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Almanaque da Dengue:
conhecimento, informação e
narrativas de saúde
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Nanci Gonçalves da Nóbrega

O homem tudo poderia ignorar, sem risco de perecer,
exceto o mês em que se semeia o trigo.

Eça de Queiroz

O que É e para que Serve um Almanaque?

         Serviria, como afirma Eça de Queiroz,
para assegurar um mínimo de memória que qualificaria a continuação da
vida? Se assim for, um almanaque servirá, certamente, como o mais conve-
niente suporte para comportar um texto que pretende retratar as resistênci-
as do cotidiano comunitário que não apaga de seus modos de fazer, ser e
conviver, uma memória de saberes acumulados.

Serviria, assim, como registro do tempo, seja ele cronológico ou de
uma outra categoria mais densa, mais difusa, mais intensa? Se assim for, um
almanaque servirá como suporte e bússola, pois registra e indica caminhos
“que a Humanidade necessita saber, e constantemente rememorar, para que
a sua existência (...) se mantenha, se regularize, e se perpetue” (Queiroz,
2000: 1716). Caminhos pensados e nascidos do entrelace das ações e refle-
xões acadêmicas e populares.
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Como e Por que um Almanaque?

Durante os anos de 2001 a 2003, o grupo de pesquisa Antropologia
da Informação, então ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
Escola da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ibict/
MCT-ECO/UFRJ) estudou, de modo interativo e participante, o movi-
mento da informação e do conhecimento nas redes sociais que se organi-
zam em torno das questões de educação popular e saúde, na região dos
subúrbios da Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro. Seguindo o foco
principal do grupo de pesquisa, procurou-se interpretar, organizar e siste-
matizar as informações produzidas nas ações e representações das pessoas
envolvidas nas redes sociais, recuperando e conservando seus elementos
narrativos, contextuais, políticos e históricos.

Na pesquisa que originou este texto,1 o foco empírico foi direcionado
para a epidemia da dengue do verão do ano de 2002, seus antecedentes e
resultantes na ótica da população, da mídia, do poder público e da Acade-
mia. Apresenta-se aqui uma discussão sobre o caminho e os fundamentos
teóricos e metodológicos empregados na construção do Almanaque da Den-
gue experimento de informação que, como produto da pesquisa, procurou
materializar seus intentos teórico-prático-metodológicos.

1 Pesquisa interdisciplinar e interinstitucional “Gestão do conhecimento e da informação na
intervenção social: as redes de movimentos sociais no campo da educação popular e saúde”
desenvolvida em parceria pelo grupo de pesquisa Antropologia da Informação, coordenado
por Regina Maria Marteleto, e o Núcleo de Estudos Locais em Saúde (Elos/Ensp/Fiocruz),
coordenado por Eduardo Navarro Stotz, com financiamento do CNPq. Desde esse tempo até
agora, o Almanaque da Dengue, em formato impresso, serviu para a realização de ‘oficinas de
leitura e apropriação’, para ser reconstruído por outros leitores, e multiplicadas as suas leituras
e usos. Estudam-se ainda os meios e técnicas para a sua formatação eletrônica e alojamento nos
espaços da web, em busca de outras apropriações, diálogos e invenções.

O almanaque foi escolhido como modelo e formato para esse experi-
mento por representar um gênero de narrativa e de representação
informacional que se aproxima de uma enciclopédia popular, mesclando
diferentes tipos de informação, conhecimento e discurso. Empregaram-se
os conceitos de ‘redes sociais’, como uma categoria para melhor compreen-
der grupos específicos da sociedade, e de ‘hipertexto’, como um modelo
rizomático de organização, produção e leitura das informações para chegar
ao almanaque, um hipertexto popular que remete tanto à informação enci-
clopédica ou especializada quanto às tradições e às narrativas populares.
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Figura 1 – Capa do Almanaque da Dengue

Fonte: Marteleto, Nóbrega & Guimarães, 2004.
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A epidemia de dengue foi considerada tema principal por tratar-se de
um problema de saúde pública cíclico e contemporâneo que faz parte da
realidade de toda a população do Rio de Janeiro, desde os últimos anos.
Seus personagens, fatos, histórias, informações foram extraídos do banco
de dados do grupo de pesquisa Antropologia da Informação que já há al-
guns anos estuda as questões de informação e saúde nas comunidades da
Leopoldina, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, cuja popu-
lação diagnosticou a primeira epidemia de dengue do estado, em 1986, e
alertou especialistas e técnicos de saúde que trabalhavam na região.

Informação, Narrativa e Caminhos do Conhecimento

No presente capítulo interessa discutir, primeiramente, as composi-
ções e oposições possíveis das idéias de narrativa e informação, que indica-
rão os caminhos para chegar aos almanaques e, mais especificamente, ao
Almanaque da Dengue.

No início, os estudos sobre narrativas apareciam mais comumente nas
reflexões da literatura. Entretanto, contemporaneamente, a questão da
narratividade aparece em trabalhos de várias áreas, como a história, o cine-
ma, dentre outras. Peter Burke, por exemplo, propõe uma síntese entre
narrativa e informação para o bem do conhecimento, lembrando que as
discussões sobre os elos e tensões entre os dois conceitos se acentuaram na
década de 1960, e que o debate não está preocupado com a questão de
escrever ou não escrever a narrativa, mas com o problema do tipo de narra-
tiva a ser escrita. Lembrando o conceito de ‘descrição densa’, elaborado
pelo antropólogo Clifford Geertz, esclarece que a tendência são as
micronarrativas, pois oferecem “a narração de uma história sobre as pessoas
comuns no local em que estão instaladas” (Burke, 1997: 341).

