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Apresentação
O tempo não para!

Q

uem pensou ou mesmo acreditou que o danado do novo
vírus viria, com a sua agressividade, atrapalhar os nossos
planos, enganou-se profundamente. O recolhimento
social, independente do tipo e da intensidade, foi força motriz
para superarmos essa adversidade. Paradoxalmente, isolados
aprendemos a conviver sem tocar, sem o sentar lado a lado
com o amigo, sem abraços nem afetos. Nunca estivemos
tão longe e tão perto. Para isso foi fundamental conhecer e
conviver com novos amigos e parceiros tecnológicos, o tablet,
o computador ou, simplesmente, o smartphone. Novos amigos
de nomes estranhos apareceram e foram importantes para
nos tirar do abismo: o Sr. Zoom, o Sr. Google Meet, o Sr. WebEx
Meetings, o Sr. Go to Meeting, entre outros menos festejados.
Através deles realizamos reuniões de forma segura, eficiente
e bem frequentadas. Nunca tivemos reuniões tão concorridas!
Graças à força da web ideias foram concretizadas, como
o nosso Sarau da Quarentena, com a participação de vários
colegas sobramistas e convidados. O programa, transmitido
pelo YouTube, prestou homenagem aos profissionais de saúde
na luta contra a pandemia, os 20 anos de fundação da nossa
Sobrames e os 200 anos da Emancipação Política do Estado
de Sergipe, efemérides celebradas em 2020, também foram
alvos de homenagem.
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Agora, mais uma ação se concretiza: a IV Antologia da
Sobrames-SE – Sinais, que chega de vento em popa, com
participações ilustres de médicos e convidados de várias
partes do país, prestando uma singela homenagem ao médico
e professor Garcia Moreno, um dos patronos da Academia
Sergipana de Medicina e imortal da Academia Sergipana de
Letras. E não paramos por aqui. Sinais traz, ainda no seu bojo,
o Diário da Quarentena. Ideia do confrade William Soares,
com depoimentos de sobramistas e convidados nesse período
diferente e estranho em nossas vidas.
Portanto, 2020 não foi um ano perdido pra gente, como
muitos estão dizendo por aí! Da crise, vislumbramos e realizamos as oportunidades e continuamos, felizmente, a realizar
sonhos!
Uma boa leitura para todos.

Lúcio Antônio Prado Dias
Presidente da Sobrames Sergipe
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João Baptista Peres
Garcia Moreno (I)
Francisco Rollemberg
Médico cirurgião.
Membro titular do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.
Foi deputado federal.
Integra a ASL, onde ocupa
a vice-presidencia da
entidade. Integra também
a diretoria da Somese e a
Sobrames Sergipe

C

onheci o Prof. Garcia Moreno quando fui aluno do Atheneu
Sergipense, cursava o 2º ano científico.
Catedrático de Ciências Naturais, ensinava Botânica em
aulas magistrais que encantavam seus alunos.
Professor afável, o mais das vezes irônico, assim se apresentou no primeiro dia de aula: “– Não estou aqui para forçar a
aceitação do conhecimento, mas para colocar nas suas cabeças
a necessidade da cultura em suas vidas”, e continuou: “– Digo
isso porque, na idade da maioria dos senhores, eu não estava
mais aqui, e sim na Faculdade de Medicina da Bahia, onde me
formei, portanto não estou aqui para aprová-los ou reproválos. Isso deixo para a vida quando lá fora forem competir por
um lugar ao sol”.
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Participando por longo tempo da vida pública, quase não
via Garcia Moreno, quando soube que tinha sido operado,
sofrendo amputação de uma perna. Visitei-o de imediato,
encontrando-o tranquilo, filosofando sobre o sentido da vida
e a fragilidade humana. Conversamos, nos abraçamos na
despedida, ele estava bem.
No dia seguinte, fui ao seu sepultamento.
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Quem foi Garcia Moreno?

Que legado deixou para a posteridade?

