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SAÚDE PÚBLICA: O ENVOLVIMENTO ENTRE MEDICINA E 
POLÍTICA 

 
 

Camila Coelho Silva1 

RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar a relação que se estabelecia entre a política e a 
medicina na década de 1920-1940 na cidade de Fortaleza, pretendemos evidenciar 
através dos discursos da época quais os mecanismos de poder que se solidificaram 
na aliança do poder político com a medicina sanitarista que conseguiram perpassar 
décadas e se manter firme ao longo de tantos anos. Alguns questionamentos que a 
pesquisa pretende elencar estão baseados pelos autores Michel Foucault, Sebastião 
Rogério Pontes, entre outros. 
 
Palavras-Chaves: Medicina; Política; Poder; Discurso. 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Fortaleza no final do século XIX e início do século XX passava 

por profundas mudanças que vão desde a urbanização até a disciplinarização do 

corpo. Aspectos estruturais, conjunturais e factuais corroboram para essa viragem 

de mentalidade, respectivamente temos a Primeira República como novo tipo de 

governo em seguida observamos a valorização da saúde como referência de uma 

sociedade moderna juntamente com a urbanização característica de evolução e por 

fim o combate a pobreza” gerado pela seca”. 

Pretendemos com este trabalho relacionar a medicina como veículo político 

inserido na saúde pública. No modelo republicano a saúde passa a ser de 

responsabilidade do Estado e deixa de ser filantropia. O saber médico adquiriu 

poder administrativo, passou a controlar o corpo social, pois a saúde coletiva se 

torna função essencial do poder político por motivos econômicos e sociais. O 

documento estudado é a Revista Ceará médico mais especificamente o quadro 

esculapeanas, nome de origem grega que se refere ao deus da medicina, esculápio. 

                                                           
1
  Aluna do curso de pós-graduação da faculdade Plus arte e educação - Darcy Ribeiro, graduada 

pela Universidade Federal do Ceará, professora da rede pública do Estado do Ceará. 



Neste espaço a classe médica fala aos seus leitores assuntos de interesse público 

relacionando saúde e política. 

O tema escolhido foi fruto de discussões do grupo de estudo História e 

Gênero na UFC conduzido pela professora Ana Rita. As primeiras inquietações 

surgiram na leitura da dissertação da professora Carla Silvino, que ao tratar das 

práticas médicas na cidade de Fortaleza 1838-1853 faz referência à importância 

política dos médicos estudados. Segundo Marc Block o historiador escreve no seu 

tempo e de acordo com suas subjetividades, isso quer dizer que ao escrevermos 

estamos relacionando passado e presente, pois estudamos o passado com 

motivações do presente para podermos compreendê-lo, por consequência o 

presente influencia nossas escolhas assim como nossa escrita.  

A relação que se estabelece na atualidade dos interiores nos remete a essa 

aliança que permanece firme apesar do passar dos anos. Onde em muitas 

prefeituras os prefeitos são médicos, podemos citar alguns exemplos como: 

Fortaleza, Eusébio e Mucambo em ordem decrescente de visibilidade política e 

econômica. Algumas dessas cidades a várias gerações o poder se perpetua na mão 

de médicos. É importante esclarecer que essa prática assim como o discurso que a 

legitima se ressignifica para que possa permanecer no poder e os mecanismos 

utilizados se modificam de acordo com seu tempo.  

Porque ainda hoje a medicina está atrelada ao poder político, visto que 

atualmente não é mais filantropia e sim obrigação do Estado? Porque as pessoas 

não conseguem desassociar a figura do médico a de um salvador ou a um favor? 

Como a medicina se mantem no imaginário da população de maneira superior as 

outras profissões? Quais os discursos apresentados para tais afirmações tornarem 

verdades absolutas na mentalidade da sociedade fortalezense? De que maneira a 

medicina social transpõe as ruas e entra na casa das pessoas ultrapassando a 

barreira entre o público e o privado? Enfim, essas são algumas inquietações que 

pretendemos apresentar neste trabalho baseado na leitura de alguns autores como 

Michel Foucault; Sebastião Rogério Pontes, entre outros. 

