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O Sr. Magalhães Neto — Não. Não me é possível, Sr. Presidente, ainda que, intensamente, o desejasse, expender, dentro
na estreitesa dos prazos regimentais, as considerações todas
que me sugere o substitutivo ora em debate. Por isso, determe-ei tão só, — é bem que fique liminarmente explicado
— na análise de um que outro ponto, de um que outro dispositivo, elegendo-os de conformidade com as tendências que me
dominam o espirito.
Na justificação das emendas que pretendo apresentar,
depois de submetê-las á apreciação da bancada a que tenho a
honra de pertencer, buscarei definir, mais amplamente, meu
ponto de vista, forcejando por que, á custa de estudo e de
. boa vontade, se vicariem as fracas possibilidades do meu engenho.
Corre-me, porém, antes do mais, o dever, de que de nenhum geito posso desertar, de deixar claramente explicadas,
firmemente ratificadas, as opiniões por mim expressas nos
apartes de que pontilhei o discurso, de todo ponto interessante, porquê substancioso e eloquente, há alguns dias aqui
pronunciado, pelo meu presado amigo e velho companheiro,
o nobre Deputado Xavier de Oliveira,...
O Su. XAVIER DE OLIVEIRA — Obrigado a V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETO — ... que nesta Casa representa, com patriotismo e desassombro o povo heróico do heróico Geará. (Muito bem).
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Agradeço a W. EEx.
O SR. MAGALHÃES NETO
Tem S. Ex. o meu
aplauso vivo, decidido, ao empenho que manifestou por quê
se incentive, mais e mais, a obra, a todas as luzes benemérita, da proteção da infância em nosso meio...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Declaro que não poderia
estar em melhor companhia.
O SR. MAGALHÃES NETO — ... tem de mini S. Ex.
as mais vibrantes palmas por haver focalizado, -nesta Assembleia, assunto de tão alta relevância, fazendo corn que, sobre
ele, incidam as vistas dos que podem promover o bem da in-

íancia no sentido de garantir a eficiência futura dos cidadãos, potenciais da pátria brasileira.
Lamento, porém, que discorde de S. Ex. no particular
de alguns assuntos, que serão por mim tratados aqui, porquê
também me podem servir, á maravilha, de ponto de partida
para os demais comentários que quero deixar feitos em torno
de certas determinações do projeto da Comissão Constitucional.
Argumenta S. Ex., e argumenta bem, argumenta como
costuma argumentar...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Mais uma vez, agradeço
a bondade de V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETO — Argumentou com sinceridade, com empenho vivo de bem servir á representação
que os seus coestaduanos lhe conferiram. Argumentou bem
com os índices de mortalidade infantil.
Mas teve S. Ex. em seu discurso um trecho que me
obrigou a aparteá-lo. E foi quando citava índices de mortalidade por demais elevados, que me não pareceram corresponder á exata, á verdadeira realidade.
O SR. ARRUDA FALCÃO — "V. Ex., como diretor de Satide Pública, não podia concordar com isso.
O SR. MAGALHÃES NETO — Não que S. Ex. deixasse
de agir de boa fé, porquê o que se deu com S. Ex. dar-se-ia
inevitalmente com quem quer que a esta tribuna subisse
para citar índices de mortalidade infantil, calculados que
estes devem ser — e nesse sentido veio o meu aparte — de
acordo com o número, a totalidade dos nascidos vivos em
determinado período. O estaticista, para calcular tais índices, só dispõe, quando dispõe, de um recurso: o registro
civil de nascimentos. E toda gente sabe que o registro civil
de nascimentos, em nosso país, — triste realidade que de
certo modo me confrange — praticamente não existe.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Eu disse daí, dessa tribuna, que, mesmo reduzindo de 50 % esse registro de nascimentos, os índices oficiais a que me referi, fornecidos pelo
Departamento de Saúde Pública, ainda assim são assombrosos.
O SR. MAGALHÃES NETO — Chegarei lá. Estou dizendo, no momento, que V. Ex. agiu de boa fé.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Muito agradeço esse conceito de colega e amigo velho.
O SR. MAGALHÃES NETO - - Esses índices hão de
ser menos elevados do que, na realidade, parece, justamente por essa circunstancia que aponto, de que o registro
civil de nascimentos representará, quando muito, 20 % do
exato número de nascidos no território nacional.

O SR. ABELARDO MARINHO — Quando eu era chefe do
Serviço de Higiene Infantil e Higiene Pre-Natal, no distrito de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon, organizei
uma estatística, dispondo do pessoal sob as minhas ordens,
a respeito dessa questão de registro civil. E, em cerca de
2.000 crianças que frequentavam o nosso Serviço, pude verificar que, de l a 8 anos de idade, 40 % não tinha sido
levado ao registro civil.
O SR. MAGALHÃES NETO - - Agradeço, Sr. Presidente, a informação preciosa que me acaba de ser dada pelo
Deputado Abelardo Marinho, informação de tanto maior valia quanto provém do um sanitarista de mérito.
De acordo com o aparte com que S. Ex. me distingue,
verificar-se-á facilmente que, se na Capital Federal, num
bairro elegante como o de Copacabana, tal se dá, o que não
ocorrerá na vastidão dos sertões brasileiros?
