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• Resgatando a Memória dos Patronos
Recalling the Memory of the Patrons

Geraldo Horácio Paula Souza - Cadeira nº 30
( 05 de julho de 1889 -  02 de maio de 1951)

Aidyl M. de Queiróz Pérez-Ramos1

Cad. nº 30

Resumo: Sintetiza-se, em poucas laudas, o legado do professor Paula Souza, como era
conhecido, modelo de um pioneiro ímpar no multifacetado desenvolvimento da Saúde
Pública no Brasil e também no exterior. Realiza pesquisas, treina pessoal nas várias
áreas das ciências humana e biológica, instala instituições e programas, colocando em
evidência a educação sanitária como principal estratégia para preservação da saúde da
população. No percurso de sua Vida e Obra, destacam-se a formação internacional de
médico sanitarista, o seu empenho e realizações de grande transcendência como a criação
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a instalação da
Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo esta Agência das Nações Unidas. Não
menos importantes são as numerosas produções científicas e publicações derivadas do
seu legado. Projeções de natureza psicológica originadas de suas realizações são
destacadas nas aproximações diretas ao desenvolvimento de diversas áreas, teorias e
também na formação do profissional nesse campo do saber.

Palavras-chaves: Geraldo Horácio Paula Souza, educação sanitária, saúde pública,
Organização Mundial da Saúde.

Abstract: In a short synthesis, the legacy of professor Paula Souza, as he was called, is
a model of a unique pioneer in the multi-facet development of Public Health in Brazil and
also abroad. He conducts researches, training of personnel in the valious areas of human
and biological sciences, creates institutions and programmes, highlighting sanitary education
as the prime strategy for the preservation of the population’s health. During his life and
work, with an international background as sanitary doctor and among his greatest
undertakings, the creation of the Public Health Faculty of the University of São Paulo and
implementation of the World Health Organization, as an Agency of the United Nations.
Other important works are the numerous scientific productions and publications which are
a part of his legacy. Projections of a psychological nature originated from his realizations
are important in the direct approaches towards development of several areas, theories and
also in the formation of the professional in this area.

Keywords: Geraldo Horacio Paula Souza, sanitary education, public health, World Health
Organization.

1 Endereço para correspondência: Rua Pelágio Lobo 107, Perdizes - CEP 05009-020 – São
Paulo, SP. Tel. (11) 3862-1087 / Tel/Fax: (11) 3675-8889. E-mail: academia@appsico.org.br /
juanaidyl@uol.com.br
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1. Introdução

O importante legado do Prof. Paula Souza, como era assim conhecido,
cuja síntese é apresentada nesta exposição, traz em seu bojo o modelo de um
pioneiro inconfundível no empenho e identificação com a causa da qualidade de
vida, não somente dos nossos compatriotas como também do ser humano em
geral. De sua intensa atuação como clínico, docente, pesquisador e,
principalmente, como homem público são suficientes destacar-se duas grandes
realizações para justificar sua valiosa contribuição: a criação da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a iniciativa, com conseqüente
intenso esforço, para fundar a Organização Mundial da Saúde (World Health
Organization), ambas de grande abrangência. Essas grandes realizações
significaram sólidas iniciativas para a época, com significativos benefícios para
o presente e expressivas projeções futuras: de efeito multiplicador para novas
ações na expansão do conhecimento, sobretudo das ciências humanas e
biológicas. Nesse contexto, insere-se a Psicologia, cujos subsídios constituiram-
se em fontes efetivas para o desenvolvimento de diferentes áreas e teorias como
também na formação dos seus profissionais.

É válido, portanto, acompanhar o percurso da Vida e Obra dessa eminente
personalidade, relativamente pouco conhecida entre nós, para verificarmos a
riqueza do seu legado dirigido diretamente ao campo da saúde, tanto na dimensão
física quanto na mental. Essa trajetória inicia-se com dados biográficos, continua
com a formação profissional de sanitarista, para terminar com realizações de
valor como as acima referidas.