Sergipano de Laranjeiras, faleceu em 21 de outubro de
1966, com 65 anos, após uma vida intensa dedicada à missão
que se traçou de se empenhar em remover, à luz da ciência,
os obstáculos mentais da criatura humana, devolvendo como
podia, aos insanos, a saúde psicossomática.
Foi nesse campo um contestador, um revolucionário, não
aceitando, como bem o disse Lobo Antunes, psiquiatra português
e escritor de escol, cuidar da “última miséria, a solidão humana
absoluta, o que para nós próprios não aguentamos suportar,
os mais escondidos e vergonhosos dos nossos sentimentos, o
que nos outros chamamos de loucura, que é afinal a nossa, e da
qual nos protegemos a comprimi-la em grades e alimentá-las
de comprimidos para que continue existindo”.
Revolucionário, inovador, Garcia há quase 50 anos não
aceitava vestir as pessoas de diagnósticos, ouvi-las sem escutar,
ficar de fora delas como à beira de um rio de desconhecidas
correntes, sem ver sua vida, sem esconder sua nascente e sem
molhar os pés, recomendando depois de cada refeição um
comprimido e outro ao deitar, e ficar saciado com o feito como
um escoteiro que ajudou “a velhinha a atravessar a rua”.
Como a visão mais abrangente das fragilidades humanas,
Garcia Moreno abriu seu consultório em Aracaju sem o transformar em uma fortaleza impenetrável ao conhecimento teórico.
Não abriu o consultório para fechar os livros. Na verdade, soube
alternar a teoria e a prática, verificando ao vivo os conceitos, as
ilações, as hipóteses que se armam no mundo das elucubrações.
E, para testemunhar o que via, se transformou no pesquisador
diuturno que se recolhia nas horas vagas para registrar o que lhe
parecia coerente com a ciência haurida nos tratados.
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Organização: Lúcio Antônio Prado Dias