De qualquer forma, muitos têm sido os estudos na tentativa de respon-
der à pergunta: “ler a história como literatura, ver na literatura a história se
escrevendo, isto é possível?” Aos trabalhos de pensadores vários, entre os
quais os conhecidos de Michel De Certeau (A Invenção do Cotidiano), Paul
Ricoeur (Tempo e Narrativa), Michel Foucault (A Ordem do Discurso, entre
outros) e o próprio Geertz (Interpretação das Culturas), somam-se os de Hayden
White e Domenick Lacapra, estudiosos da história intelectual que preten-
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dem unir a historiografia e o criticismo literário. Ao abordar aspectos da
interpretação e da retórica como seu veio principal, ressaltam a dimensão
literária da experiência social e a estrutura literária da escrita histórica, pois,
na história intelectual, a premissa geral é de que as estruturas de pensamen-
to e significado simbólico são parte integrante de tudo o que se conhece
como história (Hunt, 1995).

Mas é principalmente em Walter Benjamin que se encontram subsídi-
os relevantes para pensar a questão das narrativas, aprofundando o estudo
sobre o narrador. É de sua autoria a clássica diferença entre narrador e infor-
mante: a palavra do primeiro permanece enquanto a do segundo se esvai.

Com seu conhecido sentimento de melancolia e nostalgia, no ensaio
“O narrador”, Benjamin (1994b: 197-221) comenta a obra de Leskov, escri-
tor russo, para, por meio do escrito, falar do contador de histórias, que
para ele estaria em extinção por conta do empobrecimento da experiência e
o declínio da narração tradicional. Os laços entre experiência e narrativa
são muito fortes, uma vez que todos os narradores se alimentaram da expe-
riência transmitida de pessoa a pessoa, e não é segredo que, dentre as narra-
tivas escritas, as melhores são as mais parecidas às histórias orais transmiti-
das pelo grande número de narradores anônimos.

Neste ensaio, Benjamin lembra os dois tipos ideais de narradores: o
de longe, o viajante; o de perto, o camponês do próprio lugar, pois o
narrador em uma dada comunidade ou é alguém com forte ligação com o
mundo circundante, ou quem está enraizado em seu próprio meio – os
sujeitos que transmitem a experiência da tradição, refazendo os laços com
a comunidade. Nessa oportunidade de resgatar experiências estariam os
vestígios da comunicabilidade. Para o autor, as noções de experiência e
comunicação traduzem a idéia de transmissão, ou mais, de compar-
tilhamento, de uma mensagem.

Assim, dentre os anônimos narradores, Benjamin destaca o agricultor
sedentário, que, permanecendo em seu país, trata de sobreviver e aprender
as histórias e tradições locais; e o marinheiro empenhado em seu comércio,
que, viajando, muito tinha a contar. Estes, representando os arquétipos da
narração, iam, ainda, à oficina medieval na qual conviviam o mestre, seden-
tário, e o aprendiz errante – a convivência, portanto, do saber do passado
com o saber das terras distantes – e, embalados pelo ritmo cadenciado do
trabalho artesanal, tinham aí um ambiente propício para a narração.
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A relação entre o trabalho artesanal e a arte de contar foi compreen-
dida pelo próprio Nicolai Leskov que equiparava a arte de narrar a um
ofício manual, idéia que Benjamin retomou ao afirmar que o narrador
imprime seu sinal no ouvinte como a mão do oleiro no vaso de argila
(Benjamim, 1994b). Assim é que o declínio desse ambiente não deixará
de influenciar o destino do narrador e da narração. Mas, de novo, parado-
xalmente, enquanto é expulsa gradativamente da esfera do discurso vivo,
a narrativa ocasiona beleza ao que está em desaparecimento, pois tem se
desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução secular das
forças produtivas.

Em seu conto “O lenço”, Benjamin narra a história do capitão O., o
primeiro e talvez o último narrador que ele encontrou em sua vida. Ao lem-
brar sua amizade e suas conversas com o capitão, reflete sobre a narrativa:

Como eu acabei de dizer, com efeito, a arte da narração está se per-
dendo. E, lembrando as longas horas passadas com o capitão O.,
passeando ao longo da praia, sem nada para fazer a não ser deixar
nossos olhares vagarem em direção ao largo, eu compreendia tam-
bém que aquele que nunca sente tédio não saberia ser um narrador.
Ora, o tédio não tem mais lugar nas nossas vidas. As atividades que
estavam associadas ao tédio definham. E se o dom da narração se
perde, é também porque não existem mais pessoas que tecem, fiam,
esfregam, fazem múltiplos trabalhos com as mãos, enquanto te escu-
tam. Em uma palavra: as histórias só florescem onde existe trabalho,
ordem e subordinação... Narrar, com efeito, não é somente uma arte;
é, mais ainda, uma dignidade, quando não é, como no Oriente, uma
função. Essa arte desemboca sobre uma sabedoria, ao mesmo tempo
em que a sabedoria, inversamente, se manifesta freqüentemente como
narração. O narrador é então freqüentemente alguém que dá bons
conselhos. E, para obter dele um conselho, é necessário fazer-lhe
um relato. Mas nós, nossas preocupações, nós só sabemos expressá-
las por gemidos, por lamentações; não sabemos contá-las. (Benja-
min, 2001: 60)

O empobrecimento da experiência no mundo moderno é tema reto-
mado pelo autor em parábolas, conselhos, narrativas. Em seu ensaio “Expe-
riência e pobreza” (1994), conta uma parábola sobre um velho pai que, no
seu leito de morte, revela a seus descendentes que um tesouro estava escon-
dido no vinhedo da família. À procura de tal tesouro, os filhos cavam inces-
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santemente, mas nada encontram, até que chega o outono e com ele produ-
tivos vinhedos. Só então os filhos percebem o que seu pai quisera dizer: a
felicidade é fruto do trabalho (Benjamim, 1994a). O que o pai lhes trans-
mitiu, mais que tudo, foi uma certa experiência. Contraposta à vivência
privada, particular, a experiência é partilhada por uma coletividade e como
tal se acumula, se prolonga, se desdobra. Assim, o narrador se configura
como conselheiro, e, portanto, como sábio.