Trago aqui, e quero que a Assembleia ouça, menos para
justificar o aparte que dei ao discurso do ilustre colega,
do que para focalizar assunto que exige a todo momento as
vistas do poder público, no sentido de ser convenientemente
solucionado, palavras que, em trabalho apresentado ao 5°
Congresso Brasileiro de Higiene, reunido em Recife, em
1929, tive ocasião de escrever:
"Bem é que fique d i t o . . . que falho, falhíssimo
como é, entre nós, o registro civil dos nascimentos, etc."
No mesmo sentido opina o ilustre sanitarista brasileiro,
cujo nome vou citar, em homenagem aos que, nesta Casa,
representam o glorioso Estado de São Paulo. O Dr. Valdomiro de Oliveira, em relatório apresentado sobre as teses
referentes á mortalidade infantil no mesmo Congresso,
escreve:
"Assinalam os autores," — de referência a certos
trabalhos — "com justeza, o fato de não serem os registros de nascimentos feitos com regularidade. Ê
fato corrente em todo o Brasil. Em São Paulo, num
inquérito sobre as causas da mortalidade infantil, a
que se procedeu recentemente no Distrito do Bom
Retiro, verificou-se fato análogo ao mencionado pelos
autores."
Isto quer dizer que, no progressista e culto Estado de
São Paulo, o mesmo fato se verifica, como na Capital Federal e nos demais Estados brasileiros.
E, se não bastasse a opinião dos sanitaristas, eu traria
á consideração da Assembleia, uma de todo ponto valiosa:
a do maior estaticista brasileiro, o ilustre Dr. Bulhões
Carvalho.

Diz o eminente patrício:
"Embora acreditemos que a natalidade da Capital Federal seja inferior a de outras capitais importantes, estamos convencidos da grande deficiência de
nossa estatística de nascimentos. Baseia-se ela em
informações fornecidas pelo Registro Civil, de modo
imperfeito, entre nós, e sujeitas a numerosíssimas
lacunas."
O SR. ARRUDA FALCÃO — V. Ex. dá licença para um
aparte? Não obstante todo o meu entusiasmo em aplaudir o
aticismo da oração de V. Ex. e, sobretudo, a maneira otimista com que V. Ex. defende o serviço de higiene,...
. O SR. MAGALHÃES NETO — Ainda não defendi.
O SR. ARRUDA FALCÃO — ... temo que se possa dar, em
consequência das cifras otimistas de V. Ex., um descuido
com a mortalidade infantil, que está a reclamar grandes
cuidados. Isto porquê atribuo a mesma falha do registro
de nascimentos ao de óbitos.
O SR. ABELARDO MARINHO — Não pode ser. Aí é que
não.
O SR. MAGALHÃES NETO -- O nobre Deputado verá,
dentro em pouco, que eu também quero figurar na vanguarda dos que se batem por uma melhor higienização da
infância. S. Ex., em breve, verificará que vou apontar,
como realmente apavorantes, os nossos índices de mortali'-*
dade infantil.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Foi o que especialmente
quis significar á Assembleia em meu discurso
O SR. MAGALHÃES NETO — Estou apenas explicando os apartes que dei ao meu nobre colega, retificando, em
certos pontos, a sua oração; retificação que faria — como
disse e quero repetir — a quem quer que subisse a esta
tribuna para argumentar com -os índices sujeitos á crítica.
Vou, porém, preterir este ponto do meu discurso.
Queria mesmo fazer mais largas considerações sobre o as«
sunto...
O SR. ARRUDA FALCÃO — Estamos ouvindo a V. Ex.
com agrado. Por isso, não deve V. Ex. sacrificar qualquer ponto de suas considerações.
O SR. MAGALHÃES NETO - - ... mas estou disposto
a resumi-las em favor de outro aspecto de minha discordância com meu prezado amigo, Sr. Xavier de Oliveira. Sou
obrigado, entretanto, ainda, a citar as opiniões valiosíssimas, provindas de dois conterrâneos meus, dedicados ao
serviço de saúde pública, meus diletos companheiros nas
realizações que temos logrado na Baía, Drs. Franca Rocha
e Dionísio Pereira, que, em inquérito sobre a mortalidade

infantil, na Capital daquele Estado, precisam essa grande
falha do registro, mostrando que, a cerca de quinze mil
nascimentos registrados, correspondiam mais de oitenta
mil batisados, na mesma época. É que, de acordo com a
crença, toda a gente, pelo menos a grande maioria do povo
brasioeiro, leva os filhinhos ao batismo, mas não cumpre
o preceito legal de registrá-los civilmente.
Daí a falsidade dos índices. Desde que a constante
não seja verdadeira, ou, para falar mais propriamente, desde
que um dos elementos da fórmula não exprima a realidade, necessariamente todos os cálculos hão de ser falsos e sujeitos á retificação. Mas nem por isso, com
todas as correçõss, apreciados em sua relatividade, nem
por isso deixam de ser os nossos índices de certo modo
apavorantes, porquê os reais hão de ser superiores a cem,
em algumas capitais talvez superiores a duzentos, quando,
em via de regra, nas cidades civilizadas não chegam a cem,
já se havendo alcançado, em regiões como a Nova Zelândia;
índices que variam entre 38 e 40 por mil. Lógico é, pois,
que, em nosso país, onde a média é superior a cem, muita
há por fazer para baixá-la a cifras possíveis de se obterem com a realização de serviços qua procurem defender,
a todo o poder que o possa, a saúde da criança.