 

 

 



FORTALEZA BELLE ÉPOQUE 

 

Sabemos que o historiador escreve de acordo com seu tempo e inserido em 

um determinado espaço geográfico. Para o historiador Marc Block a escrita da 

história está diretamente relacionada com o presente vivido pelo historiador, pois o 

passado serve para compreender o presente. A escrita do historiador está repleta de 

escolhas e esta subjetividade o diferencia. Sendo assim o passado não se modifica, 

mas o conhecimento deste sim. É importante termos cuidado com juízo de valor e 

imparcialidade ao escrevermos. É baseado nesses conhecimentos que temos dois 

pontos chaves na escrita deste trabalho o primeiro de que a escolha desse tema foi 

influenciada por vivencias diversas ao longo da vida e o segundo que ele é passível 

de modificações ao longo da interminável compreensão dos fatos no tempo. 

A sociedade fortalezense na época estudada 1920-1940 estava passando por 

reflexos de mudanças de mentalidade estruturais e como uma cidade tornou-se 

inevitável a influência de tais pensamentos. A maioria de sua população era 

analfabeta visto que estudar era muito caro e não trazia sustento imediato, as 

escolas eram poucas e o sistema escolar não era organizado, existiam apenas 

grupos em prédios alugados que desenvolviam a prática educacional, as famílias 

mais abastadas estudavam em casa com professores estrangeiros. Com essa 

situação educacional no Ceará se tornava difícil o desenvolvimento de uma carreira 

profissional com diploma, então como a medicina se destaca no meio de tantas 

outras profissões? Apesar de uma formação dispendiosa foi e ainda é muito 

procurada, acreditamos que devido ao status econômico e social, devido ao seu 

entrelaçamento com a política. A formação se dava fora do estado até 1948 quando 

foi criada a primeira faculdade de medicina em Fortaleza. Atualmente o curso de 

medicina é oneroso, e ainda sim o mais concorrido, a compra de livros e materiais 

necessários às aulas práticas dificultam a formação de um aluno de classe baixa. 

Mesmo com todas estas dificuldades se formar médico era e ainda é o sonho de 

muitos. Estamos vivenciando manifestações que surgem por todo o país por uma 

saúde de qualidade e a resposta da presidenta quanto a esta questão se resume a 

contratação de médicos estrangeiros. Porque será que é mais viável contratar 

médicos de outros países do que aumentar o número de vagas e melhorar os cursos 



de medicina? Provavelmente esta categoria não pode cair do seu pedestal, lei da 

oferta e da procura quanto menos médicos maior valorização. 

O período abordado de 1920 a 1940 é caracterizado por grandes 

transformações não só no Brasil como no mundo. O capitalismo se fortalece e com 

ele pensamentos relacionados ao trabalhador também, é preciso cuidar do corpo 

para que ele possa contribuir com todo o seu potencial de trabalho e no final obter o 

lucro esperado. Esse tipo de pensamento se constitui na sociedade e essa por sua 

vez cria mecanismos de poder para que possa controlar tais resultados. O poder 

aqui discutido não emana de uma pessoa nem mesmo de uma instituição ele se 

constitui nas relações sociais, nas vontades, na maneira como se desenvolve um 

pensamento coletivo, comum às pessoas que o vivenciam. Apesar de em alguns 

momentos algumas pessoas ou classes sociais se apoderarem e ressignificarem 

esse poder. 

Nesse período pós-primeira guerra onde às potências da Europa ainda se 

recuperavam e os E.U. A prosperavam houve uma maior liberdade cultural e nos 

costumes, pois a intenção era ultrapassar limites antigos e inovar. No Brasil a 

abolição da escravidão, o consequente trabalho assalariado o regime republicano 

com a Primeira República trouxe um crescimento dos negócios de importação e 

exportação favorecendo um maior contato com outras culturas e mentalidades e por 

consequência intensificou a influência europeia. A abertura a cultura europeia 

acontece no intuito de renegar o passado colonial que passou a ser sinônimo de 

atraso, contrário da república que estava atrelado ao progresso. Para isso alguns 

patrimônios materiais foram destruídos e discursos de enaltecimento a república e 

repúdio ao período colonial surgiram com toda força. A valorização da ciência, da 

modernidade e civilidade fortalece o meio urbano, assim as cidades se desenvolvem 

rapidamente de acordo com estes preceitos.  

