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o mÍcroscópÍo em busca da nação 





riada em outubro de 1900, e tendo os seus serviços CdefinitiVamente organizados em dezembro de 1911, 
a Inspetoria das Obras contra a Seca, vinculada ao 
Ministério da Viação e Obras Públicas, propunha-se a 

"atender os desastrosos efeitos das secas periódicas que 
flagelam o Nordeste do Brasil, compreendendo o norte do 
Estado de Minas Gerais, áreas consideráveis da Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Piauí, e os estados do Rio 
Grande do Norte e do Ceará .. ?'.l 

O ambicioso programa de trabalho compreendia o estudo das 
condições meteorológicas, geológicas, topográficas e 
hidrológicas desta vasta região; a conservação ou 
reconstituição de florestas; a construção de estradas de 
rodagem ou ferrovias e, principalmente, de poços e açudes 
públicos ou particulares - neste caso, com a União 
financiando metade dos custos. 
Desde os tempos do Império, vinham se sucedendo projetos 
para a criação de grandes reservatórios de água nas regiões 
áridas do Nordeste brasileiro. Em 1884, foram aprovados os 
planos para a construção do açude de Quixadá, no Ceará, 
depois modificados. As obras do primeiro lago artificial 
brasileiro foram concluídas em 1906. 
Durante o longo período de sua construção, a grande seca de 
1888 resultou em milhares de mortes e na emigração massiva 
de flagelados para os seringais da Amazônia. No Nordeste, 
enquanto a faminta e miserável população sertaneja fazia 
surgir beatos e cangaceiros, os coronéis disputavam o controle 
político da região. Por outro lado, o governo central, alheio ao 
problema da seca, reagia com medidas paliativas às situações 
mais críticas. Em 1904, criou a Comissão de Estudos e 
Construções de Obras contra os Efeitos das Secas no Rio 
Grande do Norte, cuja ação limitou-se à construção de uma 
estrada de ferro naquele estado. Em 1907, formou a 
Superintendência das Obras contra os Efeitos da Seca, que 
veio somar seus esforços aos da Comissão de Açudes e 
Irrigação, sucessora da Comissão do Açude Quixadá. 
Da reunião desses órgãos resultou a criação da Inspetoria das 
Obras contra a Seca, que teve um curto período de ação 
eficaz, sob a direção do engenheiro Arrojado Lisboa, entre 
1909 e 1912, quando se desencadearam importantes 
investigações científicas sobre a geografia, a zoologia, a 
botânica, a geologia e as condições sanitárias da região, 
visando criar fundamentos metodológicos seguros para as 
ações práticas da inspetoria. 
Apesar dessa promissora arrancada inicial, já em 1913 o 
inspetor Aarão Reis queixava-se de que não recebia mais do 
Congresso verbas suficientes para a continuidade do seu 
projeto: 

Distribuição de água. Estrada de Ferro do São Francisco. Itumirim (BA), março de 1912. 
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"Não se compreende que [ ... ] vacilem, cada ano, os 
Poderes Públicos diante da necessidade imperiosa de 
manter o rumo escolhido para enfrentar o temeroso 
problema, que não pode ser descurado [ ... ] sem risco 
de comprometer [ ... ] a situação econômica do país, 
de que é neste momento, doloroso exemplo, a 
derrocada amazônica~ '2 

Neste contexto, inserem-se as três expedições científicas do 
Instituto Oswaldo Cruz, enviadas ao Nordeste a serviço da 
Inspetoria das Obras contra a Seca, em 1912, para proceder a 
amplo levantamento das condições de saúde das populações do 
sertão~'3 

Navegando o São Francisco 

Uma expedição científica, chefiada por Adolpho Lutz e 
Astrogildo Machado, percorreu, entre 17 de abril e 17 de julho 
de 1912, o vale do São Francisco, de Pirapora a Juazeiro, 
visitando alguns afluentes e a maioria dos povoados 
ribeirinhos. 

A expedição foi realizada no período da seca. Em primeiro 
lugar, porque visava atender a uma demanda da inspetoria, 
encarregada de estudar este fenômeno climático. Em segundo, 
porque na época das enchentes a expedição se tornaria 
inviável, uma vez que as águas, neste período, cobriam as 
margens e o rio São Francisco alagava vastas extensões 
ribeirinhas. Entretanto, os cientistas ressentiram-se da época 
escolhida, pois o período seco impediu uma investigação mais 
minuciosa do ecossistema da região, prejudicando o 
recolhimento de espécies animais e vegetais para formar 
coleções mais ricas. 

