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A julgar pelos anúncios publicados nas revistas Careta e O Malho, na década de 30, a 
medicina já tinha resolvido há muito tempo os problemas causados pela ação do tempo 
sobre o corpo humano. Com a maior tranqüilidade, alguns remédios garantiam que a 
velhice poderia ser uma idade bastante feliz, bastando tomar uma pílula ou um xarope 
de vez em quando. Fosfosol afirmava que o pior malefício da idade era a perda de 
fosfato, pois trazia nervosismo, desânimo, falta de memória e até mesmo diminuição da 
atividade sexual. Segundo o remédio, "equilibrando os nervos" era possível até se tornar 
um conquistador aos 50 anos.  
 
O que perdemos! Já as Pílulas de Foster juravam acabar com as dores (todas!), 
nervosismo e tonteiras, graças à sua ca¬pacidade de fazer os rins funcionarem 
normalmente. 
 
Lendo os dois anúncios, pode-se concluir que as pessoas sofrem por escolha. A solução 
sempre existiu nas pra¬teleiras das farmácias. Estes dois outros exemplos de anúncios 
publicados na década de 30, na revista Eu sei Tudo, também mostram claramente que 
era possível viver-se alegre e contente pelo menos até 90 anos e que todos os males do 
cérebro podiam ser evitados, bastando tomar um xarope. O que perdemos! Onde 
andarão estas fórmulas mágicas que nos permitiam afastar o fantasma da arteriosclerose, 
acabar com a falta de memória e a neurastenia? Onde andará o Dr. Raul Leite, que "com 
grande rigor científico" fabricava remédios de máxima eficácia? É interessan¬te notar 
que já em 1930, com telefones de disco, canetas-tinteiro e aviões anfíbios movidos a 
hélices, já se falava que no "turbilhão da vida moderna a vitória cabe aos cérebros 
fortes".  
 
A conclusão é que o conceito de vida moderna po¬de ter mudado, mas a picaretagem 
parece eterna. 
 

 
 
 

 



 
 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2006, Carreiras, p. B-
8. 

 



 
 

 
 
 