Mas a narração e a sabedoria estariam em extinção. Um culpado? Por
exemplo, o romance, onde o indivíduo fica isolado, essencialmente vin-
culado ao livro (o autor destaca a separação entre o romance, baseado na
lembrança individual, e a narração, baseada na memória coletiva.) Outro
culpado? A imprensa. No novo mundo que surgiu em substituição à ofi-
cina medieval, essas formas encontraram terreno fértil para desenvolvi-
mento. Sinal da decadência da narrativa, o romance não está associado à
tradição oral, não aconselha seus leitores nem tampouco recebe conse-
lhos. O romance está associado à burguesia ascendente. E, com a consoli-
dação desta, destacou-se uma forma de comunicação – a informação –,
tão estranha à narrativa quanto o próprio romance, mas muito mais peri-
gosa, segundo Benjamin.

Benjamin também identifica uma relação entre o declínio da narrativa
tradicional e a expansão da imprensa, nova forma de comunicação. Na nar-
ração, o acontecido penetra na vida do relator e é oferecido aos ouvintes
como experiência, sendo o narrador uma espécie de conselheiro de seu
ouvinte. O objetivo da informação é o oposto: a informação jornalística
tem seus parâmetros na novidade e na brevidade, e, sobretudo, na falta de
qualquer conexão entre uma notícia e outra. Já o narrador, conforme Ben-
jamin, é alguém capaz de fazer uma sugestão sobre a continuação de uma
história que está sendo narrada. E é a busca da sabedoria, pelo conselho
útil, capaz de enriquecer a vida, que faz o ouvinte procurar se apoderar
daquilo que está contido na narração.

Para o autor, a informação, nova forma de comunicação, aspira à verifi-
cação imediata, produzindo, portanto, a ruína da narrativa, que necessita
de um tempo largo. Informação, novidade; narração, longevidade. O histori-
ador explica, o narrador conta, transmite a memória individual e coletiva. Na
narrativa, o ouvinte é cúmplice, acompanha, compartilha. Desta maneira, o
grande narrador tem suas raízes no popular, que é um acervo de experiências.
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A Informação se Aproxima da Narrativa: a escuta, a
observação, o olhar local

As categorias revistas por Benjamin, tais como a experiência, a sabedo-
ria, a marca do narrador, a oralidade, o dom de ouvir, a observação, a capa-
cidade de narrar e a figura do narrador, marcam a dimensão pragmática das
narrativas, não como resposta a uma pergunta, mas como uma proposta:
“o conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedo-
ria” (Benjamin, 1994b: 200).

De igual modo, na modernidade, as vivências e narrativas dos indivíduos
estariam norteadas pela busca do sentido, a partir da memória coletiva comu-
nitária ou do entendimento da experiência. O retorno das imagens do passa-
do significaria um despertar, uma atualização e um compartilhamento do
presente, livrando os sujeitos de uma experiência empobrecida.

Para Benjamin, portanto, o desaparecimento da arte de narrar está es-
treitamente vinculado à perda da faculdade que sempre sustentou e alimen-
tou todas as narrativas: a de intercambiar experiências. O homem moder-
no, para ele, é pobre em experiências comunitárias. No mundo moderno
não haveria mais a possibilidade de um narrador, já que não existiria mais a
possibilidade da experiência em fato. Porém, essa experiência pode ser
viabilizada pela linguagem, pelo imaginário. Assim, pois, o resgate da narra-
tiva como instrumento do saber humano, caminho para o desvelamento
do cotidiano, a troca de experiências vividas. Narrar seria uma forma artesanal
de comunicação humana.

Em seu artigo de 1995, releitura de sua dissertação de mestrado, Teixeira
(1995) relaciona informação e narração na contemporaneidade, enfocando
o campo da produção cultural e os sujeitos sociais como agentes históricos
e comunicativos. Depois esboça um novo desenho de pesquisa que aborda
a cidade como território de aprendizagem e de comunicação, pois na
contemporaneidade os espaços de interlocução estariam destruídos. Em
sintonia com as leituras de Benjamin, a autora discorre sobre o tempo no
processo de comunicação da modernidade: é um tempo estreito, curto,
corrido – o mesmo da informação. Para a modificação desta situação, é
necessário pensar sobre nós mesmos – os pesquisadores oficiais – como
agentes comunicativos, e, pois, interlocutores e intérpretes – e não só emis-
sores e receptores –, atores de nossa própria comunicação (Teixeira, 1995).
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Enquanto uns se perguntam se ainda é possível, no mundo de hoje,
que pessoas possam ter interesse pelos contos da tradição oral e qual o
significado profundo desses contos, dessas ‘narrativas fundantes’, outros
afirmam a importância de revitalizar a capacidade de fabular, mergulhar na
atmosfera das narrativas da tradição, para melhor compreender as próprias
lembranças de histórias contadas, ouvidas e lidas na infância. Sobretudo
pela crença de que, recuperando o passado, compreendendo-o, é possível
escrever uma outra história, mais conscientemente vivida e pensada. A opor-
tunidade de (re)simbolizar um tempo aparentemente esquecido na memó-
ria é importante para que se perceba o quanto as narrativas da tradição –
criações populares – ainda nos falam, de uma forma simbólica ou realista,
da vida e da própria condição humana.