A parte científica da obra de Garcia Moreno reflete exatamente o universo patológico de sua missão – o mundo dos
doentes mentais.
O mundo anômalo dos pavores, dos suores frios, das
psicoses, que formam o quadro escuro da insanidade.
Sobre esse labirinto de exceções, o mestre detém-se em
busca das origens através de uma investigação judiciosa.
Alguns títulos de seus estudos refletem essa alternância
de consultório para o gabinete de leitura, onde o médico
se transmuda em analista e, por força da expressão verbal,
em escritor.
Nas suas obras de pesquisador científico, vê-se que Garcia
Moreno seguiu o itinerário de Nina Rodrigues, Artur Ramos,
Ulisses Pernambucano, cujas contribuições no campo da
antropologia e da psiquiatria nunca é demasiado relembrar.
Pioneiro no estudo da psicopatologia, Garcia Moreno
escreveu Assistência a psicopatas no Brasil, em que procurou
reformular o processo tradicional de segregação compulsória
na cura dos insanos.
Em três outros trabalhos, registrou resultados das diversas
terapias então em voga e por ele aplicadas.
Eletroconvulsoterapia, insulinoterapia endovenosa, penicilinoterapia em demência paralítica, em que, como pioneiro,
mais uma vez estudou os efeitos da penicilina cristalina por
via intratecal, trabalho esse que depois foi usado como tese
de concurso.
Destaca-se, porém, dentre tantos trabalhos de natureza
médico-científica, o que dedicou ao estudo da “maconha”, hoje
atualíssima, principalmente porque a Cannabis deixou de ser
erva folclórica para figurar no receituário da degradação da
juventude em todo o mundo.
18
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Quando Garcia Moreno escreveu: “Aspectos do maconhísmo
em Sergipe”, trabalho que hoje se encontra inserido no livro
Maconha, edição do Serviço Nacional de Educação Sanitária
(1958), o tema ainda se confinava aos maloqueiros de Aracaju,
como se dizia à época.
Era adolescência marginalizada pelo pauperismo, assim
descrita pelo mestre: “[...] são adolescentes abandonados,
delinquentes quase todos, que moram embaixo das pontes, dos
cais de Aracaju. Formam um bando liderado por um malandro
experiente na criminalidade que lhes traça o programa de vida
miserável, cheia de aventuras e incidentes policiais [...]”.
Em sua crônica “O homem que lavou o cérebro”, sentimos
até que ponto Garcia Moreno se preocupava com a malignidade
dos modernos métodos científicos, principalmente quando se
trata de aplicar o que em linguagem corrente se denomina
lavagem cerebral.
Numa prosa de alto nível, Garcia Moreno inicia sua crônica
como uma invectiva ao espírito científico quando este agride os
princípios da ética.
Vejamos até que ponto suas observações permanecem
atuais: “Uma cegueira maligna parece ter destruído a visão do
perímetro pessoal de cada ser, a que se refere Lopes Ibor”.
“Perdeu-se a noção da fronteira que marca no homem o
núcleo intocável da sua personalidade. O desaparecimento de
tal delimitação tem transformado a ciência em instrumento
diabólico à mercê das mãos de Estado Majestático renascente
na civilização moderna.”
“Ao lado da tortura física e cruenta que desenvolve os
músculos e azeda os instintos de brutalidade nos porões das
organizações policiais de quase todo mundo, a tortura indolor.”
“Para os fortes, aqueles nos quais o tormento do corpo é
19
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ineficaz a queda do silêncio, a violação da alma pode ser feita
pelos filtros mágicos da ciência.”
“Mas o pior do que conquistar a área secreta da intimidade
humana é destruí-la. É fazer da alma uma coivara.”
“Promover a derrubada das ideias e sentimentos, desenraizá-los, para plantar no homem as espécies exóticas de uma
alma estranha. Recorrer aos artifícios da química psicológica da
psicocirurgia, da pedagogia deformadora para matar a alma.”
“O menticídio é o último fruto da árvore de Prometeu.”
Este era Garcia Moreno: médico, pensador, pesquisador,
professor do Atheneu Sergipense, da Faculdade de Direito
e Medicina, um dos fundadores da Universidade Federal
de Sergipe - UFS.
Foi um semeador de cultura em nosso Estado, preocupado
como Jacques Maritain, que acreditava: “A cultura ou a civilização é a expressão da vida propriamente humana, o que diz
respeito não somente ao desenvolvimento material necessário
e suficiente para permitirmos uma reta vida na terra, mas
também e antes de tudo ao desenvolvimento moral, o desenvolvimento das atividades especulativas e das atividades
práticas que merecem mais propriamente a denominação de
desenvolvimento humano”.
Escritor e cronista vigoroso, homem da terra, dela se ocupou
inteiramente, telúrico da cabeça aos pés.
Cajueiro dos Papagaios e Doce Província reconstituem nossa
terra sergipana em seu pitoresco e em sua seriedade.
Era assim Garcia Moreno, um médico de alta sensibilidade,
revelando sempre uma terna dedicação ao homem, como
médico que foi, e à nossa terra, de onde não se afastou.
Sua fidelidade a Sergipe era tão forte que nos faz recordar
Gilberto Freire, recriminado por Oliveira Lima, por seu desejo
20
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de continuar em Pernambuco, seria o mesmo que patinar na
areia. O autor de Casa Grande e Senzala, de Quase política (entre
tantas outras obras) e de coletânea de discursos parlamentares
retrucou anos mais tarde: “Preferi contra o conselho do mestre
e bom amigo patinar em areia áspera mais nativa, minha,
profundamente minha e não me arrependo da decisão”.
Para encerrar, trago à baila um poema de Airton Teles
Barreto, Mestre dos Mestres”, inspirado na figura vetusta de
Garcia Moreno.
Mestre dos Mestres

Na medicina dos que são maiores,
todos têm vez na formação do mestre:
o ser normal, o pobre, o rico e o louco.
Mestre maior da medicina humana,
nós nos lembramos de você assim:
cultura enorme, inteligência alvor,
raio de luz levando vida às palmas,
remédio heroico ao ser aflito,
mestre do corpo, professor das almas...
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Garcia Moreno e Acrísio Cruz.
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