepra, um artigo sobre 
doenças de escravos; dois sobre medicina do trabalho e um sobre cólera e 
outras doenças na Guerra do Paraguai; um artigo sobre as doenças nas 
memórias de Pedro Nava, outro sobre a mídia e a aids, e sobre artigos.  

 
Interlocução: A bibliografia é, sobretudo, temática.  As principais incidências mais 

gerais sobre história da saúde e da doença são LE GOFF (As doenças têm 
história)  em especial o texto de SOURNIA “O homem e a doença” e 
ROSEMBERG (Framing disease) .    

 
Estrutura do livro: 

• Apresentação do livro e dos vários artigos que o compõem, assinada pelas 
organizadoras do volume. (p. 7 a 9).  

 
• 1. “O método comparado em História das doenças”  Dilene Raimundo 

do NASCIMENTO e Marcos Roma SANTA.    
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Autoria:  Dilene Raimundo do Nascimento é, como dito acima, do Programa 
da Fiocruz, tendo a dupla formação de médica e de historiadora.  Sua tese, 
publicada em livro pela Fiocruz é uma história comparada entre 2 pestes do 
século XX:  a tuberculose e a aidas.  Atualmente desenvolve uma pesquisa 
sobre a história comparada entre as políticas de erradicação da pólio no Peru e 
no Brasil.  Marcos Roma Santa é licenciado em história pela UFF, fez o 
mestrado em literatura comparada pela UFRJ e é atualmente doutorando em 
literatura também na UFRJ.  É ensaísta e tradutor. 
 
Tese central:  do ponto de vista da análise comparativa em história, a tese 
central está nos seguintes trechos:  

 “trata-se, na verdade, de se pensar a comparação não como uma 
estratégia a favor da máxima generalização teórica ou, pelo contrário, 
da afirmação do caráter exclusivamente individual do fenômeno 
histórico, e sim de se trabalhar simultânea e criticamente com o geral e 
o particular, com os modelos e suas variantes concretas, de modo a se 
apreender a dinâmica de um determinado modelo histórico.”  (p. 20 ) 
 
“A comparação surgiria na encruzilhada formada principalmente 
por duas orientações básicas, no que tange aos estudos das 
realidades sociais: uma delas voltada para a apreensão do específico, 
do singular, buscando realizar o sonho de um conhecimento exaustivo e 
o mais seguro possível sobre aspectos ou fatores determinantes para 
uma configuração social específica. A outra orientação, apontando para 
uma direção oposta, busca estabelecer, a partir do exame das 
diferentes formações sociais, leis gerais capazes de explicar de 
modo coerente o porquê das semelhanças e dessemelhanças 
possíveis entre contextos históricos diversos” p. 22  [...] “Pela 
colocação de questões bem delimitadas, a comparação pode 
contribuir tanto para o rompimento com a abstração 
empobrecedora da pesquisa dos fenômenos históricos quanto 
para a descrição puramente monográfica que, por privilegiar o 
único, o individual, corre muitas vezes o risco de se reduzir à condição 
de um simples relato de fatos à moda positivista.  Por atentar para as 
peculiaridades estruturais, sem menosprezar a pesquisa dos fatos 
históricos, o método comparativo parece prestar-se especialmente 
bem ao objetivo da ciência histórica hoje:  explicar e interpretar as 
trajetórias das sociedades humanas.” (p. 23) 

Do ponto de vista da análise comparativa aplicada à história das doenças, a 
tese está no início da - breve - segunda parte do artigo, que se ocupa deste 
tópico: 