Meu desacordo, porém, é grande, sem conciliação possível, quanto á lembrança concretizada na emenda que o
meu presado amigo Xavier de Oliveira disse ter de apresentar ao plenário. É quando S. Ex. se bate pela criação
do Departamento da Criança, independente das organizações sanitárias e plenamente autónomo. E talvez não cuidasse do assunto se S. Ex. não dissesse daqui que o Governo Provisório, sponte sua, talvez, dentro em pouco, decretasse a infeliz medida.
Com a minha conciência de homem a quem requeima
a chama do entusiasmo pela solução dos grandes problemas sanitários do país, não posso deixar passar sem o meu
protesto a iniciativa infeliz de tal medida, que importará
na desorganização de tão importante serviço sanitário.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — É uma injúria que V. Ex.
faz ás necessidades da criança no Brasil, injúria cometida
por todos os seus colegas dos Estados e que, aqui, tomaram
parte no Congresso da Criança, realizado há poucos meses.
O SR. MAGALHÃES NETO — Permita o meu prezado
amigo que contraponha, ao seu entusiasmo de apaixonado, a
serenidade de quem trata diariamente desse assunto sanitário.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — O orador é também um
apaixonado sanitarista.
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O SR. ABELARDO MARINHO — Se houve essa unanimidade,
é para desconfiar que não exista injúria. Há essa opinião
forte em torno da ideia.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Os Estados declaram que
dispõem de recursos para fazer a assistência á infância e deixam as crianças morrerem l
O SR. MAGALHÃES NETO — Apelo para a sinceridade
do meu prezado colega, afim de que acompanhe meus argumentos, porquê tenho a certeza de que, depois de ouvi-los,
S. Ex. se penitenciará e retirará a emenda.
O Sn. XAVIER LÊ OLIVEIRA — Sou todo ouvido.
O SR. MAGALHÃES NETO — V. Ex. sabe que não pode
haver solução de continuidade na estima que nos liga. É
S. Ex. um espírito culto e a cultura não separa os homons,
antes, os torna amigos: "homines ex cultura r.mici". Toda
a alma culta é uma fiandeira de ideal, produtora de fios
subtilíssimos, que, como raios de sol, atravessam as outras
almas irmãs, para que use de uma imagem feliz de Ortega y
Gasset, uma das mais altas expressões do pensamento contemporâneo.
Pode S. Ex. apartear-me; pode S. Ex. divergir de mim,
porquê tenho certeza de que as nossas almas, cada vez mais,
se enredarão nessa luminosa trama.
Ouçamos o acatado sanitarista Artur Newsholmes, aplaudido e respeitado pelas maiores autoridades no assunto:
"A public health problem is comonly any other
problem in disguise. "
O que quer dizer: todo problema de saúde pública é
comumente um outro problema disfarçado.
O SR. ARRUDA FALCÃO — V. Ex. permite uma opinião
profana ? No Brasil, é sempre problema de engenharia.
O SR. MAGALHÃES NETO — Muito bem; está certo com
a sentença.
Ia eu dizendo: sentença é esta de tal justeza e de precisão tão rigorosa, que o caráter se lhe pode conferir da um
axioma.
Os problemas sanitários, na verdade, se entrelaçam. Daí
as relações de dependência entre as atividades que se propõem a resolvê-los; relações que podem ser comparadas, com
a utilização de imagem feliz do sanitarista inglês, ás entretidas pelas peças de um mosaico: tanto que uma delas falhe
na função integrativa, as demais sucessivamente, se deslo. cam e o mosaico se desconjunta, desservindo sua finalidade.
Dessa interdependência natural deflue, legitima, resulta a
necessidade da coordenação das atividades sanitárias.
Isolar o problema da criança, fazer desse problema um
problema individual, é prejudicar a sua soluçíto, é prejudicar a solução dos demais problemas sanitários.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — V. Ex. dá licença para um
aparte ?
O SR. MAGALHÃES NETO - - V. Ex., pelo amor- de
Deus, não me desintegre o mosaico sanitário !
O Sn. XAVIER DE OLIVEIRA
Será talvez o penúltini?
aparte, porquê espero alguma coisa que vem aí, a que ppeciso responder. Meu critério é também esse de V. Ex., que é,
aliás, o de todos os médicos que estudam higiene. Tendo,
porém, em vista que a emenda Leví Carneiro, de 10 °° para
os problemas sanitários e assistência do Brasil, não pôde
sequer ser considerada pela Comissão dos 26, apeguei-me á
questão da criança, isoladamente, dizendo que é um problema que se imbrica por outros aspectos sociais da criança,
e quis, então, reduzir de 10 a l °|°. Foi por isto que pedi,
em nome da mulher brasileira, o voto da Assembleia. E
conto obtô-lo, porquê nunca perdi questão alguma em minha
vida.
O SR. MAGALHÃES NETO — V. Ex. obterá o voto da
Assembleia. Obtô-lo-á, talvez, pelo prestígio que V. Ex.
adquiriu, defendendo magnificamente, aquela emenda sobre
a imigração, em discurso de todo o ponto encomiável.
Não creio, porém, que V. Ex. venha alcançar esse
apoio, se a Assembleia atentar bem no ^dispautério que
praticará se o conceder.
Saiba V. Ex. que não vai na minha frase nenhum intuito, de ao de leve, diminuir o significado das suas considerações, inspiradas na sua cultura, inspiradas no seu patriotismo, mas, se assim não falasse, com todas as forças de
uma segura convicção e com o calor de quem tem responsahilidades nos serviços sanitários em sua terra, não estaria
cumprindo devidamente a missão que me confiou o glorioso
povo da Baía.