Quanto à observação da patologia humana, o maior interesse 
de Adolpho Lutz e Astrogildo Machado foi examinar a 
incidência da moléstia de Chagas, verificando a diminuição 
dos casos à medida que a expedição se deslocava de Minas 
Gerais rumo à fronteira da Bahia. Adolpho Lutz registrou 
também em seu diário de viagem a insignificância dos casos de 
ancilostomose e elefantíase. Também foi considerada 
insignificante a incidência de febre amarela, embora Adolpho 
Lutz tenha observado grande disseminação do Stegomya, o 
mosquito responsável pela transmissão da doença. O cientista 
não detectou nenhum caso de leishmaniose, febre tifóide e 
cólera-morbo, observando, porém, a existência de um perigo 
latente em relação às duas últimas moléstias, devido ao hábito 
da população de beber a água do rio, o que qualificou de 
"antiestético' '. Os habitantes do vale do São Francisco 
conheciam o alastrim, mas não havia notícias de epidemias. 

Os cientistas observaram ainda vários casos de sífilis, 
constatando, porém, que o impaludismo era a doença 
predominante, o que atribuíam às inúmeras lagoas formadas 
pelas enchentes do rio. 

Apesar de contribuírem para a disseminação das "febres 
palustres", tais lagoas constituíam fonte de recurso 
indispensável para alimentar os homens da região, visto que 
eram excelentes criadouros de peixes. Para Adolpho Lutz e 
Astrogildo Machado, a enfermidade dos homens era provocada 
menos pela hostilidade do meio ambiente e mais por sua 
ignorância e incapacidade de promover qualquer mudança, 
mesmo que em benefício próprio. É com as seguintes palavras 
que explicam a pobreza e o atraso do São Francisco: 

"O vale do rio São Francisco dá a impressão de 
uma região pobre e atrasada. Quanto à população, 
convém dizer que o elemento índio nela é quase 
nulo. No entanto a raça preta entra com um 
contingente grande, muitas vezes predominante. Não 
são raros os lugares onde, entre os nativos, falta o 
elemento branco. Isto, naturalmente, influi sobre o 
caráter da população que geralmente vive de modo 
bastante primitivo. Comparações com povoados do 
mesmo tamanho, em outros estados e países, são 
pouco favoráveis aos moradores do São Francisco e 
isto não é devido unicamente à falta de recursos, 
porque se a gente pouco ganha, também pouco 
gasta para a vida. É certo que nestas zonas muitas 
necessidades de clima menos quentes passam a ser 
um luxo quase, mas isso não inclui as necessidades 
higiênicas. Também não pode haver progresso, onde 
a gente se contenta a vegetar sem melhorar as 
condições da sua vida. 

Além da questão da raça, há outros elementos que 
se opõem ao progresso. O clima quente, cuja médía 
é bastante superior à da Capital Federal, e certas 
moléstias, principalmente a malária e, em menor 
extensão, a coreotripanose e a ancilostomíase 
contribuem para aumentar a indolência de um povo, 
ao qual também faltam outros exemplos. A 
produção da terra excede as necessidades locais em 
valores insignificantes e a maior parte de gêneros dá 
preços pouco favoráveis, devido a distância de 
outros mercados~ '4 

Como foi salientado em passagem anterior, as explicações 
dadas pelos expedicionários para o atraso do interior do Brasil 
coadunam-se com o pensamento médico do início do século. 



Os profissionais ligados às ciências biomédicas foram bastante 
suscetíveis aos princípios difundidos pelas teorias eugênicas, 
que buscavam na genética um dos seus pontos de validação 
científica. Segundo os eugenistas, o desenvolvimento 
harmônico do país fora inviabilizado em parte pelo clima e em 
parte pela miscigenação com "raças inferiores". 

Imbuídos dos conceitos de eugenia, Adolpho Lutz e Astrogildo 
Machado não pouparam os habitantes do vale do São 
Francisco, que nada faziam para melhorar suas condições de 
vida, preferindo viver alheios à "civilização" que florescia nas 
capitais. Uma das razões de seu atraso residia no fato de que 
"a região é muito afastada do litoral, pedindo os pontos 
menos distantes uma viagem de estrada de ferro de 24 horas".s 

Em seu relatório de viagem, os ci~ntistas de Manguinhos 
sugeriram a implantação de alguns projetos para dinamizar o 
potencial econômico do vale do São Francisco, subaproveitado 
pelo caráter rudimentar das técnicas empregadas por seus 
habitantes, como a criação de tartarugas e do peixe-boi, que 
poderiam ser transplantados do sistema fluvial amazônico para 
a região. 

Mapeando o sertão 
Enquanto Adolpho Lutz e Astrogildo Machado singravam o 
São Francisco e seus afluentes, João Pedro de Albuquerque e 
José Gomes de Faria atravessavam os Estados do Ceará e 
Piauí, de março a julho de 1912. Esta expedição percorreu um 
longo trajeto, que incluía Fortaleza, Quixadá, Prudente de 
Morais (Muxuré), Quixeramobim, Baturité, Acarape e 
Redenção. Retornando a Fortaleza, seguia para Tutóia, 
Parnaíba, Teresina, Amarante, Floriano, Serra do Ibiapaba, 
São Benedito, Ibiapina, Jacará, Tianguá, Guatiguaba, Viçosa, 
Granja, Sobral, Serra de Meruóca, Ipu, Ipueiras, Pinheiro, 
descendo, por fim, pela estrada de ferro de Sobral até 
Camocim. 