Almanaques: uma conversa entre as informações da
ciência e as narrativas populares

Almanaques são publicações anuais generalistas e utilitárias que, por
norma, incluem um calendário completo com referência a assuntos recrea-
tivos, humorísticos, religiosos, científicos, literários e informativos. A pro-
vável origem etimológica do termo remonta ao grego almenikhiaká, estando
sempre ligado ao interesse pela astrologia; em latim medieval registra-se
almanac, que deriva do árabe al-manakh, ‘o calendário’. A informação conti-
da em um almanaque é de caráter enciclopédico, ‘útil para toda a gente’,
não procurando aprofundar os assuntos. É um tipo de publicação utilizada
em áreas específicas, contribuindo para uma grande variedade editorial.
Distinguem-se, por exemplo, os almanaques astronômicos, os naúticos, os
agrícolas, com previsões meteorológicas, os gastronômicos, os de farmácia
(Almanaque, 2007).

Os almanaques reúnem uma mistura de diferentes saberes utilizados
para informar e contar histórias. Embora tidos pelo senso comum como
instrumento popular, podem conter, por definição, textos de cientistas,
escritores e intelectuais de um modo geral. O adjetivo ‘popular’ deve-se
mais, então, ao público a que os almanaques foram tradicionalmente desti-
nados. Por exemplo, na França, a partir do século XV, eles eram distribuí-
dos por vendedores ambulantes – os colporteurs. Ainda assim, ao longo da
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história, sempre houve algumas publicações nesse estilo feitas especifica-
mente para comerciantes, militares, clero, nobres e ministros.

O almanaque nasce marcado por um tipo de organização ligada à passa-
gem do tempo, especificando meses, fases da lua e horóscopo, falando de
astrologia. Os modelos mais simples eram um pequeno calendário ilustrado
com imagens, figuras e signos. Acredita-se, por isso, que o estilo almanaque
pode ser a extensão de um calendário que precisava conter mais informações.

Os almanaques caracterizam-se pela alta tiragem de suas edições e a
interação com o leitor, esta última observada, principalmente, na valoriza-
ção das cartas dos leitores, linguagem de fácil compreensão e diversidade de
assuntos. Ao longo do tempo, o que marca a relação dos almanaques com
a sua época são as mudanças tipográficas e não os temas, mantidos pratica-
mente os mesmos desde o século XVII. São eles, principalmente: tempo,
previsão, eclipses, fases da lua, calendários, festas religiosas, signos astrológi-
cos, anedotas, fábulas, contos, conselhos para viver bem, fatos estranhos e
admiráveis da natureza (inundações e tremores de terra, por exemplo), saú-
de, conselhos culinários, divertimentos, religião, vida-morte, corpo-alma,
orações, provérbios, História (Park, 1999: 59). Trata-se de um emaranhado
de informações demonstrando uma

aparentemente estranha conexão de códigos, linguagens, cifras. Jogo,
divertimento, informação pragmática, articulação de antigas crenças e
ritos, e ainda a inserção de novos dados que podem parecer corpos
estranhos, mas que são exatamente aquilo que faz a especificidade do
almanaque, equilíbrio entre um conjunto estabilizado e a inserção do
novo. (Ferreira, 2001: 19)

Nos seus mais diversos tipos, nos diferentes momentos históricos, pode-
se identificar, como ponto central da cultura do almanaque, um tipo de
leitura que busca a relação saber-mundo, representando um marco na pas-
sagem de uma sociedade da oralidade para uma sociedade da escrita.

Síntese entre culturas e influências diferentes, talvez o que melhor
defina o almanaque seja a passagem da vida ordenada ainda na orali-
dade e a sua recuperação na escrita. Objeto de leitura de aprendizes-
leitores, transpõe os elementos do mundo oral no mundo escrito.
(Park, 1999: 50)

Como será mostrado mais adiante em relação ao Brasil, o almanaque
acompanhou a consolidação de uma sociedade baseada na escrita que vai
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gerar novas formas de administrar o tempo, valorizar como nunca antes o
conceito de utilidade e incentivar o progresso, principalmente através da
saúde, da educação (‘instrução’) e da integração nacional.

Saúde como tema e educação como objetivo estão presentes, de fato,
na própria concepção dos almanaques. Aliando essas características, esses
livretos tornaram-se objetos de ajuda na recuperação dos doentes, pelo riso
e divertimento. Tornam-se, ao mesmo tempo, meio de instrução sobre a
natureza como um todo, um tipo de manual prático de sobrevivência, que
mistura conhecimento científico com crendices e saberes populares, sem
nunca abandonar a astrologia. Juntos, esses dois aspectos abrem espaço
para os almanaques de farmácia, que tanto se desenvolveram no Brasil.

Almanaques no Brasil
O Brasil editava, no século XVIII, o Almanach Histórico do Rio de Janeiro,

de Duarte Neves. Ao longo dos séculos XIX e XX, foram criados muitos
outros almanaques para as cidades, que continham informações de interes-
se prático, hoje consideradas de serviço, como horários de transporte e
tarifas. Existiam ainda almanaques religiosos e literários, estes destinados às
senhoras.

Em 1899, foi lançado, em Portugal, o Almanaque Bertrand, distribuído
também no Brasil. Volumoso e com caráter mais científico – embora não
abandonasse o religioso, o literário e mesmo as anedotas – possuía
credibilidade pelo prestígio dos autores dos seus textos.