2. Biografia

O Prof. Paula Souza é ituano, procedente de cidade de incontável valor
histórico. Nasceu em 5 de julho de 1889 e faleceu em 02 de maio de 1951.
Sentindo a influência da eminência intelectual do senhor seu pai, António Francisco
de Paula Souza, fundador da Escola Politécnica de São Paulo, e das grandes
transformações políticas, econômicas e intelectuais, ocorridas no País, dos
primeiros 50 anos do século passado, o Prof. bem cedo se incursiona pelos
estudos de nível superior, disponíveis na época, formando-se farmacêutico aos
19 anos pela Escola de Farmácia de São Paulo. Presume-se que seu interesse
pelos problemas relacionados à saúde já se fazia sentir, razão porque se
matricula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Antes de graduar-se,
passa um período na Europa, onde realiza estudos e estágios nos laboratórios
de química e nos institutos médicos de Berlim, Zurique, Genebra e Paris. Após
obter o diploma de médico, em 1915, trabalha alguns anos no Laboratório de
Química da Santa Casa em São Paulo e, em 1988, dado o seu nascente interesse
por questões de Higiene e Saúde Pública, é indicado para o cargo de Professor
Assistente de Higiene da Faculdade de Medicina, instituição em que fora aluno.
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Em seguida, realiza estudos nos Estados Unidos, onde, na Escola de Higiene
da “John Hopkins University”, em Baltimore, após dois anos de intensas pesquisas
(1919 - 1920), recebe diploma de Doutor em Higiene e Saúde Pública. Trabalha
em Boston no Nutrition Loboratory, época em que tem a oportunidade de visitar
institutos e obras de caráter sanitário em várias regiões dos Estados Unidos.
Desse modo vai enriquecendo sua experiência e conhecimentos dirigidos ao
campo da saúde, constituindo, assim, as bases fundamentais para o seu trabalho
no Brasil

De volta ao País, em 1914, inicia a carreira de docente na Faculdade de
Medicina de São Paulo, primeiramente como Assistente de Química Médica e,
posteriormente (1922), assumindo o cargo de Professor Catedrático da Faculdade
de Medicina de São Paulo. A partir de então, encarrega-se do Serviço de Saúde
Pública do Estado, período em que, entre muitos melhoramentos, introduz a
prática da cloração das águas de abastecimento, pela primeira vez no Brasil,
que resultou na diminuição notável da mortalidade pela febre tifóide na Capital.
Entrementes funda, em nosso país, uma rede de centros de saúde, em vigência
na atualidade, trazendo, com isso, inestimáveis benefícios à população,
principalmente de baixa renda. Um Centro de Saúde Modelo que atualmente
leva o nome dele, anexo à Faculdade de Saúde Pública, também é por ele criado,
nos últimos anos de sua atuação.

Prosseguindo em constante atualização, é contemplado com bolsa de
estudos da Fundação Rockefeller, trazendo para o Brasil, entre outras inovações,
uma concepção mais abrangente da saúde pública, implantando-a nos
memoráveis Serviço Sanitário de São Paulo, no Instituto de Higiene e na Sociedade
Brasileira de Higiene. Também divulgou tal concepção nas diversas conferências
nacionais e internacionais, sobretudo nas que representou o Brasil.

3. Contribuições inéditas ao campo da Saúde Pública

Percebe-se ser difícil separar, da contínua formação profissional do ilustre
professor, suas produções científicas e grandes contribuições em benefício da
saúde do ser humano. No entanto a ênfase nesta unidade do presente relato é
dada à faceta das realizações e do desenvolvimento das suas concepções no
referido campo.

Localizemo-nos, para iniciar, nos anos 20 do século passado, época em
que se instala o Serviço Sanitário de São Paulo (1922 a 1927) e Paula Souza
consegue, com grande satisfação, oficializá-lo, sendo, posteriormente, nomeado
Diretor, permanecendo à frente da instituição por cinco anos. Com atribuições
mais amplas, organiza serviços especializados de alimentação, de fiscalização
do exercício da Medicina e da inspetoria da Lepra. Somente 20 anos depois,
como Diretor do Instituto de Higiene, anexo à Cadeira de Higiene da Faculdade
de Medicina, com muita luta, consegue chegar à etapa auge de seus esforços
para a criação de uma escola de formação de pessoal e realizações de pesquisas
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na área, pela transformação daquele Centro em Faculdade de Higiene e Saúde
Pública e, posteriormente, apenas Faculdade de Saúde Pública integrada à
Universidade de São Paulo. Nesta instituição, como Diretor, continua sua brilhante
trajetória de professor e administrador, durante um período de 10 anos,
interrompido por seu falecimento.

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que a criação da citada Faculdade
trouxe grandes benefícios para o País, obra de Paula Souza, conforme afirmou
Fonseca Telles em seu artigo Um grande nome nacional: Paula Souza, publicado
na Revista Anhembi (nº. 8585/63). Por suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão a serviços comunitários, essa Faculdade tem-se projetado em todo o
Brasil e também no exterior. É requisitada com freqüência para colaborar com
órgãos nacionais e internacionais em projetos que buscam soluções para os
problemas de Saúde Pública, especialmente. Dentre os cursos de pós-
graduação, assinalam-se o de Saúde Mental e de Serviços de Saúde Pública e,
entre os de especialização, o Curso Interdisciplinar de Saúde Pública. São todos,
como esses, abertos a psicólogos, facilitando-os no aprofundamento no campo
da saúde.