“[...] no caso da história das doenças, a comparação entre fenômenos 
patológicos, ou entre diferentes contextos sociais atingidos por um 
mesmo fenômeno, pode revelar sugestivas variações de sentidos das 
doenças.” (p.20). 
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Interlocução:  A principal interlocução é com o artigo de Theda SKOPCOL 
[States and social revolution – China ] e Margaret SOMERS, intitulado “The 
uses of Comparative History in Macro social Inquiry” (IN Comparative Studies 
of Society and History, nº 2, vol. 22 1979, pp. 174 a 197), que propõe os 3 
modelos de história comparativa que pautam a primeira parte do artigo.  São 
também interlocutores importantes para o histórico da comparação em história 
Peter BURKE (História e teoria social.  São Paulo: UNESP, 1992) e o livro de 
Ciro Flamarion CARDOSO e Hector Perez BRIGNOLI (Os métodos da História.  
Rio de Janeiro:  Graal, 1979).  Sobre a história comparativa aplicada à história 
da saúde e da doença, a principal interlocução, para a exemplificação, são os 
trabalhos da própria autora principal, Dilene Nascimento. 
 
Estrutura do artigo:  O artigo se divide fundamentalmente em duas partes:  a 
primeira delas, mais longa e substantiva, trata da análise comparativa em 
história e a segunda, trata da aplicação do método comparativo (para os 
autores, modelo comparativo,  à história da saúde e da doença. 
 
1. “Modelos de comparação”: pp. 10 a 20 
 1.1. Histórico:  

A. remete a origem do “comparativismo em história” a Tocqueville, 
Durkheim, Weber, Marc Bloch e Perry Anderson que pretenderam 
“compreender a complexidade das realidades e dinâmicas sociais, a partir 
da observação e da coleta de informações sobre trajetórias históricas 
consideradas diferentes entre si.”  
B. Sublinha a importância da École des Annales.  
C. Weber como o primeiro sociólogo a trabalhar a história numa 
perspectiva comparativa por contraste. 
D. 2ª metade do século XX: avanço da perspectiva comparativa em razão 
da multiplicação de especialidades e campos. 

 1.2. Riscos: 
A. Pressuposto evolucionista. 
B. Etnocentrismo. 
C. Anacronismos. 

 1.3. Taxonomia:  (SPOPCOL e SOMERS:  “The uses of comparative history 
 in macrosocial inquiry.”  1979. 

A. A história comparativa como demonstração paralela da teoria:  “os 
casos comparados devem exemplificar o termo comum a todos, previstos 
pela teoria”. (p.14) 
B. História comparativa por contraste de contextos:  “seu objetivo está em 
revelar os aspectos individuais de cada caso particular e mostrar como 
estes aspectos interferem na elaboração da suposta generalidade dos 
processos sociais.” (p.15)   
C. História comparativa como análise macrocausal  Semelhante à 
estatística, “busca estabelecer causas válidas para macrofenômenos que 
apresentam muitas variáveis e poucos casos.” (p. 18) 
Clave:  Marc Bloch:  a comparação depende da unicidade do problema. (p. 
19).  [Costa Lima:  em história compara-se para aprofundar as diferenças.] 
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2. “A comparação em história das doenças” (p. 20 a 23): 

2.1. “Pode revelar sugestivas variações de sentidos das doenças.” (p. 20)  
[e não variações de sentidos igualmente sugestivas, como no caso da 
epilepsia] “o discurso médico-científico do início do século como um 
verdadeiro oráculo” (p.20) [ampliar a temporalidade:  não apenas com a 
bacteriologia!] 
2.2. casos de estudo:  tuberculose e aids; Revisitando a Amazônia de 
Carlos Chagas; estratégias de combate à pólio no Peru e no Brasil. 

 
•  2. “Mito história e representação social de doença sexualmente 

transmissível entre os Baniwa – noroeste amazônico”  Luisa GARNELO 
. 

• 3. “O beijo mortífero do gambiae.  A epidemia de malária no Baixo 
Jaguaribe – CE.”   Gláubia Cristiane Arruda SILVA. 

 
• 4. “Bêbados e alcóolatras, medicina e cotidiano”  Fernado Sérgio 

Dumas dos SANTOS.   
 

Autoria:  O autor é doutor em história pela UNICAMP e pesquisador da 
Fiocruz.   Sua dissertação de mestrado na UNICAMP é sobre este tema. 

 
Tese central:  O texto aborda a questão do alcoolismo do ponto de vista 
histórico, e pretende analisar as representações sociais da doença tendo como 
referência personagens literários e teses médicas. 
 