Da tendência francesa de divulgar medicamentos nos almanaques, nas-
ceram, em  Portugal, os ‘almanaques de farmácia’, que se propagaram e se
popularizaram muito no Brasil. O primeiro deles, modelo para os seguin-
tes, foi o Pharol da Medicina, lançado em 1887, patrocinado pela Drogaria
Granado do Rio de Janeiro, com cerca de 50 páginas e tiragem inicial de
100 mil exemplares. Segundo Meyer (2001), o almanaque de farmácia tinha
uma forma – texto, formato, número de páginas – intencionalmente popular
e funcionava para os leitores como um livro que informava, distraía e que
podia facilmente ser levado de um lado para outro, aliando lazer e utilidade.
Neles, a ciência é divulgada como um tipo de ciência caseira ou lúdica.

Nesse momento de popularização dos almanaques no Brasil, ocorri-
do na virada do século XIX para o século XX, o país passava por um
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processo de modernização influenciado por idéias de civilização e pro-
gresso, que se fundamentavam em práticas de saúde – como medicina
social e sanitária, saneamento básico e educação – orientadas por concei-
tos, como ordem, organização e trabalho. É nesse contexto de
“medicalização do espaço urbano” (Park, 1999: 77) que se desenvolvem
os almanaques de farmácia no Brasil.

Casa Nova assim define o almanaque de farmácia:

Seu papel, sua função se confundem com ele mesmo. Almanaque,
cômputo, conto, memória. Computar fatos, acontecimentos da Histó-
ria e da Ciência. Possibilitar à carência de conhecimento uma gota,
um respingo do conhecimento maior, inacessível. Ao lado disso, dis-
trair e também ensinar aos homens uma ciência do bem viver ou
melhor viver. Prescrições e regras de vida para todos. Filosofia que se
adere ao modo de ser popular. Leitura popular: ideal do século XVIII,
dos iluminados da Razão e do espírito enciclopédico popular. (Casa
Nova, 1996: 23)

Os almanaques de farmácia dividiam seu conteúdo em poesias, peque-
nos textos informativos e gravuras. Utilizavam-se também de conselhos,
lembretes, normas e previsão – conselhos para fazer negócios por escrito e
não oralmente, dez regras que fazem uma boa esposa, orientação cívica so-
bre o voto, regras para viver bem. Em geral os almanaques têm como fontes
de informação principais os jornais e revistas de grande circulação.

Em 1920 surge um dos mais importantes almanaques brasileiros, pela
sua popularidade e influência, colaborando para o processo de integração e
progresso nacional. Elaborado e ilustrado por Monteiro Lobato, a primei-
ra edição do Almanaque Biotônico Fontoura, com seu personagem Jeca Tatu,
teve 50 mil exemplares, tiragem que, até a década de 1970, alcançou três
milhões e meio de exemplares. Isso faz com que Park o classifique como “a
primeira peça publicitária de comunicação de massa” (Park, 1999: 108).

Jeca Tatu, personagem que tomou conta do imaginário nacional, pas-
seava por todas as suas seções de informação e divertimento, ajudando a
reforçar as muitas idéias que se vendiam naquele momento de mudança,
principalmente a importância do binômio ‘saúde e instrução’. Segundo a
autora, Jeca

nasce da pena de Lobato em comunhão ao que ocorre no país, em
termos de medicina social, medicina sanitária, trabalhos de sanea-
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mento básico e reurbanização. Tratam-se das idéias de Progresso e
Civilização que marcam as décadas iniciais do século XX no Brasil.
(Park, 1999: 121)

Para Meyer, “o Jeca é testemunha da violência, da feiúra, da pobreza, do físico
popular. Observando a fisionomia do Jeca, história social e história natural se
cruzam” (2001: 133). Reforçam-se naquele período os discursos medicalizantes, e
o saber científico passa a ser representado pelo médico, responsável por desmentir
as crendices e simpatias que faziam parte do universo popular.

Mostra-se o homem (camponês) triste e doente e, logo em seguida,
aconselha-se o uso do Biotônico Fontoura. Mostra-se uma mulher
doente e, em seguida, o que ela deve fazer para ser saudável e bela. O
exemplo funda a regra, a ilustração desempenha o papel de reforçar a
adesão à regra conhecida e admitida pelo leitor, pela sociedade. To-
mando Biotônico Fontoura ou Saúde da Mulher ter-se-á Saúde e Feli-
cidade. (Meyer, 2001: 130)

É ainda a autora a dizer que entre as décadas de 1930 e 1950, a econo-
mia brasileira se desloca do campo para a cidade, e o almanaque não só
acompanha essa mudança como exerce um papel fundamental na difusão
de imagens e valores urbanos, com destaque para o discurso em favor das
campanhas de higienização (Meyer, 2001: 131).

Entretanto, tais mudanças não fazem com que o almanaque perca suas
características principais, como a preocupação com o tempo – muito ade-
quada, aliás, à sociedade que se formava – e a mistura de conhecimentos
científicos e populares. Um bom exemplo é o Almanaque Iza, publicado
pelo laboratório Kraemer:

A previsão do tempo baseada nos conhecimentos populares dos habi-
tantes do campo aparece no ‘Almanaque Iza’ para o ano de 1959.
Baseando-se em ‘observações’ da natureza, pode-se prever o tempo.
Evidencia-se a construção de um conhecimento baseado, em princí-
pio, na capacidade de observação que os habitantes do campo, viven-
do em contato com a natureza, possuem. Porém, o conhecimento ci-
entífico, resultante do uso de aparelhos mediadores, está também pre-
sente (...). (Park, 1999: 91)

Em 1974, a Editora Abril lançou o Almanaque Abril. Foram lançados
em seguida, O Mundo Hoje, o Almanaque Mundial e o Almanaque de Seleções.
Tais almanaques assemelham-se mais a uma enciclopédia, com papel de
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pior qualidade. Possuem mais páginas – o Abril chega a 800 –, mas traba-
lham com um número restrito de temas. Em geral, são volumosos, limitam
seus temas por desconhecimento da realidade dos leitores e suas práticas e
prezam, como nunca, a utilidade, o que os coloca muitas vezes na posição
de instrumento para trabalhos de escola e relatórios empresariais. Como
resume Park: “O mundo torna-se sério e científico e o almanaque atual
também” (1999: 199).