 A remodelação urbana de Fortaleza trás consigo influências não apenas da 

Alemanha como da França e também da Inglaterra não é por acaso que o período 

estudado é conhecido como Belle Époque. Cresce assim um mercado de trabalho 

urbano e a cidade trata de procurar um modelo de urbanização com a construção de 

portos, estradas de ferro, iluminação a gás, remodelando e construindo um novo 

modelo urbanístico. O primeiro hospital da cidade a Santa Casa de Misericórdia em 



1861, a criação do Asilo dos Alienados em 1886, justificam a biopolitica aplicada 

associando o controle com a produção de riqueza sinônimo de civilização e 

modernidade. Com a construção das obras fica claro o objetivo de mudar a cidade, e 

o problema passava a ser a disciplinarização dos habitantes que já estavam 

estranhando o novo modelo de sociedade desenhado. Os pobres são os que 

sofreram maior desconforto com a situação, pois se tornaram impecílio para o 

progresso.  

À medida que a classe menos favorecida era classificada como sinônimo de 

doença aumentavam as perseguições e o controle não apenas nas ruas, mas 

também em residências no intuito de evitar possíveis contaminações das classes 

mais abastadas. As doenças estavam associadas a ambientes insalubres devido à 

teoria miasmática. Ar, água e solo eram por onde se acreditava que eram 

transmitidas as doenças e todo o cuidado com tais recursos eram de total prioridade. 

Os costumes eram confrontados diariamente com esse novo padrão de vida, 

começando pela água que se antes não era vista com bons olhos para banho, pois 

se acreditava que tirava a proteção da pele, agora se torna algo de extrema 

importância para manter a higiene. A utilização de animais como meio de transporte, 

que faziam suas necessidades na rua a céu aberto agora concorre com o bonde. Os 

locais como matadouros e cemitérios foram transferidos para fora da cidade para 

que não contaminassem o ar e o solo respectivamente. Para o período a higiene é a 

conservação da saúde.  

Discursos desqualificando a medicina popular se afloraram com maior força 

em 1920, quando a medicina científica começava a se solidificar como ciência 

legitimadora da doença e da saúde no estado do Ceará. A polícia médica fora criada 

e a divisão de territórios demarcados para o inspetor de higiene que possibilitou um 

conhecimento maior da população e por consequência um aumento de poder sobre 

esta. Em 1913 foi criado o centro médico e seu primeiro diretor foi Barão de Studart 

que ficou no cargo até 1919. Uma arma importante na luta contra o “charlatanismo” 

foi à criação da revista Norte Médico em 1919, depois Ceará Médico, tinha 

publicações bimestrais e procurava desqualificar a medicina popular e fortalecer a 

medicina científica. No código penal da época curandeirismo era considerado crime, 



a intensa legislação estava no intuito de solidificar e demarcar a medicina científica 

colocando-a em uma posição superior no que diz respeito ao se tratar de saúde. 

 

POLÍTICA E MEDICINA 

 

O fortalecimento do capitalismo no mundo trás consigo a mudança de uma 

medicina individual para social. Inicialmente temos a medicina de Estado 

desenvolvida na Alemanha que tem como características a normalização da 

medicina e do médico, subordinação da prática médica a um poder administrativo 

superior, onde funcionários médicos eram responsáveis por regiões estabelecendo 

um domínio de poder uma autoridade do saber visto que o saber médico era 

valorizado e esse saber lhe dava uma posição social superior a outras categorias. 

Na França temos uma medicina ligada a urbanização, era necessário unificar o 

poder por razões econômicas e sociais. A cidade deveria ser monitorada para que 

não propagasse doenças através do ar e da água, baseado na teoria humoral onde 

humores corpóreos se relacionam com fatores interno e externos. Sendo assim 

lugares como cemitérios, matadouros eram visto com inquietude pelo poder político 

sanitário, devendo manter um sistema de registro e vigilância centralizado. Na 

França a medicina era de exclusão consistia em tirar o doente do convívio dos 

puros. 