Da expedição de José Gomes de Faria e João Pedro de 
Albuquerque, restaram apenas os registros fotográficos, não 
tendo sido publicado nenhum relatório ou diário de viagem. 
Ao certo, sabemos que os dois cientistas embarcaram no Rio 
de Janeiro com destino ao Ceará, em 18 de março de 1912, no 
paquete Brasil, a bordo do qual seguiam também, rumo a 
Salvador, os protagonistas da terceira expedição científica 
patrocinada pela Inspetoria das Obras contra a Seca: os 
médicos Belisário Penna e Arthur Neiva, o auxiliar Octávio 
Amaral e o fotógrafo José Teixeira. Das expedições realizadas 
pelos cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, esta foi a mais 
extensa e demorada, prolongando-se de março a outubro de 
1912 e abrangendo cerca de sete mil quilômetros que Belisário 

Penna, Arthur Neiva e seus companheiros de viagem 
percorreram a cavalo ou em lombo de mula. Dentre as 
numerosas localidades por eles visitadas, no norte da Bahia e 
nos Estados do Piauí e de Goiás, incluíram-se Juazeiro, 
Petrolina, São Raimundo Nonato, Parnaguá, Formosa, São 
Marcelo, Duro, Porto Nacional, Natividade, Pilar, Goiás, 
Araguari e Franca. 
A expedição de Belisário Penna e Arthur Neiva destaca-se pela 
riqueza das observações de caráter sociológico e antropológico 
que coligiram em seu relatório de viagem, publicado nas 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, e nos numerosos 
registros fotográficos do acervo da Fundação Oswaldo Cruz. 

Ao desembarcarem em Salvador, de onde partiram para os 
sertões da Bahia e do Piauí até atingir o vale do Tocantins, em 
Goiás, Belisário Penna e Arthur Neiva já tinham algumas 
noções da realidade com que iriam se deparar, adquiridas nas 
missões profiláticas realizadas no interior do Brasil. Tiveram 
contato com o riCo folclore do Nordeste, cantado em versos e 
modinhas, e com as adversidades da região, retratadas nas 
notícias alarmantes dos jornais e nas páginas contundentes de 
Os sertões, de Euclides da Cunha. 
Enquanto a maria-fumaça da Estrada de Ferro Bahia-São 
Francisco deslizava vagarosamente rumo a Juazeiro, Belisário 
Penna e Arthur Neiva iniciavam suas anotações de viagem, 
com os olhos atentos de quem desejava captar tudo daquele 
cenário, onde há muito tempo havia se desenrolado o drama 
de Canudos. "Viagem longa e fastidiosa, em carros detestáveis 
pela velhice, estrago e imundície", destacaram com a crueza 
que dá o tom a todo o relatório. 

"A linha atravessa quatro zonas distintas [ ... ]. 
1 ~ - A do litoral - úmida, cultivada (principal 
cultura a cana), mais ou menos montanhosa, cortada 
de rios e riachos. Essa zona estende-se até Potijuca. 
A 2 ~ zona começa daí e estende-se até Aramarí, 
duas estações além de Alagoinhas, cidade de cinco a 
seis mil habitantes. É já bastante seca, ligeiramente 
acidentada e constituída de cerrados idênticos aos 
do norte de Minas. Cultura de fumo em grande 
escala e criação do gado vacum. 

A 3 ~ zona é a das caatingas; seca, plana, constituída 
de grandes tabuleiros com uma vegetação baixa e 
densa, em que predominam as plantas de espinho 
como a favela e o xique-xique. Essa estende-se até 
Itumirím, notando-se, porém, uma grande mancha 
de terras superiores, constituídas pelo município de 
Vila Nova, cidade à margem do Itapicuru com seis a 
sete mil habitantes. 
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A 4 ~ zona, seca, árida, agreste e desoladora, 
estende-se até Juazeiro. É um tabuleiro enorme, 
coberto de uma vegetação raquítica, em que 
predominam os cactos. A linha férrea passa muito 
próxima à serra do Salitre, pedregosa e coberta tão 
somente de cactos colossais, semelhando mãos com 
dedos enormes, estendidos para o Céu a implorar a 
misericórdia divina. 
Todos estes cactos são espinhosos, divididos em 
quatro qualidades com as denominações vulgares de 
mandacaru de boi, mandacaru de facho, cabeça 
branca, e cabeça-de-frade (rasteiro). 