Interesse para  a pesquisa:   

• Fontes:  teses e artigos médicos relativos ao alcoolismo (15- p. 88-89).   
• Bibliografia:   

o HARRIS, Ruth.  Assassinato e loucura:  medicina, leis  e 
sociedade no fin du siècle.  Rio de Janeiro:  Rocco, 1993. 

o SANTOS, Fernando S. Dumas.  Alcoolismo:  a  invenção de 
 uma doença.  Campinas:   UNICAMP/Dep. História, 1995. 
 (mimeo) 

 
• 5. “A doença nos escritos de  Pedro Nava.”  Vanda Arantes do VALE. 
Autoria:  professora da UFJF e doutoranda em história da UFMG. 
 
Tese central:  Resumo dos livros memorialísticos de Nava e de seus escritos 
de história da medicina, tendo como referência a concepção de doença. 
 
Interesse para  a pesquisa:   

• Bibliografia: 
o SALLES, Pedro. História da Medicina no Brasil.  Belo Horizonte: 

 Editora G. Holman, 1971. 



 5 

o NAVA, Pedro.  Capítulos de História da Medicina.  Rio de Janeiro:  
Brasil Médico Cirúrgico, 1949. 

• Dados para a cronologia.  
 
 
• 6. “O ‘Fantástico’ apresenta a aids ao público (1983-1992).  Germana 

BARATA. 
 
• 7. “A lepra e os novos referenciais da medicina brasileira no final do 

século XIX.  O laboratório bacteriológico do Hospital dos Lázaros.” 
Dilma CABRAL. 

 
• 8. “Doenças e trabalho.  Um olhar sobre a construção da especialidade 

medicina do trabalho”.  Anna Beatriz de Sá ALMEIDA. 
 
• 9. “A saúde do operário têxtil em Cataguases, Zona da Mata Mineira, 

1941”.  Lucilene Nunes da SILVA; Diana Maul de CARVALHO; Jorge Prata 
de SOUZA. 

 
• 10. “A presença da cólera, da diarréia e as condições sanitárias 

durante a Guerra contra o Paraguai:  registros médicos e memórias.”  
Jorge Prata de SOUZA. 

 
Autoria:  graduado em história pela UFRJ, mestre pela autônoma do México e 
doutor em História pela USP.  Professor do Programa de PG da Universo. 
 
Tese central:  estudo dos registros de causa mortis do Hospital Militar de 
Cerritos e de referências sobre saúde em escritos memorialísticos de militares 
que participaram da guerra. 
Não há referências explícitas à epilepsia, mas o autor afirmou que na 
documentação médica utilizada há referências que podem ser significativas 
para o uso das crises simuladas para escapar da guerra.  

 
Interesse para  a pesquisa:   
• Fonte:   

o Arquivo Histórico do Exército.  Livros de Entradas e Saídas dos 
 Hospitais e enfermarias durante a Guerra do Paraguai.   

• Dados para a cronologia.  
 
 
• 11. “As doenças dos escravos:  um campo de estudo para a história 

das ciências da saúde.”  Betânia Gonçalves FIGUEIREDO. 
 

Autoria:  Professora da UFMG (História), e autora do livro Arte de curar. 
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Tese central: doenças de escravos como um campo ainda inexplorado e 
significativo. 

 
Interesse para  a pesquisa:   
Não há referências explícitas à epilepsia, e é significativo que a autora refira as 
doenças citadas em 9 viajantes do século XIX (MG):  Saint-Hilaire, Spix e 
Martius, Mawe, Pohl e Wells, Freireyss, Eschwege, Burmeister, Gardner, e 
Luccock.   
 
 

Interesse do livro como um todo para a pesquisa:   
 

� Incluir o livro na nossa bibliografia. 
� Fonte importante:   

o Arquivo Histórico do Exército.  Livros de Entradas e Saídas dos 
 Hospitais e enfermarias durante a Guerra do Paraguai.  ## 

� Bibliografia  
 

 