A Inglaterra juntou esses dois modelos de medicina e programou o que 

conhecemos hoje como medicina ocidental, surge então à saúde pública com 

responsabilidades sociais coletivas e paralelamente se desenvolve o conhecimento 

sobre o corpo humano para tratar de indivíduos acometidos por doenças. O êxito se 

deu na junção da medicina assistencialista, administrativa e privada. Sabemos que 

inicialmente a função de cuidar dos enfermos era associada à religiosidade, uma 

maneira de caridade. Locais dedicados ao tratamento de doentes eram mais 

conhecidos como lugar de passagem, pois não tinham cultura de tratar e sim de 

acalentar e tornar os últimos dias um pouco melhores. As pessoas que cuidavam 

estavam ali para serem vistas com bons olhos por Deus e o padre era a maior 

autoridade hierarquicamente presente, este vinha para dar consolo e por último a 

extrema unção. Com o nascimento do hospital como instrumento terapêutico em 



1780 observou-se uma grande mudança. O hospital deixou de ser figura 

arquitetônica de assistência aos pobres e passou a ser local de tratamento e cura. 

Primeiro passou-se a se pensar na limpeza e purificação do ambiente afim de 

diminuir seus efeitos nocivos. Para isso a distribuição espacial ajudou com a 

disciplinarização do hospital e transformação do saber médico. Frequentemente 

falamos do poder apoderado por classes sociais ou mesmo instituições de uma 

maneira negativa, no entanto foi essa apoderação e disciplinarização que 

impucionou a medicina social e corroborou para a melhoria e avanços científicos na 

saúde.  

Em sua estrutura espacial o hospital intervém sobre o doente assim como 

acontece essa relação de poder em outros locais, sua arquitetura, o posicionamento 

dos móveis, de janelas, das alas, a escolha das cores, etc. são pensados para 

favorecer a criação de um ambiente saudável e de boa recuperação. O hospital 

passou a ser lugar de formação e consequente aprendizado. O poder do médico 

aumentou com visitas regulamentadas e esse poder ultrapassou o hospital na 

medida em que doenças infecciosas acometeram a população em geral. O médico 

tem o poder de salvar uma vida, que para os cristãos é o bem mais precioso de uma 

pessoa, porque a vida é à base da existência humana. Então podemos perceber que 

o poder do médico se estabelece no imaginário da população primeiro devido a sua 

função que está ligada inicialmente a religião, depois por se tratar de cuidar da vida 

ou da morte poder apenas relacionado a Deus, o misticismo atrelado a esta 

profissão a coloca em um pedestal diferenciando-a das outras. Outro fator está 

atrelado ao saber em uma sociedade meritocrática, onde o saber é valorizado e por 

isso se coloca como sinônimo de poder.  

Conhecimento é poder, em meio a uma sociedade carente e pobre o médico 

se destaca pelo seu conhecimento científico, se tornando “superior” aos outros pelo 

que ele sabe e poucos podem e tem a oportunidade de saber. Atualmente vimos à 

discussão do projeto de lei que dar exclusividade dos médicos receitarem e tratarem 

doenças com aplicação de injeções que gerou grandes protestos por todo país por 

outras classes que se viram prejudicadas, vimos mais uma vez a tentativa de 

sobrepor esta categoria sobre as outras querendo exclusivismo no tratamento com 

remédios não por pensar nos pacientes vítimas de erros hospitalares, nem nos que 



foram enganados por pessoas que se diziam médicos mais sim uma maneira de 

subir mais um degrau no rol de importância e popularidade. Um ponto crucial que 

podemos estabelecer entre medicina e política está no âmbito econômico, pois a 

profissão está atrelada ao dinheiro visto que em 1920 somente pessoas com 

condições financeiras poderiam se formar médicos e em um passado recente esta 

associação permanece, é esse capital financeiro associado ao sistema eleitoral 

brasileiro, onde as eleições ocorrem à base de compra de voto devido a uma 

população sem instrução e pobre que não tem a cultura de acompanhar ou mesmo 

lembrar o candidato que escolheu, favorecem a eleição de candidatos formados em 

medicina, pessoas com poder aquisitivo bastante elevado em comparação ao 

restante da população. 