Nessa zona não há inverno, há apenas as chuvas de 
trovoada, como diz o povo:' 

A estada em Juazeiro, que durou 17 dias, motivaria várias 
observações relacionadas aos problemas de abastecimento de 
água e os primeiros registros a respeito das condições de saúde 
e da assistência médica de sua população: 

"Juazeiro é completamente plana e arenosa; clima 
quente e seco [ ... ]. Cidade de cerca de seis mil 
habitantes, tem mercado, pobre edifício de 
municipalidade, duas farmácias e três médicos. Há 
também um hospital muito pobre, que comporta 
apenas 12 leitos [ ... ]. A cidade abastece-se de água 
no rio S. Francisco, onde ela é retirada em barris e 
levada para as casas em costas de jumentos (jegues). 
Não há esgotos. População muito assolada pelo 
impaludismo durante e após a vazante do S. 
Francisco: '6 

Após longo tempo consumido no preparo para a prolongada 
viagem que tinham pela frente - a compra dos animais, a 
contratação do guia e dos "camaradas", a aquisição dos 
mantimentos e o acondicionamento da carga e dos 
equipamentos -, a tropa atravessou o São Francisco; cruzou 
Petrolina, já em Pernambuco, e seguiu viagem para o Piauí, 
onde seus membros sofreriam na pele os tormentos da seca. 

"Lembramo-nos bem que, ao descer a serra do 
Piauí, depois de um percurso de quatro léguas, em 
regiões absolutamente desprovidas de água, e 
debaixo de um sol causticante atravessamos um 
riacho seco. Estávamos todos os da comitiva 
sequiosos. Um dos nossos camaradas afastou com 
as mãos uma porção de areia, cavando um pequeno 
poço e logo coletou-se aí a água que sorvemos com 
sofreguidão: '7 

A travessia da região árida da caatinga prolongou-se até 
Parnaguá, decadente vila fundada no século XVII. com cerca 
de 100 casas, ao sul do Piauí, próxima à divisa com a Bahia. 
Ali os expedicionários detiveram-se por três semanas, para se 
refazer das agruras da viagem e registrar no diário os 
principais fatos observados. 
A presença da Inspetoria das Obras contra a Seca fora 
mencionada uma única vez, em São Raimundo Nonato, onde 
uma equipe de engenheiros construía um açude. Nas demais 
localidades, bem menores que este povoado de "duas mil 
almas", geralmente constituídas por uma rua com poucas 
casas térreas de adobe, a água escassa provinha de cacimbas 
pouco higiênicas cavadas à beira dos rios "cortados' '. 
Nenhuma delas possuía esgotos em fossas para fezes, pois 
"cada um se exonera ao ar livre e a depuração é feita pelo 
sol". 
A economia da região compreendida entre Juazeiro e 
Parnaguá consistia, principalmente, na criação de gado e na 
cultura de cereais, esta destinada basicamente à subsistência 
local. Embora a principal fonte de renda do Piauí fosse 
proveniente da pecuária, era extremamente elevada a incidência 
do carbúnculo sintomático, conhecido no local como "quarto 
fofo", que chegava a matar 50070 dos bezerros nascidos a cada 
ano. Tanto as autoridades públicas como os criadores 
desconheciam por completo a existência da vacina contra a 
doença, que era fabricada pelo Instituto Oswaldo Cruz, em 
escala industrial, desde 1906. 
A base da alimentação da população sertaneja consistia em 
carne de boi ou cabrito seca ao sol e farinha de mandioca. Às 
vezes, a dieta incluía feijão e, raramente, arroz; não se 
consumiam frutas, legumes ou verduras. O leite só era 
aproveitado para fabríco do requeijão, pois era considerado 
nocivo à saúde, como também os ovos e a carne de galinha, 
criada em pequena escala.8 

A extração do látex da maniçoba era muito difundida em São 
Raimundo Nonato, onde é registrada a presença de uma 
companhia inglesa. As bases sociais desta atividade extrativa 
assemelhavam-se muito àquelas dos seringais da Amazônia. 
No município de Parnaguá, por exemplo, havia vários 
barracões de maniçobeiros, em sua maioria escravizados pelos 
barraquistas, que mantinham agentes percorrendo o sertão 
para recrutar trabalhadores. 

"Passamos por alguns ranchos de maniçobeiros, 
com os quais conversávamos, ouvindo-lhes a história 
de sua escravidão. Contratados por um patrão, 
seguem para o maniçobal, onde os gêneros 
alimentícios lhes são debitados por preços lOQ e 



2000;0 maiores do que os preços das feiras. Dentro 
de pouco tempo, o salário não cobre as despesas, 
tornando-se eles devedores do patrão e seus escravos 
até que possam saldar a dívida. Se fogem e são 
agarrados, tomam surras medonhas. Se resistem são 
mortos impiedosamente [ ... ]. 
Outro sistema de escravização: rapazes pobres de 12 
a 16 anos são atraídos por fazendeiros, barraquistas 
ou tropeiros com promessas falazes, e contratados 
com consentimento dos pais. Decorrido algum 
tempo é apresentada uma nota de dívida do infeliz, 
que não pode ser saldada. Aparece então um 
abnegado que se prontifica a pagar a dívida do 
rapaz, mediante a sua escravização ao generoso 
pagador. Esses generosos (barraquistas, fazendeiros, 
tropeiros etc.) são sempre amigos de todos os 
governos, de sorte que nada lhes acontece, e as 
autoridades pactuam sempre com essas traficâncias. 
Durante a nossa permanência em Parnaguá, fugiram 
de um maniçobal para a vila, quatro maniçobeiros 
pedindo proteção da autoridade local contra as 
atrocidades de que eram vítimas. Ao encalço deles, 
vieram emissários do barraquista e a esses foram 
entregues pela autoridade local os quatros infelizes: '9 