Sou sincero, creia V. Ex.; e é com a minha sinceridade
que declaro que, se não partisse, como partiu, de um colega
ilustre, tal lembrança -- lembrança que V. Ex. mesmo o
disse, não é apenas sua, mas de muita gente que sustenta o
mesmo ponto de vista, — não estaria aqui a tratar deste
assunto, prejudicando considerações que devia fazer em torno de matérias outras que mereceriam, no caso, o melhor
da minha atenção, mesmo em benefício da saúde da criança.
Mas, como acentuei de começo, V. Ex. nos trouxe também
uma ameaça, ameaça apavorante para os que cuidam dos
problemas sanitários: a de que, sponte sua, o Governo Provisório decretará a criação do Departamento da Criança, o
que é um erro.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Não apoiado; não disse
Departamento. Disse Diretoria Geral de Maternidade e Assistência á Infância.
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O SR. MAGALHÃES NETO — Independente dos serviços sanitários. É o mesmo erro.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Isto é o que foi votado no
último Congresso da Criança, há pouco realizado.
O SR. MAGALHÃES NETO — Só quanto á assistência...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Referi, também, que está
de acordo com a Mensagem do Natal do Sr. Chefe do Governo Provisório e com a conciência do país.
O SR. MAGALHÃES NETO — Bem sei que, no último
Congresso da Criança, reunido, aqui na Capital Federal, foi
trazida ao tapete das discussões essa questão. Não desconheço, entretanto, que os sanitaristas, todos aqueles que
têm responsabilidade no particular, a uma só voz, opinaram contra a medida absurda.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — V. Ex. sabe que subsistirá a independência administrativa do cada Estado. O órgão centralizador apenas agirá para orientar o serviço nos
Estados.
O SR. MAGALHÃES NETO — O assunto também serve
de ponto de partida a muitos outros de que vou cuidar. Preciso demonstrar a inter-relação dos problemas sanitários...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Ninguém a ignora.
O SR, MAGALHÃES NETO — ..., no tocante aos serviços de proteção á criança.
O ilustre colega teve ocasião de referir aqui, e referiu
muito bom, com precisão, com exatidão e com a sinceridade
que caracteriza todos os atos de S. Ex. ...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Muito obrigado a V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETO — ... sinceridade minha
velha conhecida, — referiu os resultados do inquérito relativo á mortalidade infantil, aqui realizado, de acôrdt/ com o
plano da Liga das Nações, e presidido por um sanitarista de
alto mérito, o eminente patrício, Dr. João de Barro? Barreto.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — É verdade.
O SR. MAGALHÃES NETO — Ora, o que se apurou,
quanto á mortalidade infantil, mais ou menos com pequenas
variantes, foi que as causas dessa mortalidade, quando não
são pre-natais, natais e neo-natais, prendem-se ás doenças
gastro-intestinais, decorrentes da má alimentação, doenças
respiratórias, doenças transmissíveis. Como ó possível, meus
senhores, cuidar da criança, tendo por um dos escopos o menor deles, o menos importante — a redução da mortalidade
infantil - - sem atender aos cuidados preconcepcionais, aos
cuidados durante a gravidez e parto, (do que, aliás, o Departamento de Maternidade se encarregaria), os da assistência durante os trabalhos do parto e post-parto?
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — A infância está dentro da
assistência á maternidade.
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O SR. MAGALHÃES NETO — Tudo seria possível, conjugando os serviços pre-natais com os serviços de proteção
infantil propriamente ditos. Mas, perguntarei, como suprimir as causas das doenças transmissíveis, se houver o
serviço especial de criança, sem subordinação, no particular,
ac serviço epidemiológico geral?
O SR. XAVÍER DE OLIVEIRA — Esse serviço existe em
todo o país. O que, realmente, não existe, no Brasil, é o
serviço de Assistência á Infância. Este é que tem sido posto
num segundo plano.
O SR. MAGALHÃES NETO — Aliás, devo dizer que não
é o serviço de assiíência propriamente que resolverá o problema da criança.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Ai da Baía se não fosse o
serviço de Assistência e Proteção á Infância, porquê o Governo Baiano, que tanto tem cuidado dos problemas sanitários, sempre se descuidou desse!
O SR. MAGALHÃES NETO — Não é verdade. Desafio
V . Ex. a prová-lo. Os serviços de Higiene Infantil, entregues á competência indiscutida e indiscutível de Martagão
Gesteira, de longa data se vêm tratando com o máximo cacarinho. Assinále-se ainda a contribuição benemérita de Alfredo Magalhães. Não é, porém, apenas com as gotas de
leite e corn as "creches" que se resolve o problema sanitário da criança. O problema da criança ó, sobretudo, de
educação; é essencialmente um problema social, um problema que diz muito de perto com a questão do pauperismo.
Melhorem-se as condições gerais do povo, modifique-se o
sistema de salário, realize-se obra social de vulto, e a mortalidade i n f a n t i l diminuirá, porquê o povo se terá enriquecido. (Muilo bem.)
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Essa observação de V. Ex.,
nas condições em que o Brasil se encontra, neste momento,
é quasi uma abstração.
O SR. MAGALHÃES NETO — É ciência, meu colega; ó
convicção científica; é conhecimento seguro das decantadas
realidades brasileiras.