 

RELAÇÃO ENTRE MEDICINA E A CIDADE DE FORTALEZA EM 1920 

 

O centro médico do Ceará foi um importante veículo difusor dos pensamentos 

científicos assim como um demarcador de território para a categoria dos médicos. 

“práticas e estratégias dos doutores cearenses visavam à conquista do monopólio 

da autoridade científica na área da saúde, como também tinham a finalidade de 

obter maior prestígio e reconhecimento social e político.”2 O centro médico foi 

fundado em 1913 mas depois foi desativado em 1918-1919 voltou a funcionar em 

1928, assim também como as primeiras casas de saúde de Fortaleza. A profissão 

chamava para si um ar de autoridade e prestígio político. A revista antes conhecida 

como Norte médico voltou junto com o centro médico, mas com outro nome Ceará 

médico e o quadro antes denominado: Chonica* variedades*informações volta como 

esculapeanas para fazer referência ao deus grego da medicina, esculápio. Nesse 

quadro os assuntos estão relacionados à saúde, comportamento, política entre 

outros. A revista veio como meio difusor da categoria para espalhar seu pensamento 

e falar a população diretamente sua posição diante de diversos aspectos da 

sociedade. Resenhas sobre o benefício da educação física, a preocupação com a 
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contaminação das águas potáveis, deontologia, combate a febre amarela, lepra, 

sífilis e tuberculose nos mostram a preocupação do momento refletida em uma nova 

mentalidade voltada para a saúde pública inserindo-se dentro das casas dos 

fortalezenses, uma visão que deve ser analisada como gerenciadora das ações 

dentro do cotidiano e mesmo dentro do lar, no intuito de trazer ou proporcionar uma 

saúde realmente pública, ou seja, para todos. 

Existe uma preocupação com os pobres para além da filantropia e isso se da 

devido à ideia de que o pobre é propagador de doenças com seus hábitos 

ignorantes coloca toda a sociedade em risco por isso devemos cuidar “de graça”, 

vemos assim que a preocupação não tem cunho humanitário, pois não se trata do 

outro e sim do problema que o outro pode causar. Críticas são feitas aos hospitais 

públicos assim também como aos profissionais da saúde não especializados que 

com sua falta de instrução põe em risco a vida de muitas pessoas com 

procedimentos equivocados que seriam facilmente resolvidos com um pouco de 

orientação. Doutor Virgílio de Aguiar formado em 1907 no Rio de Janeiro escreve 

durante muitos anos nesse quadro, torna-se recorrente seu interesse por assuntos 

comportamentais tanto que sua tese foi sobre os malefícios do espartilho sobre o 

aparelho genital, em outro momento escreve sobre o charlatanismo na arte de curar, 

mas adiante escreve sobre temas como higiene e moda, higiene pública e defende o 

aborto legal com argumentos científicos e sociais, o que acreditamos ter causado 

estranhamento na população em sua maioria católica. Ginecologista fala muito sobre 

parto e gravidez, mostrando uma preocupação com as parturientes. Defende a 

regulamentação da sua profissão de médico, argumenta que a medicina deve ser 

tratada como as outras profissões bem remuneradas e valorizadas. Com a criação 

da diretoria geral de higiene do estado do Ceará a aproximação entre medicina e 

política se estreitou, visto que o médico ganhou maior visibilidade e importância na 

saúde pública. À medida que o médico é colocado como responsável pela saúde da 

população ele ganha maior autoridade para poder interferir na vida das pessoas, sua 

interferência se mostra nos hábitos com valorização do banho, alimentação 

higienizada, bebedeiras; nas casas com limpeza do chão, cuidados com animais; 

relações sexuais; água, ar e ambientes salubres, vacinas, tratamento de doenças; 



entre outros a fim de conservar o cidadão são para que seu trabalho não seja 

prejudicado ou mesmo não gere e perpasse doenças para outros. 