Não menos importante é sua contribuição à Sociedade Brasileira de Higiene,
que tem reunido diversos profissionais ligados à higiene para discutirem conceitos
e propostas apontando os principais caminhos a serem tomados pelas
autoridades na solução de problemas urbanos e rurais. Paula Souza participa
da entidade desde o início do seu funcionamento (1923) e depois como presidente
(1947 - 1951), defendendo a criação de novos cursos para profissionais da higiene
e saúde pública.

Quanto à produção científica por parte da ilustre personalidade, essa
sempre foi o porta-voz de suas atuações no campo, principalmente a
desenvolvida no Instituto de Higiene. Na realidade, Paula Souza publicou um
grande número de trabalhos não somente sobre saúde pública como de temas
correlatos. Constituem assuntos dessas contribuições a profilaxia das doenças
endêmicas, os serviços de saneamento ambiental, os centros de saúde e a
formação de pessoal para chegar a conteúdos de maior abrangência como as
políticas públicas sobre saúde, muitos deles também apresentados em
congressos.

Conforme a conclusão a que chegou Candeias no seu trabalho Memória
da História da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (1918/
1945), publicado em 1989, foi a produção científica de seus pesquisadores e
principalmente a de Paula Souza, o principal fator de reconhecimento público
dessa instituição, já nos anos 30 do século passado, época de sua fundação.

O trabalho de Candeias (1984) referente à memória da Faculdade de Saúde
Pública da USP, fundamentado na análise de documentais escritos e imagéticos
de Paula Souza, é de significativo valor para a história dessa instituição, no período
de 1918 a 1945. Esse valioso material encontra-se no setor Pró-Memória daquela
Faculdade. Para a elaboração do artigo, Cadeias centralizou-se no tema

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 1/06: 18-29



22

Educação Sanitária, desde sua origem como disciplina de ensino, em 1925, até
sua transformação na atual disciplina Educação em Saúde Pública da citada
Faculdade, a partir de 1967. Ao analisar este tema, verifica-se a importância da
atuação de Paula Souza na mudança de paradigmas da política sanitária,
colocando em relevo a educação populacional, mediante formação de
especialistas no gênero. Utilizar-se-ia do pessoal dos Centros de Saúde como
mediadores nos contatos com os lares, escolas, hospitais, empresas, entre
outros. Assim poderia chegar à promoção da saúde junto à comunidade em
geral.

 Além dos diversos artigos em revistas de grande circulação e em periódicos
científicos, nacionais e estrangeiros, o eminente professor e sua equipe formam
e orientam um número apreciável de estudantes de graduação, pós-graduação
e, ainda, organizam e coordenam cursos importantes nessa área do
conhecimento. Médicos sanitaristas, além de educadores de saúde e inspetores
sanitários começam a surgir como expoentes ao progresso da saúde. A formação
ou especialização destes profissionais baseiam-se prioritariamente na educação
sanitária da população, propiciando-lhe mudanças de atitudes e hábitos dirigidos
aos cuidados da saúde. Procuram atender os mais diversos setores
necessitados da população, como imigrantes, crianças dos cortiços e
vendedores ambulantes, além da penetração na higiene ambiental, sobretudo
de natureza urbanística. Paula Souza e seus colaboradores empregam dados
estatísticos e uma diversidade de fotografias das áreas de risco da cidade de
São Paulo como cortiços, cadeias e hospitais, onde se pode comprovar a
existência de fatores que atentam contra a saúde. Face a essa análise,
prognosticam medidas de saneamento com recursos de educação sanitária
para a população. Essas idéias são amplamente expostas por Campos (2002)
em seu trabalho sobre as propostas de Paula Souza para a melhoria da saúde
na cidade de São Paulo. Como aponta a autora, foi nos anos vinte que essa
corrente sanitarista resultante da influência dos Estados Unidos espalhou-se
pelo Brasil, entre outros países, por intermédio da Fundação Rockefeller, sendo
Paula Souza o porta-voz nesse movimento voltado ao ensino, à pesquisa e,
sobretudo, à educação na área de higiene.