Conheço inúmeros casos de criancinhas que morrem á
mingua de alimento. Não há serviço social que possa trazer a essas criancinhas todas, tão numerosas elas são, o alimento de que carecem.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — V. Ex. podia computá-las
em 80 %.
O SR. MAGALHÃES NETO — O que a justiça humana
reclama é a modificação do desgraçado sistema que a alguns
dá tudo e á maioria nada dá.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Á criança não dá nada, no
Brasil. De pleno acordo com Y. Ex.
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O SR. MAGALHÃES NETO — Demais, o problema í
educativo, é, sobretudo, de educação sanitária, que, entretanto, não deve ser ministrada tão só —
O SR, XAVIER DE OLIVEIRA — É uma especialização
dentro da própria especialidade do sanitarismo.
O SR. MAGALHÃES NETO — E vai ver o nobre colega
que, para ser eficiente, tem de ser eminentemente centralizada.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — É o que pleiteio.
Ò SR. MAGALHÃES NETO — Para citar um exemplo
e encurtar as minhas considerações: não ignora V. Ex.
que agente precioso de educação sanitária é a enfermeira
visitadora.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Enfermeira especializada.
O SR. MAGALHÃES NETO — Não; ó a enfermeira geral. É aí que vou tocar.
O SR. XAVIEI DE OLIVEIRA — Não nas condições atuais.
Dou uma prova a V. Ex. : perguntando, no Congresso da
Criança, se alguma das muitas enfermeiras que residem no
Hotel 7 de Setembro uma só vez teria entrado no local destinado ao Serviço de Assistência á Infância, instalado no
mesmo prédio, o diretor do referido Serviço observou, com
pesar, que nenhuma dessas enfermeiras que estudava no
curso de Saúde Pública, tinha, sequer, penetrado no Hospital Artur Bernardes, que fica anexo ao palácio onde residem.
O SR. MAGALHÃES NETO — Não precisavam, porquê
a enfermeira visitadora não é agente de assistência. Todos
os técnicos, até, condenam que se associem, na enfermeira
visitadora, os dois misteres..
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Estou de acordo. Posso
dizer a V. Ex. que isso foi criado na reforma a ser assinada dentro de poucas horas.
O SR. MAGALHÃES NETO — Vou dai um exemplo
no que 'respeita á enfermeira visitadora. Tenhamos enfermeiras visitadoras especiais para crianças. Mas havemos de ter, também, as visitadoras especiais para escolares
e para os preescolares.
O SR. ABELARDO MARINHO — Aliás, a experiência na
Capital Federal, mostrou que o sistema separatista, que foi
tentado, fracassou em absoluto.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Eu já declarei que no projeto a ser assinado estão englobadas as duas escolas.
O SR. MAGALHÃES NETO — Vamos obter enfermeiras
visitadoras para todos os serviços, e, tendo as famílias de estar em contacto com os serviços sanitários, principalmente,
com o Centro de Saúde, unidade sanitária que já mostra a
necessidade de coordenação, que inferno não será para cada

família receber, em, um dia, cinco e seis enfermeiras, para
tratarem de assuntos diferentes?
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Já disse a V. Ex. que as
escolas estão reunidas em uma só, no projeto a que aludi.
O SR. MAGALHÃES NETO — Cito esta questão de menor
incómodo para as famílias, porquê a maior eficiência do serviço está demonstrada indiscutivelmente, e agora, a propósito,
tivemos o depoimento do nosso colega Sr. Abelardo Marinho.
E a economia de tempo e de dinheiro, assuntos que parecem
de somenos, mas que em matéria sanitária são da mais alta
importância, dada a despeza a efetuar com os serviços sanitários?!
Ora, se no particular das enfermeiras, é preciso numa só
agente centralizar toda a ação educativa, como separar o serviço da criança? Naturalmente com enfermeiras especiais de
crianças ?!! Isto para só citar um exemplo, com referência á
educação sanitária.
O Sn. XAVIER DE OLIVEIRA — As enfermeiras gerais naturalmente se orientarão para. os serviços da criança.
O SR. MAGALHÃES NETO — Agora, com as luzes dos
seus conhecimentos, quer ver V. Ex. como a razão está com
os que pleiteiam no mesmo sentido em que eu advogo? Vossa
Ex. vai ver.
Não cuidando só da criança, do lactente, porquê esse deve
ser nutrido pelo leite materno, vamos ás crianças de idade
mais elevada, aos pré-escolares, e veremos como se pode tratar da alimentação da criança pré-escolar, sern a concurrôncia
do serviço especial da alimentação pública, que vela pela
sanidade dos alimentos distribuídos á família e que, por conseguinte, também ás crianças caberão.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — O problema é muito difícil
no Rio de Janeiro, onde os restaurantes estão, em geral, entregues a chineses.
O SR. MAGALHÃES NETO — Esta parte do serviço não
está idealmente feita. E a questão do meio? Em biologia,
ninguém desconhece a influência do meio...
O SR. PACHECO E SILVA — V. Ex. não devia esquecer a
fiscalização do leite.
O SR. MAGALHÃES NETO — O nobre colega me traz
contingente preciosíssimo que incide até sobre a saúde do
lactente.
Quando o aleitamento materno, não for possível, quando a alimentação natural da criança, pela mãi ou pela nutriz, for impraticável, haverá recurso para o leite, sobretudo
de vaca. Incumbir-se-á o serviço especial da criança da
fiscalização sanitária do leite?