Há ainda quem veja nas características do almanaque algo que o aproxi-
ma das novas tecnologias que marcam o mundo atual. Já existem, inclusive,
sítios na internet que se classificam como almanaques. Um pressuposto da
pesquisa, cujo recorte aqui se relata, é o de que os almanaques, com sua
forma de organização não-linear, são os precursores, em formato impresso,
daquilo que se conhece hoje por hipertexto.

Ferreira explica essa relação, mostrando que o almanaque pode se apro-
priar das novas tecnologias de comunicação:

O almanaque comporta e nos traz sempre a idéia de uma grande mo-
dernidade. Até no modo de se conjugarem os fragmentos e mais pala-
vra-imagem-idéia, apesar de seu assentamento em tradições já arcaicas
ou arcaizantes. Considerando nossos tempos de conquistas de outras
linguagens como a da internet, não nos seria difícil associar esta ope-
ração de linguagem a uma espécie de matriz virtual que se atualiza ou
que se linka, cada vez que determinado segmento de informação se faz
necessário. E o digo, tanto quanto ao processo de formação, seleção
de assuntos, organização e edição de certos almanaques, mas também
quanto ao tipo de leitura que ele suscita, o uso que dele podem fazer
leitores e consulentes, a deslocação de funções que os vários itens
possibilitam. (2001: 20)

De fato, pelas marcações de leitura, remetimentos, citações, os almanaques
configuram-se como obras de referência que endereçam para outros elos de
leitura e consulta, e não como uma obra que se lê em seqüência linear, de
uma sentada. Consultam-se os almanaques para obter informações e
endereçamentos para, provavelmente, futuros aprofundamentos, de acordo
com os interesses do leitor. Essas características aproximam o formato enci-
clopédico do almanaque dos hipertextos modernos, que provêm interações
de leitura e de apropriação de sentidos aos seus leitores e usuários por meio
de múltiplas configurações de sentidos.
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O Almanaque da Dengue

O Almanaque da Dengue foi construído como um hipertexto popular,
baseando-se também nessa associação de funções do almanaque com as novas
tecnologias de comunicação e informação. A idéia que embasa sua elabora-
ção é a de que o hipertexto – e, nesse caso, o almanaque –, como forma de
organização de informações, permite representar de modo mais adequado os
diálogos e as tensões entre o conhecimento científico, as informações veicula-
das pelas mídias de massa, o saber técnico, o político e aquele produzido pela
sociedade. Tratou-se, portanto, da construção de um experimento que busca
representar a construção compartilhada do conhecimento na saúde.

Partindo desses princípios, pode-se dizer que, se a história dos
almanaques no Brasil remete, em muitas ocasiões, a uma idéia de educação
pela instrução, verticalizada e unidirecional, como já foi apresentado, o
Almanaque da Dengue não busca ensinar ou fornecer um conhecimento pronto
sobre saúde, mas representar o quadro científico-epidemiológico, midiático,
político e social da incidência dessa doença tanto pela ótica científica quan-
to pela popular.

Um ponto que diferencia esse experimento do formato conhecido dos
almanaques é a escolha do tema. Tradicionalmente, os almanaques são
pluritemáticos, falam sobre muitos assuntos. O Almanaque da Dengue é
monotemático e constrói uma representação informacional pluridi-
mensional sobre a dengue, integrando as suas dimensões biológicas, sociais,
culturais, políticas, econômicas por meio de uma diversidade de vozes, dis-
cursos, vivências e tipos de conhecimentos.
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Figura 2 – Página onze do Almanaque da Dengue

Fonte: Marteleto, Nóbrega & Guimarães, 2004: 11.
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Nessa busca pela representação de diferentes vozes e saberes, tornou-se
clara a tensão e a associação entre narrativa e informação, com foco na
informação local e suas leituras plurais sobre os condicionantes da doença
e suas causas.

Um experimento de informação como o Almanaque da Dengue tem
como objetivo maior apontar caminhos metodológicos para a criação de
canais de comunicação em saúde mais eficazes, que valorizem a informação
local e levem em conta, além do conhecimento técnico produzido na aca-
demia e nas esferas governamentais, a experiência e o conhecimento produ-
zido pelas pessoas que vivenciam os problemas.

A Construção Compartilhada do Almanaque da Dengue

Na busca por representar o discurso das diversas esferas envolvidas em
uma questão de saúde pública, a epidemia de dengue é apresentada com
base em definições técnicas, descrição de estratégias políticas, do sofrimen-
to de quem contraiu a doença, da experiência de quem lidou com a epide-
mia pelo lado do profissional de saúde e do ponto de vista da população,
que recebe informações vindas de diferentes fontes.

Sobretudo seguindo a tendência identificada nas falas dos informan-
tes, o almanaque procurou ser um instrumento informacional capaz de
contextualizar a epidemia, destacando-a como um problema que passa por
questões como meio ambiente, saneamento básico, condições de vida da
população, prioridades de aplicação de recursos, necessidade de ação pre-
ventiva e limite entre as responsabilidades do governo e da sociedade.