Essa mentalidade higienista contribui muito para a formação de grupos 

escolares no Ceará, assim também como para a profissionalização do trabalho 

docente. Os princípios higienistas- sanitaristas estão diretamente ligados às 

características arquitetônicas da cidade de Fortaleza. Foi um período marcado por 

epidemias contagiosas e também por isso a assistência médica, dentária e higiênica, 

assim também como o uso de chuveiro para o asseio foram difundidos e 

valorizados. Na revista Ceará médico identificamos elementos que nos mostram a 

preocupação em combater tais epidemias da época para isso podemos citar a 

revista de dezembro de 1930 onde na página 09 consta uma relação dos trabalhos 

feitos sobre o serviço de combate a febre amarela, em janeiro de 1929 um artigo do 

Dr. Carlos Stuart Filho disserta sobre a importância de todos praticarem esporte e 

critica o governo pela falta de locais adequados e gratuitos para essa prática que 

considera tão saudável. Na mesma revista na página 06 observamos um alerta 

alimentar, a matéria fala sobre a importância dos peixes na transmissão e 

contaminação das águas potáveis, temas como estes eram comuns na intenção de 

promover a saúde e prevenir doenças. Ao mesmo tempo temas de cunho político 

não eram deixados de lado visto que a categoria necessitava se auto afirmar perante 

a sociedade e para isso a revista e mais especificamente o quadro esculapeanas 

serviam perfeitamente. Na edição de dezembro de 1930 Dr. Virgílio de Aguiar 

defensor ferrenho da restrição de atividades médicas apenas para médicos 

formados, escreve sobre deondontia “definindo-a diz Littré: é a parte da medicina 

que trata dos deveres (e, conforme alguns, dos direitos) do médico.”3 O autor 

discorre sobre ética e moral, direitos e deveres do médico, fazendo comparações 

com outras profissões, percebemos aí uma tentativa de afirmação da profissão com 

a crítica ao charlatanismo vemos o combate a outras pessoa que trabalhavam na 

área da saúde sem diploma e a intenção de definir territórios nessa área. Em 

novembro de 1930 na página 07 o mesmo autor escreve sobre moralidade, 

progresso e coloca a república com responsabilidades médicas para com o povo. 

Fala do envolvimento político do médico e critica a postura filantrópica ao qual são 
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estereotipados, por fim exige que a profissão seja regulamentada, na mesma revista 

encontramos artigos relacionados à lepra e sífilis então podemos perceber que a 

abordagem dos assuntos discutidos na revista nos oferecem subsídios para 

considera-la o meio mais eficaz de propagação do saber médico em prol da saúde 

pública assim também como delimitar quem poderia ou não trabalhar nessa área.  

 

REFLEXÕES SOBRE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

Sabemos que na metodologia da história oral não é qualquer entrevista que 

pode ser considerada fonte histórica. Para isso ela necessita ser feita através de um 

método. Nossa entrevista se enquadra na modalidade de história oral temática visto 

que já estipulamos o tema e foram feitas perguntas para incitar uma conversa. 

Sabemos que ao escrevermos devemos observar os tempos distintos de manuseio 

da fonte que são: o da gravação, o da confecção do documento escrito e depois o 

de sua análise. Somente depois dos procedimentos de registro, transcrição e 

constituição do arquivo é que teremos uma fonte oral para estudarmos a história 

através dela. Em nosso artigo o tratamento da informação estará na análise das 

imagens gravadas da entrevista feita e cedida mediante carta de cessão do 

depoente.  

De posse da entrevista com Dr. Acilon Gonçalves Pinto, ex-prefeito do 

município de Eusébio e atual secretário de saúde do mesmo município, pudemos 

confrontar seu depoimento oral com outras fontes arquivísticas escritas. Uma das 

primeiras perguntas feitas foi: qual a relação entre medicina e política? Ele 

respondeu que a medicina está diretamente ligada à política no sentido de querer 

ajudar o povo, na vontade de salvar vidas como um todo. Percebemos aí uma visão 

benemérita da profissão atrelando a categoria a uma missão, um propósito ou 

mesmo uma vocação. Esse discurso somente vem para legitimar a enaltecer o papel 

do médico como generoso.  