Essas iniciativas não pararam por aí. Anos mais tarde (1947) esses
esforços são estendidos ao interior do Estado de São Paulo, dando-lhes maior
amplitude. Por exemplo, cita-se o Serviço Especial de Saúde em Araraquara
que se constitui em um centro rural de aprendizado. Em 1951, o citado serviço
se estende a outros profissionais não médicos e nem educadores que já haviam
incorporado à citada área, como a formação de engenheiros sanitaristas e de
administradores hospitalares. Na atualidade, o serviço forma especialistas nas
mais variadas profissões.

Assim a concepção de Saúde Pública se estende a novas abrangências
conforme esforços de Paula Souza e colaboradores. Mais ainda, é de se destacar
sua projeção internacional, especialmente no empenho despendido para a criação
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da Organização Mundial da Saúde (OMS) importante Agência das Nações Unidas.
É válido afirmar que as realizações efetuadas em São Paulo constituem as bases
para a organização da saúde pública de ação mundial por ele preconizadas. É
na conferência de São Francisco (1944) que Paula Souza propõe, em nome do
Brasil, a organização da OMS. Essa proposta resulta na nomeação, pelas Nações
Unidas, de um comitê específico cujos estudos são discutidos na Conferência
Internacional da Saúde, em 1946. Uma vez aprovada e organizado seus Estatutos,
o eminente professor é nomeado membro da Comissão Interna dessa entidade
e um dos seus vice-presidentes, tornando-se também delegado permanente do
Brasil junto à entidade, enquanto viveu. O objetivo da OMS pauta-se em
compromissos das nações em prol da educação sanitária dos países membros.

Paralelamente às suas projeções internacionais, Paula Souza sempre
continua com seu empenho na resolução dos problemas sanitários do nosso
país. Cita-se sua intensa participação no IDORT (Instituto de Organização
Racional do Trabalho) e, mais tarde, no SESI (Serviço Social da Indústria),
instituída, esta entidade, em 1946. Em relação à primeira, criada em 1930 e
sendo o mestre um dos seus sócios-fundadores, ele se apoia nas bases racionais
do trabalho junto às indústrias então existentes (princípios tayloristas, comuns
aos anos 30) para prestar a necessária atenção à saúde dos trabalhadores,
promovendo programas alusivos (Campos, 2000). Quanto ao SESI, na qualidade
de Orientador Técnico, em matéria de assistência médico-social, desenvolve
vasto programa de auxílio aos trabalhadores, particularmente nas áreas de
alimentação, assistência médica e odontologia. A autora da presente contribuição
é testemunha dessas suas realizações quando trabalhava como Educador Social
(termo criado na época com curso de um ano de preparação), junto ao SESI,
atendendo operários de diversas empresas.

4. Reconhecimento público

São oportunas as palavras de Fonseca Telles sobre o legado do ilustre
professor: O nome de Geraldo Horácio Paula Souza será sempre lembrado,
com inteira justiça, como um lutador incansável pela melhoria das condições de
saúde no Brasil e no mundo (1963, p. 2). Pode-se afirmar que o eminente
professor é pessoa bastante atuante e um cientista-prático, sobretudo guiado
por ações concretas destinadas ao presente momento e com previsões para o
futuro. Suas idéias, avançadas para a época e, por isso, nem sempre aceitas no
Brasil, razão porque ele se vê na contingência de mudar o rumo do seu trabalho
para outra direção, que lhe fosse mais oportuna. Talvez seja esse o motivo pelo
qual Paula Souza não foi tão homenageado em vida no seu próprio país como
deveria.

Por sua atuação no âmbito internacional, é agraciado com as nobres
insígnias, por parte do Governo da França, primeiramente com a Ordem de
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Saúde Pública e, depois, com a da Legião de Honra, conforme comentam,
enfaticamente, Lacaz e Mazzieri no seu artigo Faculdade de Medicina e a USP
(1995).

Em nosso país, são freqüentes, na atualidade, as homenagens póstumas
a ele prestadas, algumas delas publicadas em livros e artigos científicos e, ainda,
objeto de conservação no acervo da Faculdade de Saúde Pública da USP como
prova do exposto, cita-se a exposição recentemente organizada (2005), que
recebeu o nome Geraldo Paula Souza, perfil e trajetória, em comemoração dos
70 anos da Universidade de São Paulo: bem estruturada por módulos
cronológicos do percurso da Vida e Obra do eminente expoente, baseando-se
no acervo da própria instituição como também no proveniente do âmbito familiar.
E para completar, o Anfiteatro da Faculdade leva o nome de Paula Souza.