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Como se o serviço de assistência á infância implicasse em extinguir todos os outros
serviços de saúde pública!
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O SR. MAGALHÃES NETO — A tese é a da necessidade
de coordenar, porquê não é possível tornar independente O
serviço. É contra essa independência que peço o voto dos
Srs. Constituintes. É contra ela que reclamo do Governo,
no caso de querer criar o Departamento da> Criança.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Repito a V. Ex. que não
falei em departamento, mas em Diretoria Geral da Criança,
tal como as da Saúde Marítima e dos Serviços Sanitários
Terrestres.
O SR. MAGALHÃES NETO — Não sei bem quanto tempo me resta. Pediria a V. Ex., Sr. Presidente, que me
esclarecesse a respeito.
O SR. PRESIDENTE — Do prazo de uma hora que V. Ex.
tinha em virtude de cessão feita por um colega, restam apenas 25 minutos.
O SR. MAGALHÃES NETO — Agradeço a informação
de V. Ex.
Pretendi, Sr. Presidente, demonstrar a razão da minha
atitude para com o discurso, que não tenho dúvida alguma
em considerar eficiente e brilhante, do meu prezado colega,
do meu velho companheiro, Sr. Xavier de Oliveira.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Nas más horas.
O SR. MAGALHÃES NETO — Preciso insistir em declarar que fui companheiro de S. Ex. nas boas como nas
más horas.
O Su. XAVIER DE OLIVEIRA <— Já não interromperei mais
V. Ex., nem mesmo para agradecer as suas gentilezas.
Queremos ouvi-lo.
O SR. MAGALHÃES NETO — Dizia eu, Sr. Presidente,
que o problema era, sobretudo, educativo e que, aliás, de
certo modo, na educação sanitária estão contidas as soluções
de todos os problemas de Saúde Pública. Por isso foi que
apresentei uma emenda ao capítulo do anteprojeto, referente" á família e á educação. Essa emenda, porém, tendo sido
aceita integralmente pelo relator, o brilhante Deputado Soares Filho, aparece deformada no substitutivo, e me cumpre
o dever de retificar o artigo que ao assunto se refere. Diz o
artigo 179:
"A educação moral e cívica, a educação física,
a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias
obrigatórias em todas as escolas, exceto nos cursos
superiores."
Minha emenda, Sr. Presidente, não fala em obrigatoriedade de ensino de higiene. O que eu pedia era que nas
escolas se fizesse, se praticasse também a educação sanitária. E dizia, na justificação, que, bem que soubesse que o
esforço educativo, no particular sanitário, se devesse fazer
sentir muito, muitíssimo antes da idade escolar, ato mesmo
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antes do nascimento da criança, porquê a verdadeira educação de uma criança, na frase de Holmes, deve começar
com seu avô, no meio escolar não havia como preterir-se a
educação sanitária, feita convenientemente, por isso que
sua finalidade é crear — costuma dizer-se — a conciência
sanitária — eu direi, sem refugar meu assentimento á expressão, mas com a tecnologia dos psicólogos, cuja finalidade é formar o inconciente, o automatismo sanitário, merco
do qual o indivíduo adota um comportamento higiénico,
dentro no qual realiza a defesa do seu organismo sem esforço, automaticamente.
O SR. PACHECO E SILVA — A formação do hábito.
O SR. MAGALHÃES NETO — É a formação do hábito.
O hábito é inconciente; o hábito é automático. Um ato inicialmente conciente, toma o caráter de hábito quando passa
a se tornar inconciente, automático.
O SR. JOAQUIM MAGALHÃES — Inconciente, não: subconciente.
O SR. MAGALHÃES NETO — O aparte do nobre colega
é procedente, porquê S. Ex. se coloca num ponto de vista
de certa escola. Entretanto, temos que dizer "inconciente",
com a boa tecnologia psicológica: a dos- que se filiam á escola que aceita a divisão entre conciente e inconciente, ainda
que admitam também o preconciente ou mesmo o sub-conciente a que S. Ex. se refere.
O que, como disse, pedi foi a adoção da educação sanitária.
Ora, a educação sanitária tem por finalidade precípua
formar hábitos. É verdade que com essa formação de hábitos se hão de ministrar, também, pequenos ensinamentos,
ensinamentos elementaríssimos de higiene; não o ensino
sistemático da higiene. Se se quisesse legislar como aqui
está, adotando higiene em vez de educação sanitária, seria
isso urn erro, um contrassenso, e teríamos o absurdo seguinte; a higiene não poderia ser ensinada nas escolas superiores, porquê aqui está: "A educação moral e cívica, a
educação física, a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias obrigatórias em todas as escolas, exceto nos
cursos superiores..." Donde se infere que, pela Constituição Brasileira, não se poderia ensinar higiene nem mesmo
nas faculdades de medicina.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Quanto professor em disponibilidade!. ..
O SR. MAGALHÃES NETO — Eu não queria tratar do
assunto, mas não acabo comigo que não trate.
O SR. PONTES VIEIRA — Esse "exceto" aí não é em relação a matérias "obrigatórias"?
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O SR. MAGALHÃES NETO — Sim; mas o ensino nas
escolas superiores fica facultativo. E na Escola de Medicina devia ser obrigatório.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA — Também na Escola Politécnica.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS — Ele se estende a outras
faculdades; não a todas; daí o dispositivo não ser obrigatório. Na Faculdade de Direito, por exemplo, tal ensino
não é necessário.