A medicina ela tem muita importância na postura do político porque a 
medicina faz com que a pessoa seja uma pessoa humana e voltada 
para o bem estar da saúde individual e coletiva das pessoas, isso faz 
com que ao estar fazendo a política ele também tenha esse 



pensamento a sensibilidade leva pra política esse sentimento essa 
sensibilidade...4 

 

Em seguida falou sobre como o médico não deve deixar de lado sua profissão 

por está em um cargo político, afirmou que uma função não deve interferir na outra, 

mas ao mesmo tempo devem se ajudar e se relacionar. Considera-se acima de tudo 

um médico-político, pois em primeiro lugar está a medicina. Afirmou ter entrado na 

política por causa da medicina, pois devido a entraves no exercício de sua profissão 

e na intenção de saná-los foi que partiu para a política.  

Acredita que um político médico tem uma sensibilidade aguçada para lidar 

com o povo e seus problemas, está diretamente interagindo com suas 

necessidades, pois conhece seus anseios. Concorda com a delimitação do espaço 

do médico na área da saúde e diríamos que concorda com a lei do ato médico 

quase em sua totalidade, no entanto para nossa realidade, diz que ela deve ser 

alterada visto que não possuímos médicos suficientes para tais procedimentos e 

apoia a capacitação de outros profissionais para auxiliar nos procedimentos 

médicos. Em sua vida pessoal escolheu medicina porque seu pai era médico e 

filantropo, trouxe os ideais de seu pai não apenas para a medicina, mas também 

para a política. 

O ponto chave da entrevista foi quando o médico falou sobre a ocorrência de 

médicos nas prefeituras do estado. Diferente do que tínhamos entendido com outras 

fontes ele afirma que o fato do atual prefeito da cidade de Fortaleza ser médico é 

mera coincidência, visto que no âmbito regional concorda que exista uma relação de 

agradecimento dos pacientes e, por conseguinte uma ideia de dívida, diz que o 

médico poderá ganhar votos de eleitores, pois este associará que foi bem cuidado 

em sua saúde e, por conseguinte o médico cuidará de sua cidade com o mesmo 

zelo.  

A medicina ela ajuda o político a ganhar a eleição até um 
determinado número de pessoas, no momento em que, um cidade 
pequena, e até mesmo de médio porte, aí você diz mas tem muitos 
deputados que são médicos e se elegem, tem, mas a medicina em 
uma cidade pequena em um núcleo pequeno de pessoas que até um 
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deputado estadual você ainda consegue usar o fato de ficar mais 
conhecido e as pessoas conhecer você individualmente e conhecer 
você e saber que é uma pessoa que na sua profissão é voltada para 
o bem estar da população  aí a pessoa automaticamente transpõe de 
entender que aquela pessoa como político também será uma pessoa 
boa.5 

 

Esse pensamento pode está certo como também pode está errado, 

dependendo do médico, diz. Porém em instancias maiores, como Fortaleza o 

médico clinicando não se torna conhecido ao ponto de ganhar uma eleição apenas 

por seus pacientes e amigos e, portanto sua eleição já não dependerá de sua 

profissão e sim de sua oratória, destaca que um advogado, ou mesmo um 

marqueteiro se sairiam melhor.  

Para pequenos núcleos o médico leva vantagem porque, porque a 
vida dele é desnuda para a população ao passo que pra grandes 
núcleos advogados, jornalista o marqueteiro tem mais facilidade de 
dialogar com o povo sobre as suas ideias e se conseguir provar que 
as ideias que ele passa é o que ele sente o povo vota e acerta se ele 
enganar o povo o povo vota e erra. 6 

 

Com essas respostas podemos visualizar uma tentativa de desassociar pelo 

menos em âmbito maior a medicina da política na relação de votos. Então porque 

será que são tão recorrentes políticos médicos? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observado alguns elementos de um tempo passado próximo faremos 

algumas indagações que consideramos serem mais iniciais do que finais, visto que o 

tema discutido possibilita outros trabalhos. Pudemos observar algumas contradições 

ao longo do caminho pelas fontes arquivísticas impressas e pelas fontes orais. 