Os sertanejos não eram vítimas apenas da escravidão nos 
maniçobais, do clima ingrato e da natureza hostil. Padeciam 
também de numerosas moléstias, algumas até então 
desconhecidas pelos cientistas, de Manguinhos. Por toda parte, 
grassava o impaludismo, sobretudo durante e após a vazante 
dos rios. Era extremamente elevada a incidência da asma, ou 
"estalecídio" no jargão local. As doenças dos olhos -
conjuntivite, blefarite, leucoma, entre outras - começavam a 
se manifestar com maior intensidade a partir da localidade de 
Caracol, no sertão do Piauí. 

A tuberculose, denominada "magra" ou "mal de secar", e a 
sífilis, para surpresa dos cientistas, estavam mais disseminadas 
nos sertões do Nordeste do que a leishmaniose, a bouba e a 
lepra. Eram freqüentes os casos de difteria e carbúnculo, assim 
como as epidemias de varíola. Alto índice de mortalidade 
infantil provinha do impaludismo e das infecções intestinais. 

Contudo, o que mais impressionou Belisário Penna e Arthur 
Neiva durante todo o trajeto foram os incontáveis casos de 
"entalação" e de "vexame' '. Os indivíduos que padeciam de 
"entalação" - chamado "mal do engasgo", em Goiás -
provocavam "irreprimivelmente o riso quando em trejeitos e 
ginásticas tragicômicas, esforçam-se por deglutir o bolo 
alimentar, o que nem sempre conseguem, deixando de 

alimentar-se, às vezes, dois a três dias a fio". Por sua vez, o 
"vexame" provocava, sobretudo entre as mulheres, "um ataque 
silencioso, mudo, sem contorções nem convulsões de qualquer 
espécie, caindo a paciente, se estava de pé, ou continuando 
sentada, se já estava assim, sem fala, sem movimento, mas 
ouvindo, muitas vezes, e vendo o que se passava em redor, 
durante esse estado de imobilidade de dez minutos a uma 
hora".lo 

Foram raros os indícios de assistência médica à população 
sertaneja observados por Belisário Penna e Arthur Neiva - um 
precário hospital em Juazeiro, um ou outro clínico ao longo do 
percurso -, encontrando-se em seu diário de viagem 
abundantes registros sobre as práticas curativas a que recorria 
aquela população para combater os seus males. Relatam, por 
exemplo, a terapia aplicada às pessoas mordidas por cães 
"espritados" (raivosos), que consistia em uma mistura de alho, 
sal e urina, além da introdução da chave do sacrário da igreja 
na boca do paciente. 
Para alguns males, as misturas exóticas eram mais eficientes 
quando combinadas com rezas e rituais simbólicos. Para 
combater o bócio, utilizavam ossos de macacos guaribas. A 
infusão de inúmeras plantas servia para o impaludismo. A 
difteria era tratada com limão e as pneumonias, com o dente 
canino esquerdo do porco-do-mato que, depois de torrado, 
deveria ser diluído em álcool e bebido. 
No Piauí, as parturientes costumavam ingerir uma beberagem 
de pimenta, colocando a tesoura utilizada para cortar o cordão 
umbilical sobre a cabeça do recém-nascido, para evitar o tétano, 
popularmente conhecido como "mal de sete dias". 
Acreditava-se na eficácia dos amuletos e a maioria das 
moléstias era identificada como "mau-olhado". Para um mal 
generalizado e não-específico, o remédio caseiro poderia ser 
uma "garrafada": 

"O pobre mostrou-nos uma garrafa com o seguinte 
rótulo: Poção anti-periódica para cura de todas as 
febres, assinada Dr. Barroso, que lhe vendera por um 
bom dinheiro como infalível [ ... ]. Quase morreram 
vitimados por vômitos e diarréia abundantes:'1I 

A vida dos sertanejos, segundo os cientistas do Instituto 
Oswaldo Cruz, reduzia-se "à criação miunça, às vicissitudes da 
seca, à previsão do inverno e nada mais e, no entanto, apesar 
do estalecídio ou do estalecido, como mais comumente 
pronunciam, do vexame, da entalação e do impaludismo 
periódico após o inverno, é um povo resistente, havendo belos 
tipos de compleição atlética, organização robusta, resignados, 
estóicos e indiferentes à morte, otimamente adaptados à 
natureza hostil de suas terras".12 
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Se os cientistas de Manguinhos, ao partir do Rio de Janeiro, 
imaginavam encontrar entre os homens endurecidos do sertão 
a consciência de pertencer à "nação", tal como a entendia a 
população do litoral, logo perceberam o quanto este conceito 
era abstrato naqueles remotos sertões do Brasil: 