O SR. MAGALHÃES NETO — Aliás, V. Ex. tem razão.
Segundo a organização vigente, parece, não é obrigatório o
ensino de higiene na Faculdade de Direito, embora devesse
ser.
É preciso não derivar o espírito dos Srs. Constituintes
para essa questão de nonada. O cerne, o âmago do meu argumento ó aquele que está em que não quero, porquê não
satisfaz a verdadeira finalidade, que se substitua a expressão que usei "educação sanitária" pela de "higiene". Ensino
sistemático de higiene não ó possível que se faça nas escolas.
O que se deve é trabalhar nos estabelecimentos escolares
pela formação de hábitos higiénicos ou pela correção de
maus hábitos higiénicos, porventura existentes.
O SR. MÁRIO CHERMONT — Isso é que precisa ficar na
cnociência da Assembleia.
O SR. MAGALHÃES NETO — A expressão "educação
sanitária" pode abrangei" o ministrar desse ensino; mas
"ensino de higiene" não atinge, de modo algum, a educação
sanitária. Portanto, a minha impugnação ao artigo 179,
nesta parte, é de todo ponto razoável, sobretudo porquê
a ideia de incluir esse dispositivo no texto constitucional
partiu de mim, em emenda que foi adotada pela Comissão,
embora esta a houvesse deformado.
A deformação é explicável porquê não foi ouvido um
técnico em assunto sanitário, um técnico no particular, e,
dos espíritos brilhantes que compõem a Comissão dos 26,
não se há de exigir enciclopedismo.
O SR. MÁRIO CHERMONT — O ensino sanitário nas escolas trará para o Brasil vantagens futuras; será sobretudo
um recurso para que a mentalidade brasileira se modifique
e possamos mais facilmente tratar da profilaxia dos males
que afligem o nosso país.
O SR. MAGALHÃES NETO — Muito bem: a educação
sanitária. Faço questão do termo, porquê é técnico.
O SR. MÁRIO CHERMONT — Estou de pleno acordo: a
Educação Sanitária.
.0 SR. MAGALHÃES NETO — Como já disse, Sr. Presidente, não acabo comigo que não toque num assunto delicado que se contém no âmago desses artigos. Percebo claramente a intenção superior que ditou essa determinação,

mas não sei como deixar de estranhá-la. "Nas escolas primárias, é ainda obrigatório o ensino do idioma nacional".
É possível obter a mesma finalidade com uma redação
.melhor. O que eu quero, o que o meu patriotismo não admite é que, conhecendo-se essa Constituição no estrangeiro, se
vá pensar que, no Brasil, no estado anterior ao em que estamos lugisferando, não se ensinava o idioma nacional nas
escolas primárias. Não vejo em Constituição alguma dispositivo semelhante. Acho que a inclusão poderia fazer pensar nisso que acabo de apontar. Preferiria que se dissesse:
"Nenhuma escola poderá funcionar, sem que no seu programa, esteja incluído o ensino do id'ioma nacional". Sei
bem o que isso visou — foi evitar certo perigo a que não
vem a pêlo, aqui, aludir. Não é, pelo menos, diplomático
faiê-Io.
Continuo, Sr. Presidente, com o mesmo propósito modestíssimo, mas sincero, de analizar os dispositivos do anteprojeto, como disse de começo, de conformidade com as tendências que me dominam o espírito.
No capítulo da "Ordem Económica e Social", tivesse eu
tempo, Sr. Presidente, cedendo á predileções do meu espírito, ainda que celeuma provocasse na Assembleia, trataria
com entusiasmo, com o desassombro da minha opinião e com
a opinião do meu desassombro, da questão social — questão
social que só não vê quem, diante da tempestade, adota a atitude do avestruz; questão social que existe e exige solução de
.acordo com a índole brasileira, com o estádio evolutivo do
nosso país. Não quero, porém, abordar o perigoso assunto;
.apenas analisar alguns dos dispositivos do capítulo.
"Art. 59. Igual salário para igual trabalho",
"Jornal de trabalho diário, não excedente de oito
horas. "Proibição de trabalho a menores de 16 anos
e trabalho noturno e de indústrias insalubres a menores de 18 anos".
Apresentei uma emenda sobre o trabalho noturno dt
menores e sobre a limitação de idade para o início de aprendizagem e do trabalho profissional. Entretanto, nôste particular, cuidei também do trabalho das mulheres. O assunto
é espinhoso. Pode ferir melindres feministas.
Sou dos que pleiteiam igualdade política da mulher
sem, entretanto, considerar iguais as funções sociais dos dois
sexos, contra o que a mesma biologia se revolta. Mas até por
isso, dando apoio a certos ideais feministas, não posso consentir que se lhe emprestem um sentido anti-biológico;
•queria, pois, que, também, se vedasse o trabalho noturno ás
mulheres e, bem assim, a realização de trabalho em indústrias insalubres para os organismos, femininos. E a ciência
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fala em favor de minha sugestão, que é adotada em outros
países d>i mundo.
A ciência — e já que aqui estão magnificamente represenLados os sentimentos católicos do Brasil — ciência e
as próprias autoridades eclesiásticas abonam as minhas
sugestões.
Começarei pela citação do ponto de vista defendidopelo Santo Padre Leão XIII, na notável encíclica" De Rerum
Jíovarum", que marcou, indiscutivelmente, uma nova época nos estudos referentes á questão social.