Apesar de serem necessárias leituras específicas do assunto a história oral sofre 

muitas críticas, no entanto entendemos que neste trabalho ela veio trazer um 
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dinamismo para o confrontamento de fontes escritas. Devido ao tempo da pesquisa 

não foi possível estabelecer relação entre diferentes pessoas de modo a adquirir 

diferentes depoimentos, porem isso não quer dizer que a entrevista utilizada não 

possa ser analisada de acordo com o método científico da historia oral.  

Na cidade de Fortaleza das décadas de 1920 a 1940, percebemos uma 

aliança entre medicina e política que se solidificou com o passar dos anos devido à 

difusão da prática médica com a população. Em âmbito regional este 

entrelaçamento entre estes dois segmentos se torna evidente e de certa forma 

dessociável, visto que o médico deixa de ser pessoa estranha que dar sossego ao 

moribundo e passa a ser visto como autoridade competente ao se tratar de saúde. E 

como tal pode e deve interferir na vida social da comunidade. Para que essa 

interferência aconteça ele é munido de aparato legal e assim é autorizado a entrar 

em âmbitos não somente público, mas também privado.  

A revista Ceará Médico veio como veículo difusor dessa estruturação na 

carreira de medicina, além de aproximar o povo do médico distanciava a população 

de outras pessoas que atuavam na medicina caseira da época. A cidade de 

Fortaleza estava passando por mudanças sócias e econômicas devido ao contexto 

histórico nacional e essas modificações na mentalidade na época ajudaram na 

edificação da figura do médico, pois este estava associado à ciência primado da 

república cujo tripé era modernidade, progresso e civilidade. O médico passou a ser 

mais respeitado e também mais próximo do povo, em muitos casos o amigo da 

família, que desejava apenas fazer o bem e trazer saúde e vida longa para todos. 

No Brasil existe uma relação entre eleições e dinheiro, devido ao nosso 

sistema eleitoral e aos eleitores que costumam votar no candidato mais popular e 

para fazer essa popularidade é preciso muito dinheiro, coisa que a maioria da 

população não dispõe, então percebemos que um fator favorável à candidatura de 

médicos é o poder aquisitivo apresentado. Além disso, existe no imaginário popular 

um respeito pela profissão de médico por acreditar que a medicina é uma vocação, 

ou seja, algo destinado inerente ao indivíduo, que simboliza algo de bom e por 

consequência o candidato é associado características benevolentes ao seu caráter.  

A entrevista nos evidenciou a premissa da ligação entre medicina e política no 

âmbito relacional, numa via de mão dupla, mais como uma troca ou associação 



ressignificativa onde o médico “ajuda” o paciente e este retribui o favor ao médico. À 

medida que o paciente é atendido ele se sente em débito com o profissional. A 

resposta do depoente na entrevista quanto a incidência de médicos nas prefeituras 

faz todo sentido, pois em regiões eleitorais são maiores a facilidades para 

manipulação em aspectos econômicos, sociais e afetivos facilitando a eleição de 

médicos, no entanto regiões com aglomerados de pessoas isso de fato se torna 

mais complicado visto que se faz necessário um pouco mais de esforço e dinheiro, 

elementos que não faltam a um candidato a prefeituras de capitais. Mesmo com 

essa suposta dificuldade o fato de ser formado e exercer a profissão já são 

suficientes para o imaginário da população congequiturar sobre seu caráter e 

intelecto.  

O assunto aqui exposto poderá e deverá ser abordado de muitas outras 

formas, e isso só engrandecerá a historiografia cearense. Estamos em constante 

formação e aprendendo com os erros e acertos possíveis destacados aqui com 

críticas e elogios, que este trabalho possa abrir caminhos para outros olhares do 

fazer política através da medicina ou o fazer medicina através da política como 

respondeu nosso entrevistado ao ser indagado sobre suas escolhas e sua ligação 

com a política. Diante do pouco tempo de pesquisa fizemos um trabalho que 

provocou o “normal” e causou estranhamento nessa associação que parece 

discursivamente intrínseca, mas que como observamos se construiu em um 

processo histórico e que ainda hoje se ressignifica para continuar existindo.  
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