"Raro o indivíduo que sabe o que é Brasil. Piauí é 
uma terra, Ceará outra terra, Pernambuco outra e 
assim os demais estados. O governo é, para esses 
párias, um homem que manda na gente, e a 
existência desse governo conhecem-na porque esse 
homem manda todos os anos cobrar-lhes os dízimos 
(impostos). Perguntados se essas terras (Piauí, 
Ceará, Pernambuco etc.) não estão ligadas entre si, 
constituindo uma nação, um país, dizem que não 
entendem disso. Nós éramos para eles gringos, 
lordaços (estrangeiros fidalgos). A única bandeira 
que conhecem é a do Divino:'13 

Belisário Penna e Arthur Neiva deixaram Parnaguá em 2 de 
julho de 1912, penetraram novamente no território baiano e 
atravessaram a Serra do Duro, para ingressar em Goiás, que 
percorreriam de norte a sul. Neste trajeto, a paisagem árida 
cedeu lugar a novos cenários cortados por rios e córregos 
perenes e emoldurados por capões de mato, extensas campinas 
e chapadões de cerrado. 

A mais importante localidade visitada no norte de Goiás foi 
Porto Nacional, à margem do Tocantins, um dos grandes 
afluentes do rio Amazonas. Antigo porto imperial, com cerca 
de dois mil habitantes e 300 casas, era um ativo entreposto do 
comércio de gado, couros e cereais. Utilizando mulas, 
mantinham relações comerciais com a cidade de Barreiras, na 
margem do rio Grande, afluente navegável do São Francisco. 
Por via fluvial, comunicava-se com Belém do Pará, uma vez 
por ano, através de batelões e igarités, em viagem que durava 
30 dias na ida e cinco meses na volta pelo Tocantins. Belisário 
Penna e Arthur Neiva registram em seu diário: 

"Assistimos à chegada de três batelões e dois 
igarités carregados de mercadorias de Belém. A 
população acorrera ao porto em massa para assistir 
à atracação das embarcações. Estas, antes de atracar, 
param do lado oposto do rio onde a marinhagem 
toma banho e muda de roupa. Daí trazem à vara os 
batelões embandeirados até o porto e durante esse 
tempo fazem grande algazarra, e da terra soltavam 
foguetes. Todas as bandeiras que ornamentam os 
batelões são as do Divino:'14 

De Porto Nacional, a expedição foi para o sul, em direção a 
Goiás, a capital do estado. Ao longo deste percurso, feito em 
32 dias de viagem, encontraram apenas três núcleos 
populacionais: Descoberto, Amaro Leite e Pilar. 

"[ ... ] extremamente decadentes, com sua população 
constituída de negros e mestiços, inutilizada pelo 
terrível flagelo que é a moléstia de Chagas, não 
atingindo nenhuma delas 400 habitantes. Além 
desses arraiais, pequenos lugarejos de meia dúzia de 
habitações, algumas fazendas e pobres casebres 
esparsos à margem da estrada e à beira dos riachos, 
cujos habitantes são também, na maioria, pobres 
vítimas da tireoidite, da ancilostomose e do 
impaludismo. [ ... ] A ausência de esforço e de 
iniciativa dessa pobre gente é proveniente do 
abandono em que vive, e da incapacidade física e 
intelectual, resultante de moléstias deprimentes e 
aniquiladoras, cabendo nessas regiões, à moléstia de 
Chagas, a primazia desse malefício:'15 

A doença de Chagas, encontrada pelos expedicionários pela 
primeira vez em Parnaguá, atingiria em Goiás um grande 
número de habitantes. Esse diagnóstico foi superestimado, 
levando-se em conta que o bócio e suas formas nervosas ainda 
eram considerados pelos cientistas de Manguinhos como 
manifestações particulares da doença. 

No relatório de viagem, os papudos, cretinos, paralíticos e 
anões, encontrados às centenas, são considerados portadores 
da doença de Chagas, equívoco que só seria desfeito na 
década de 1930, quando se comprovou que o bócio constituía 
uma patologia distinta da moléstia transmitida pelo barbeiro. 16 

Sumamente interessantes são as observações de Belisário Penna 
e Arthur Neiva sobre o modo de vida das comunidades 
isoladas entre Porto Nacional e Goiás. Ao contrário do sertão 
do Piauí, ali era quase nulo o rebanho bovino, eqüino e muar. 
O fumo só vingava em terras adubadas e o milho só dava uma 
ou duas espigas. A moeda não tinha curso, e todos os 
mantimentos eram obtidos por "barganhas". Trocavam-se 
ovos, galinhas, mandioca por linha, agulha e quinquilharia, de 
que os cientistas já se haviam munido no Rio de Janeiro. 