Escreveu S. S. Leão XIII: "Finalmente, o que pôde
fazer e, ao que se pôde abalançar um homem de idade adulta e robusta, iníquo é exigir a uma criança ou a uma mulher."
A mulher é menos resistente á fadiga, por força mesmo
de seu modus vivendi fisiológico. É preciso lembrar que a
ciência, essa psicotécnica que meus prezados colegas Dr. Pacheco da Silva, notável alienista, e o não menos culto Dr. Xavier de Oliveira, conhecem, indica que não ó admissível o
exercício de uma profissão, em desacordo com, as aptidões fsicas ou psíquicas de quem a vai desempenhar. Ora o estudo das aptidões físicas e psíquicas da mulher demonstra
a sua incapacidade de resistência á superfádiga.
Não há, pois, como exigir das mulheres o trabalho suplementar, o trabalho noturno e o trabalho em indústrias
insalubres.
Temos obrigação de defender o organismo feminino
até mesmo em benefício da sacrossanta missão da maternidade, a razão mesma do seu sexo.
Outra consideração, que me sugere o capítulo que ora
discuto, é relativa á assistência ao trabalhador enfermo
bem como à gestante operária.
Aplaudo integralmente o dispositivo. Reputo-o, porém,
incompleto.
Se quisermos fazer obra perfeita, havemos de redigila de outro geito, tal qual propus em emenda largamente
justificada que, — parece-me, a Comissão não aceitou.
O dispositivo, tal qual está expresso, protege apenas ao
trabalhador na moléstia. Não cuida do trabalho, da proteCão á saúde muitíssimo mais importante, embora mais
adiante, quando diz "Veiar pela saúde pública" aí esteja
também compreendido o serviço de higiene do trabalho, de
higiene profissional.
Já, entretanto, que se fala em proteção ao trabalhador
na moléstia melhor fora redigido o dispositivo estabelecendo assistência médica e sanitária ao trabalhador.
Com as expressões "assistência médica e sanitária",
proteger-se-ia a saúde como se ampararia o trabalhador

na moléstia. Seria até desnecessária a locução "amparo á gestante operária", a menos que se lhe quisesse dar
caráter explicativo, porquê na assistência sanitária ao trabalhador, compreendida estava a assistência á maternidade, a assistência a operária, assim durante a gravidez, como no parto e no post-parto.
Há também a protecão ao filho do trabalhador, permitindo, estabelecer dispositivos
que se
encontram
nas legislações de todos os povos cultos, que a mãe não
abandone o seu filhinho, podendo ter licença para aleitá-lo
convenientemente em horas determinadas, ou mesmo, como
é mais prático, mais fácil, instalando creches anexas aos estabelecimentos.
O SH. XAVIER DE OLIVEIRA — Isso São Paulo já pratica
em larga escala.
O SR. MAGALHÃES NETO — Bem razão tive eu em
dizer que, em matéria de Saúde Pública, muita coisa já
se havia logrado em São Paulo, Minas, Baía, Pernambuco,
Pará, citados somente alguns dos Estados que mais se têm
empenhado em benefício da saúde dos brasileiros.
Ora, redigido assim como proponho, estaria mais completo, satisfaria melhor ás suas finalidades, o dispositivo
em questão. De que vale Srs. assistir ao trabalhador enfermo se não se cuida de protegê-lo na saúde?
Eminente Professor de higiene, cujo nome quero citar
com saudade, o grande baiano e eminente patriota, Dr. Luiz
Anselmo da Fonseca, escreveu, no limiar mesmo de seu
laboratório; apreendei a evitar as moléstias; curá-las quando
não impossível é sempre mais incerto, difícil e penoso.
É bem melhor amparar a saúde do que curar a moléstia.
A cura é uma probalidade; o amparo á saúde é uma certeza
relativa. De que vale o curar o trabalhador se ddpois de
curado volta ele ao mesmo meio infecto, seím ventilação,
sem as necessárias condições de higiene...
O Sr. Presidente — Advirto ao nobre Deputado que lhe
restam apenas cinco minutos.
O SR. MAGALHÃES NETO — Agradeço a advertência 6
terminarei, ainda que muito tivesse a dizer.
Concluirei — sou a tanto obrigado — batendo nesse mesmo ponto: que importa curar o operário si ele volta ao mesmo meio infecto, em que trabalha, se não lhe fiscalizam o organismo, se não lhe examinam as funções, se não se verifica
que o seu trabalho está de conformidade com suas aptidões
físicas
O SR. PONTES VIEIRA — É uma cura pela cafiaspirina —
(Riso).
O SR. MAGALHÃES NETO. — Se isso não se fizer, voltará o trabalhador a pezar nos orçamentos das organizações,
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prepostas a socorrê-lo na, enfermidade. O dever do Estado
não é apenas de socorrô-lo na doença, mas sobretudo de amparar-lhe a saúde, evitando que os* inales se manifestem.
Srs. já que sou forçado a terminar quero pedir á Assembleia a máxima atenção' no que concerne aos assuntos que se
prendem á saúde pública, os 'mais importantes de *.odos os
deveres da administração, na frase de Disraelli.
Trabalhando em proveito da saúde pública, como em favor da educação nacional, realisamos uma verdadeira obra de
patriotismo dinâmico, patriotismo que de todo modo forceja
pela ascensão progressiva da Pátria aos mais altos cimos da
grandeza e da perfeição. (Muito bem- muitc bem Palma*, O
orador é vivamente cumprimentado.)