Durante os testes de leitura, revisão e correção das informações realiza-
dos com especialistas da Ensp/Fiocruz e lideranças populares e representan-
tes de associações e organizações não governamentais das comunidades da
região da Leopoldina a que o Almanaque da Dengue foi submetido, ficou
visível a necessidade de algumas mudanças de linguagem, tendo sido substi-
tuídas algumas expressões por outras mais adequadas. Foi apontado ainda
que o experimento continha alguns blocos de texto muito extensos, o que
poderia prejudicar a leitura, e que o almanaque deveria conter ainda mais
falas da população. Outro aspecto mais geral apontado por especialistas
durante os testes foi a necessidade de se discutir, no almanaque, as ‘condi-
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ções de receptividade’ da dengue, que apontam para uma responsabilidade
maior do poder público com os verdadeiros criadouros de mosquitos, que
ficam em locais públicos ou abandonados e não nas residências, como focado
em muitas das campanhas informativas sobre a dengue.

A versão final foi dividida em blocos temáticos que conduzem as narra-
tivas e discursividades sobre a dengue. O experimento é aberto por um
diálogo entre três personagens que trocam idéias sobre a doença dos pon-
tos de vista popular e científico. Em seguida, são apresentados dados técni-
cos sobre a enfermidade. Esse conteúdo é interrompido por falas da popu-
lação, que lembram ao leitor que a dengue tem aspectos, políticos, econô-
micos, sociais, que vão além da sua definição biológica. Outros blocos são
compostos por uma discussão mais ampla sobre o que é preciso (e o que
não é) para controlar a dengue; os sintomas; as associações entre a dengue e
problemas como a fome e a desigualdade social; os aspectos biológicos da
doença e sua história no Brasil e no mundo; vacinas e possibilidades de
erradicação do mosquito transmissor; movimentos sociais e solidariedade;
história da dengue na Leopoldina; jogos, brincadeiras e piadas; informa-
ções sobre a dengue hemorrágica; dicas de prevenção; relação população,
mídia e poder público; além dos componentes dos almanaques em geral,
como referências astrológicas, por exemplo.

O diálogo continuado com a população, que é produtora e consumi-
dora de um produto de informação como o Almanaque da Dengue, mos-
trou-se fundamental ao longo do processo de pesquisa e na elaboração final
do experimento. Enfatiza-se a importância dessa forma de construção com-
partilhada do conhecimento para fornecer elementos técnicos e também
vivenciais na formulação e implantação de políticas públicas no setor da
saúde, a partir de uma leitura pluridimensional das questões tais quais
vivenciadas e narradas pela população.

O Método de Construção: relato de uma experiência

A construção do almanaque requereu, em primeiro lugar, uma longa
pesquisa sobre esse tipo de publicação. Essa pesquisa foi feita em publica-
ções, sites da internet e diretamente no Museu Histórico Nacional, no Rio
de Janeiro, para leitura e manuseio de obras antigas nesse formato. O obje-
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tivo dessa pesquisa mais profunda foi, primeiro, garantir que o almanaque
fosse mesmo um instrumento apropriado para a representação das diferen-
tes vozes e dos diferentes tipos de informação e conhecimento que circulam
pelo universo estudado, e, em seguida, fornecer subsídios para a confecção
do próprio almanaque, para que ficasse adequado à realidade e às necessida-
des do público a quem ele se destina.

O passo seguinte foi ler e categorizar as falas dos sujeitos em entrevistas
realizadas com lideranças populares, especialistas de saúde pública, assim
como depoimentos com pessoas que contraíram dengue. Paralelamente,
foi feita uma ampla pesquisa sobre os aspectos técnicos, científicos e políti-
cos da dengue, em sites, livros e documentos coletados durante o projeto.
Outras fontes de dados para a elaboração do conteúdo do almanaque fo-
ram entrevistas, documentos, imagens em fotos e vídeos que constam do
banco de dados da pesquisa. As entrevistas diretamente relacionadas à ques-
tão da dengue seguiram o seguinte roteiro:

• roteiro para a população: foi centrado na questão do acesso, da disse-
minação e da eficácia da informação, tendo como recorte a mais recen-
te epidemia de dengue (acontecida no período entre 2001-2002), e
abria espaço para a memória e as narrativas da população e a compara-
ção com epidemias anteriores. Buscou-se ainda conhecer as fontes de
informação mais utilizadas para obter informações sobre a dengue e
quais as mais confiáveis;

• roteiro para especialistas: a dengue no contexto da saúde pública –
informações técnicas sobre a doença e o mosquito transmissor; suas
formas de transmissão, prevenção; políticas públicas para conter as su-
cessivas epidemias; a informação como um instrumento no combate à
dengue; a dengue como um problema de saúde pública no Rio de Janei-
ro e, mais especificamente, na Leopoldina – epidemias anteriores; a den-
gue no contexto da organização dos movimentos populares em saúde; a
participação da população na identificação das epidemias; as epidemias e
o movimento popular ao longo do tempo. Essas entrevistas tiveram
roteiros diferentes entre si, dependendo do conhecimento técnico do
entrevistado sobre a dengue, a ocorrência histórica das epidemias e sua
aproximação maior ou menor com os movimentos sociais;

• roteiro para coleta de depoimentos de pessoas que contraíram dengue
com o objetivo de ouvir e registrar o relato da experiência pessoal: o
início dos sintomas; a identificação da doença; a procura pelo posto de
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saúde; os cuidados; a reincidência ou não da doença; a dengue nos arre-
dores (família e vizinhos); o atendimento recebido nos serviços de saúde.