"À exceção dos fazendeiros e alguns indivíduos 
viajados, ninguém liga importância ao dinheiro, e 
pode-se oferecer quantias relativamente grandes por 
uma dúzia de ovos, ou por um frango, que são 
recusadas desdenhosamente. [ ... ] As roças são quase 



sempre plantadas distantes das habitações, meia 
légua e mais longe às vezes, e as plantações de 
mandioca, milho e legumes são guardadas na 
própria roça em um rancho, trazendo-se para casa 
apenas o que se vai consumir no dia?'17 

A vida econômica estava inteiramente voltada para as 
necessidades de consumo local. Cada unidade familiar tecia as 
próprias roupas em teares rústicos; confeccionava as alpercatas 
com o couro do seu gado, e os chapéus e as redes com a palha 
do buriti ou da carnaúba. Podemos imaginar o difícil diálogo 
entre os expedicionários, homens cultos da cidade, habituados 
a uma economia de mercado, e o homem do mato, que 
"matuta", que "pita o fumo", que fala pouco, ouve muito e, 
em silêncio, decifra os sinais da natureza, indicando-lhe 
quando plantar e quando colher. Em certa altura do diário, 
Belisário Penna e Arthur Neiva são forçados a "traduzir" o 
relato de um camponês sobre o estado de saúde de sua 
mulher: 

"A muié tá zangada da mãe do corpo (útero) pr'o 
via de ter lavado corpo (tomado banho) quando 
tava de boi (menstruada). A coisa supitou pr'a riba 
(suspensão) e o mês não voltou. 
Toda volta de lua a barriga fica empaixada 
(timpânica) e ela não deseste (defeca). Já tomou 
duas purgas, uma de azeite e outra de pinhão e uma 
porção de mezinhas, tá na mesma. Já me 
aconseiaram benzedura (feitiço)?'18 

Em 19 de setembro de 1912, com as suas montarias trôpegas, 
em petição de miséria, a expedição alcançou a cidade de 
Goiás, cujas construções antigas lembravam as velhas casas do 
interior de Minas. Reencontravam, enfim, indícios de 
civilização: "[ ... ] sociedade bem constituída, biblioteca regular, 
clube recreativo e literário, alguma vida intelectual. A cidade é 
calçada, e as casas comerciais bem sortidas .. ?'. Lá 
permaneceram até 30 de setembro, aguardando a partida de 
uma das tropas que transportavam mercadorias até 
Anhanguera, onde era feito o transbordo para os vagões da 
estrada de ferro. 

Foram ainda 20 dias de viagem, agora pelo sul do Estado de 
Goiás, cuja paisagem contrasta acentuadamente com as 
descritas anteriormente: 

"Magnífica estrada de rodagem, bem conservada, 
muito trafegada por tropas, carros de bois e 
cavaleiros [ ... ]. Toda a estrada é muito povoada, 

encontrando-se a cada passo sítios e fazendas à sua 
margem, campos bem povoados de gado regular, 
sobressaindo entre os bois, o zebu. A estrada 
atravessa várias cidades e vilas, onde já se encontra 
relativo conforto. Nessa região dormíamos nos 
pousos, hospedarias e ranchos de tropeiros [ ... ] 
todos [ ... ] de propriedade de mineiros ou de 
descendentes de mineiros [ ... ]. Em toda a região 
encontram-se portadores do bócio, em número, 
porém, relativamente reduzido [ ... ] o impaludismo 
não é tão freqüente, além do que já é habitual entre 
os habitantes o uso racional dos sais de quinina?'19 

Em 19 de outubro, à tardinha, chegaram a Anhanguera e, após 
sete longos meses, voltavam a escutar o silvo de uma 
locomotiva. Em 24 de outubro, alcançaram a capital paulista, 
embarcando, nesse mesmo dia, para o Rio de Janeiro. 

Tinham acumulado, naquela prolongada expedição e nas 
anteriores, uma bagagem de experiências e observações 
suficiente para formular um duro diagnóstico a respeito do 
que era, verdadeiramente, o Brasil, para além do seu litoral: 

"Conhecemos quase todos os estados do Brasil e 
pesa-nos dizer que, à exceção dos estados do Sul, 
nos quais se cuida de algum modo da instrução do 
povo, da viação, de leis protetoras da lavoura, da 
pecuária e indústria conexas, quase todos os outros, 
excetuadas as capitais e alguns municípios, são 
vastos territórios abandonados, esquecidos pelos 
dirigentes, com populações vegetando na miséria e 
no obscurantismo. [ ... ] Nós, se fôramos poetas, 
escreveríamos um poema trágico, com a descrição 
das misérias, das desgraças dos nossos infelizes 
sertanejos abandonados. [ ... ] Os nossos filhos, que 
aprendem nas escolas que a vida simples de nossos 
sertões é cheia de poesia, e de encantos, pela saúde 
de seus habitantes, pela fartura do solo e 
generosidade da natureza, ficariam sabendo que 
nessas regiões se desdobra mais um quadro infernal, 
que só poderia ser magistralmente descrito pelo 
Dante imortal. 