5. Considerações Psicológicas

As contribuições desse expoente pelo que se deduz, inserem uma
diversidade de estratégias teórico-práticas de natureza sanitária, priorizando
mudanças de atitudes e de compreensão sobre as obrigações relacionadas à
preservação da saúde por parte dos indivíduos, dirigidas a si mesmos e também
aos demais. As medidas administrativas estão condicionadas a esse perfil
individual, “homem saneamente educado”, conforme afirma Campos (2002, p.
132). A partir desse pressuposto, infere-se que toda a ação de Paula Souza
baseia-se na educação sanitária e secundariamente na criação dos recursos
materiais e humanos (centros de saúde, pessoal especializado na área, entre
outros) que “auxiliassem a população, seja da cidade, do interior ou do campo, a
viverem de forma mais saudável pela criação da consciência sanitária” (Campos,
p.131).

Havia que se possibilitar condições ambientais para que essa força
motivadora da população chegue ao seu objetivo. Embora tenha sido um
sanitarista profissional possuia visão abrangente da cidade onde morava (São
Paulo), não só dos núcleos urbanos, mas das áreas a eles relacionadas em
articulação com todo o território do Estado de São Paulo. Para ele, os
aglomerados urbanos são formados por pessoas que os habitam e que se inter-
relacionam. A cidade é concebida como um microcosmo social (Campos, 2002).
Nessas idéias, já se percebe uma conotação psicológica.

Essa visão globalizadora entre a articulação das pessoas como força
integrante junto à abertura de um contexto que a integre, encontra aproximação
a várias áreas da Psicologia, como na Psicologia Social, no estudo das atitudes
e ajustamento às novas contingências ambientais; na Psicologia das pessoas
com necessidades especiais, no movimento da inclusão; na Psicologia da Saúde,
em seu enfoque preventivo e, assim, em outras mais. E ainda há de se considerar
as projeções que podem derivar-se dos princípios previstos por Paula Souza,
com aproximações às teorias psicológicas ultimamente em voga como a
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Sistêmica e a Ecológica. E, além disso, em termos da formação profissional do
psicólogo, abre portas para a especialização na Psicologia da Saúde mediante
cursos universitários.

Sem sombra de dúvida, pode-se afirmar que o legado do ilustre Professor
Geraldo Paula Souza possibilita expressivas oportunidades para o
desenvolvimento da ciência psicológica e também para a diversificação da
profissão do psicólogo. Portanto são incontestáveis suas idéias e ações
relacionadas à ciência psicológica, razão porque Paula Souza é distinguido pela
Academia Paulista de Psicologia com a designação de Patrono da Cadeira nº.
30, que leva o seu nome, a qual é honrosamente ocupada pela autora desta
contribuição.

6. Publicações de Paula Souza

• Souza, G. H. P. (1913). Contribuição ao estudo da autodepuração de nossos
rios, especialmente do Tietê. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. (Tese inaugural).

• Souza, G. H. P. (1923). O Estado de São Paulo e alguns dos seus serviços
de Saúde Pública: algumas considerações sobre a mortalidade infantil em
São Paulo: Serviço de Estatística Sanitária. In: Congresso Brasileiro de Higiene,
1.,Rio de Janeiro. Anais....

• Souza, G. H. P. (1938) Entrevista para o Jornal do Brasil. 10/12/1938). (Caixa
“Coleção Paula Souza”. Originais/Trabalhos não publicados/Bibliografia).
(Datilografado).

• Souza, G. H. P. (1948) A Organização Mundial de Saúde. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional.

• Souza, G. H. P. (1948). Discurso de saudação aos congressistas. In:
Congresso Brasileiro de Higiene, 7, São Paulo. Anais...

• Souza, G. H. P. (1950). Conferência de abertura. In: Congresso Brasileiro de
Higiene,  Recife. Anais...

• Souza, G. H. P. (1950) A Carreira de sanitarista. In: Transcrição da entrevista
dada à Rádio do Departamento de Cultura (Reitoria). São Paulo, 23/11/1950.
(Mimeografado).

• Souza, G. H. P. e Vieira, F. B. (1928). Eugenia e imigração. Folha Médica, Rio
de Janeiro, 25 fev.

• Souza, G. H. P. e Vieira, F. B. (1934). Deverão os serviços de proteção e
higiene da criança ser entregues aos Estados, ou ficar subordinados à
Administração Federal? Revista de Higiene e Saúde Pública, ano VIII, n. 3.

• Souza, G. H. P. e Vieira, F. B. (1934). Qual a melhor organização dos serviços
de higiene escolar? Deverão fazer parte dos serviços de Saúde Pública ou
ficar subordinados à direção da instrução? Revista de Higiene e Saúde
Pública, ano VIII, n. 4.
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