Para orientar a organização desse material de forma a compor um todo
coerente, foram selecionados alguns fios condutores do conteúdo, repre-
sentados pelas falas dos personagens inseridos nos movimentos sociais da
região da Leopoldina, lugar de ambientação empírica da pesquisa. Assim,
por exemplo, a agente de saúde Creusa da Costa Veríssimo, a dona Creusa,
moradora da comunidade da Merendiba, uma das componentes do Grupo
Sementinha e participante dos movimentos sociais da Leopoldina, é a per-
sonagem que, no Almanaque da Dengue, é a geradora do fio narrativo inicial.
Victor Valla, pesquisador da Ensp/Fiocruz e participante histórico nas prá-
ticas de intervenção social em saúde nessa região, foi considerado o gerador
do fio da sapiência. Outros personagens orientadores foram os moradores
das comunidades, os especialistas e autoridades governamentais, além das
informações sobre a dengue veiculadas nos grandes jornais da cidade do
Rio de Janeiro.
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Figura 3 – Página três do Almanaque da Dengue

Fonte: Marteleto, Nóbrega & Guimarães, 2004: 3.
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Para que Servem os Almanaques nos Dias de Hoje?
Para que Serve o Almanaque da Dengue?

Para fazer o Almanaque da Dengue, empregou-se um modo de olhar
interpretativo ao se observar e compartilhar as práticas e as representações
sociais dos sujeitos da pesquisa. Ao estudar de modo interpretativo e parti-
cipante o espaço, o tempo da produção, organização, mediação e usos dos
conhecimentos e informações sobre a dengue, indagou-se:

• Quais são as instituições autorizadas de produção desses conhecimen-
tos e informações? Como organizam e legitimam seus discursos? Quem
são seus atores ou porta-vozes?

• Do lado da população, de que forma acessam, apropriam-se e produ-
zem informações sobre a dengue e seus condicionantes ambientais, so-
ciais, políticos e econômicos, além dos modos de prevenir e cuidar da
doença? Nos ciclos da epidemia, como se organizam as redes de conta-
to e de mobilização de recursos entre a população? Como se dá a co-
municação?

• Uma vez que o vírus não foi erradicado no país, que várias epidemias já
aconteceram e poderão vir a acontecer, pergunta-se: a informação sobre
a dengue gera memória? Quais são suas formas de registro, seus traços,
na memória institucional e social? Quais são seus efeitos de sentido?

Orientados por essas questões, levou-se em conta três campos de pro-
dução de conhecimentos e de informações sobre a dengue:

• O campo institucional (ou da produção): o Estado e suas políticas e
campanhas de saúde; a Academia ou campo científico; os sistemas ofi-
ciais de informação em saúde;

• O campo da mídia (ou das mediações técnicas, imagéticas, textuais):
rádio, televisão, jornais, internet;

• O campo da sociedade civil (ou da recepção/mediação): os movimen-
tos sociais, seus agentes, grupos, lideranças e organizações.

Nas palavras finais desse relato sobre o Almanaque da Dengue – uma
construção de sentido, um produto de pesquisa, um experimento de infor-
mação –, são lembradas as reflexões de Michel Serres sobre como têm fun-
cionado os espaços de produção do conhecimento nos dias de hoje, de
altas tecnologias, inovações e ritmo acelerado das descobertas científicas.
Assim reflete o filósofo:



105

Almanaque da Dengue

As instituições de cultura, de ensino ou de pesquisa, aquelas que vi-
vem de mensagens, de imagens repetidas ou de impressos copiados, os
grandes mamutes da Universidade, das mídias ou da edição, os ideo-
cratas também, cercam-se de um amontoado de artifícios sólidos que
impedem a invenção ou a quebram, a temem como o pior perigo. Os
inventores lhes fazem medo... Quanto mais as instituições evoluem
para o gigantismo, melhor se formam as condições contrárias ao exer-
cício do pensamento. Quereis criar? Estareis em perigo.

A invenção, ágil, rápida, sacode o ventre flácido do lento animal; sem
dúvida, a invenção dirigida para a descoberta carrega consigo uma
sutileza insuportável para as organizações inchadas, que só podem
perseverar em seu ser sob a condição de consumir a redundância e
proibir a liberdade de pensamento.

Chama-se informação a uma quantidade proporcional à raridade. Exa-
tamente científica, esta definição surpreende a quem vê a outra infor-
mação se expandir e difundir até a redundância. (Serres, 1991: 109)

Com o olhar orientado por reflexões como a citada anteriormente,
após o encerramento do projeto de pesquisa, perguntou-se: o que fazer
com esse experimento de informação? Para que serve um almanaque nas
‘sociedades da informação’, de perguntas ausentes e respostas rápidas e abun-
dantes? Onde fundar espaços para as narrativas que ‘constroem informa-
ções’, presentes nas conversas do Almanaque da Dengue?

Algumas frentes foram abertas desde então, com os próprios persona-
gens do Almanaque. Por exemplo: com uma líder comunitária que organizou
o ‘Teatro da Dengue’ com jovens da sua comunidade; com agentes de educa-
ção e saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, e
seus olhares críticos e engajados no que fazem; e com os olhares técnico-
burocratas das autoridades superiores daquele mesmo espaço, que julgaram
o Almanaque da Dengue ‘ofensivo em relação às ações do poder público’.

Apesar e contra um fazer unidirecional e autoritário das ações e políti-
cas de saúde e de informação, outros caminhos se abrem, como a edição
eletrônica do Almanaque para povoar a internet e encontrar outros usos; ou
os grupos de jovens que, a partir da leitura de um formato tradicional de
comunicação e informação como o almanaque, o reinventam e inventam
outros novos, com outras temáticas, questões, narrativas.

E assim, como as narrativas, o Almanaque da Dengue – hipertexto mo-
derno para acolher olhares e dizeres múltiplos sobre o adoecimento – quer
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abrir caminhos para contar, refletir, encontrar, ver o tempo passar, conviver,
informar, conhecer, refletir, agir e mudar.
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