Os sertões que conhecemos, quer os do extremo 
norte quer os centrais [ ... ] são pedaços do 
purgatório, como no-lo pintam os padres, onde se 
purgam os pecados em vida, sem outra 
compensação que a inconsciência em que cai o 
desgraçado que nele se afunda? '20 
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Vapor Engenheiro Halfeld. Barreira (BA), maio de 1912. 



Barcos navegavam o rio São Francisco de Capim 
Grosso a Januária, carregando até 30 toneladas. S.l. , 
1912. 
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Cachoeira do Brejinho (MG), abril de 1912. 



Rio em época de estiagem. Xique-Xique (BA), junho de 1912. 
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Paisagem com carnaúbas ao fundo. Boqueirãozinho 
(BA), maio de 1912 



Trecho do rio Piauí na epóca da seca. São Raimundo 
Nonato (PI), maio de 1912. 
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Vista central de São José da Canastra (BA), abril de 1912. 
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Gameleira fixada em uma rocha. S.l. , 1912. 
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Mandacaru de boi, maior cereus do Brasil. Caracol (PI), 
maio de 1912. 



À esquerda, morro do Garrafão, visto do morro da 
Arara (PT), 1912. 
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Leito seco do rio Poti. Apertada Iara (PI), 1912. 
Leito seco do rio Poti. Apertada Iara (PI), 1912. 
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Açude. Tamanduá (PI) , maio de 1912. 
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Açude em construção. São Raimundo Nonato (PI) , 
maio de 1912. 

Açude em construção. São Raimundo Nonato (PI) , 
maio de 1912. 
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Represa Lima Brandão. Rio Camocin (CE), 1912. 
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Vista da barragem principal do açude de Quixadá (CE), 
primeiro lago artificial do país. Maio de 1912. 



Potes utilizados para conservar água potável. Fortaleza 
(CE), maio de 1912. 
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Engenho de fiar Peri-Peri (BA), julho de 1912. 



Interior da casa de importante morador da região. 
Caracol (PI), maio de 1912. 
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Casa do coronel Donnell. Parnaguá (P!), junho de 1912. 



{ 

(.'. ( 
\ } .. 

f ri 
,{ 

I. 
I 

Família Donnell. Pamaguá (PI) , junho de 1912. 
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Habitação. "Uma das poucas construções com 
preocupações arquitetônicas", segundo relatório de 
viagem. Caracol (PI), maio de 1912. 
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Água da chuva. Fortaleza (CE), 1912. 



84 

Mercado. Sobral (CE), 1912. 
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Cena de rua. Xique-Xique (BA),junho de 1912. 
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Escola mantida pela iniciativa privada. São Raimundo 
Nonato (PI), maio de 1912. 
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Templo dominicano. Porto Nacional (GO), agosto de 1912. 
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Construção do anexo ao templo dominicano. Porto 
Nacional (GO), agosto de 1912. 



Entrada da Gruta da Lapa (BA), local de peregrinação. 
Maio de 1912. 
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Engenho de farinha. Jatobá (BA), junho de 1912. 
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Vaqueiro das caatingas. (PE), abril de 1912. 



Moagem e usina de rapadura. Estrada para Ubajara 
(CE),1912. 
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Engenho de cana da Fazenda do Serrote, um dos 
poucos existentes na região. Caracol (PI), maio de 1912. 
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Abertura de cacimba d'água para uso do acampamento. 
Paranaguá (PI) , julho de 1912. 



Acampamento. Ao centro, sentados, Belisário Penna e 
Arthur Neiva. Bebe Mijo (PI), junho de 1912. 
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Belisário Penna, cientista. S.I., 1912. 
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José Teixeira, fotógrafo. S.I., 1912. 
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Entrada da gruta onde foram encontrados barbeiros, 
vetores do mal de Chagas. Caracol (PI), 1912. 



Acampamento. À direita, Arthur Neiva. Caldeirão (PE), 
abril de 1912. 
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Habitantes da Fazenda Água Doce (CE) e membros da 
expedição. José Gomes de Faria é o terceiro da esquerda 
para a direita, 1912. 
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Gameleira gigantesca, o maior vegetal encontrado em 
todo o percurso. Parnaguá (PI), junho de 1912. 
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Belisário Penna dando consultas sob umajurema. Lages 
(PI), maio de 1912. 



Doentes. O homem da direita sofre de entalação, o 
outro de ataques silenciosos e as menjnas de 
conjuntivite granulosa. Caracol (PI), maio de 1912. 

J05 



106 

Doentes. O menino é hexadátilo. À direita, caso de 
nanismo. Tamanduá (PI), 1912. 
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Autópsia de ema. Caracol (PI) , maio de 1912. 
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Doente de moléstia de Chagas. (GO), 1912. 



Grupo de doentes de moléstia de Chagas. Asilo de São 
Francisco (GO), setembro de 1912. 
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