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Em 1905, Oswaldo Cruz realizou sua primeira viagem 
ao Norte como diretor-geral da Saúde Pública, 
quando já se concluíam os trabalhos de 
reurbanização e saneamento do Rio de Janeiro. A 

bordo do rebocador República, percorreu todo o litoral 
brasileiro, inspecionando 23 portos, entre os quais Belém, 
Santarém, Óbidos e, por fim, Manaus. Dessa viagem, 
resultou um plano geral de saneamento dos portos que nunca 
foi concretizado. Cinco anos depois, retornava à Amazônia, 
não como funcionário do governo, mas como sanitarista a 
serviço de um ousado e controvertido empreendimento, a 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, conhecida como a 
"ferrovia do diabo" pela fama que tinha de consumir a vida 
de um operário para cada dormente assentado na selva. 

Prestes a ser concluída, a Madeira-Mamoré possuía meio 
século de história, e das mais acidentadas. No início da 
década de 1860, bolivianos e brasileiros conceberam o projeto 
de canalizar ou contornar por ferrovia o trecho 
encachoeirado do rio Madeira que, à custa de inúmeras 
dificuldades, era navegado desde os tempos da mineração, no 
século XVIII, por embarcações que comunicavam as minas 
de Mato Grosso com o porto do Pará. Os bolivianos queriam 
uma comunicação com o Atlântico, e os brasileiros, 
envolvidos na cruenta Guerra do Paraguai, uma alternativa 
estratégica ao rio Paraguai, única via de ligação com o Mato 
Grosso. 

Em 1871, um aventureiro norte-americano associou-se a 
banqueiros ingleses para fundar a Madeira-Mamoré Railway 
Company. No ano seguinte, um grupo de engenheiros 
ingleses desembárcava no local denominado Santo Antônio, 
em frente à primeira cachoeira do rio Madeira, para dar 
início aos trabalhos da ferrovia. Dez meses depois, os que 
haviam sobrevivido às febres mortais batiam em retirada e a 
empresa contratada para a execução das obras, a Public 
Works, entrava com um pedido de rescisão de contrato nos 
tribunais de Londres, alegando que "a zona era um antro de 
podridão onde seus homens morriam qual moscas' '.1 Em 
1877, uma segunda empreiteira, desta vez norte-americana, 
tentou a façanha, mas também foi derrotada pela hostilidade 
da região. 

O projeto da ferrovia continuou a ser objeto de estudos e 
negociações por parte dos governos boliviano e brasileiro, 
cujo interesse pela estrada de ferro aumentava à medida que 
se desenvolvia a extração da borracha no vale amazônico. 
Após os incidentes que resultaram na incorporação do Acre 
como território brasileiro, os dois países assinaram o Tratado 
de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, que previa, numa 

Carlos Chagas, ao centro, e membros da expedição. São Gabriel, rio Negro (AM), 1913. 
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das cláusulas, o compromisso do governo brasileiro de 
construir a ferrovia ligando o porto de Santo Antônio, no rio 
Madeira, a Guajará-Mirim, no Mamoré. 

Em 1907, as obras foram reiniciadas pela segunda Madeira
Mamoré Railway Company, organizada em Portland, nos 
Estados Unidos, pelo empresário norte-americano Percival 
Farquhar, detentor de um conglomerado de empresas - o 
poderoso "Sindicato Farquhar" - englobando ferrovias no 
Brasil, Chile e na Bolívia, hóteis no Rio e em São Paulo, 
loteamentos em Santa Catarina, cabos telegráficos, seringais 
no Madeira, a empresa de navegação Port of Pará etc. Em 
maio, a empresa começou a desembarcar pessoal e 
equipamentos em Santo Antônio, onde ainda se achava o 
material abandonado por sua antecessora, em 1879. Logo no 
início dos trabalhos, verificou-se que o empreendimento 
fracassaria, caso não se organizasse um sistema para a 
substituição dos operários incapacitados para o trabalho. 

Em meados de 1908, o Dr. Belt, chefe do corpo médico da 
Madeira-Mamoré, antes de se retirar com a saúde arruinada, 
advertia num relatório: "depois de trabalhar continuamente, 
por 16 anos, nos países tropicais, desejo mostrar, sem hesitar, 
que a região a ser atravessada pela Madeira-Mamoré Railway 
é a mais doentia do mundo, e sem um serviço perfeitamente 
organizado de médicos [ ... ] o sucesso deste empreendimento é 
altamente problemático' '. Em um cálculo otimista, avaliava 
em 90 dias a média de trabalho que se podia obter de um 
operário, antes que fosse vitimado por uma das formas 
malignas da malária" [ ... ] cQm um fator que complica a 
doença, o qual não é encontrado em nenhum livro, e, que eu 
saiba, não é conhecido em nenhuma outra parte do mundo' '. 
Atribuía máxima importância a que a companhia enviasse ao 
lugar "um bacteriologista perfeitamente conhecedor da 
matéria, cujas obrigações seriam inteiramente devotadas ao 
laboratório, sem outra qualquer espécie de trabalho para 
interrompê-lo nestas investigações".2 

Em 31 de maio de 1910, foi inaugurado o primeiro trecho da 
ferrovia, cujos 90 quilômetros haviam exigido a importação 
de cerca de oito mil trabalhadores, entre antilhanos, 
espanhóis, portugueses, alemães, gregos, chineses e várias 
outras nacionalidades, sem esquecer os refugiados das secas 
que emigravam do Nordeste em busca de trabalho nos 
seringais da Amazônia. 

Em 16 de julho daquele ano, Oswaldo Cruz e Belisário Penna 
embarcaram no Rio de Janeiro com destino a Porto Velho, 
uma clareira aberta na selva, demarcando o início da linha, e 
onde já funcionava uma ativa cidadela. Instalados no 
Hospital da Candelária, inspecionavam detidamente os 

acampamentos que margeavam o leito da ferrovia. Nesta 
ocasião, Oswaldo Cruz escrevia ao amigo Salles Guerra, numa 
carta de 26 de julho: 

"Meu caro, ' isto aqui é de impressionar. A cifra de 
impaludismo é colossal, mas isto não assusta: só 
cede a doses cavalares de quinina, mas cede [ ... ] o 
que impressiona é o beribéri, não pela quantidade, 
que é relativamente muito pequena, mas pela 
qualidade. Há ataques quase primitivos de 
pneumogastrite, e em poucos dias manifestam-se 
outros sintomas de nevrite do pneumogástrico, 
trazendo a morte no meio da mais trágica agonia. 
É um espetáculo tétrico [ ... ]. Mas de todas as 
moléstias, a que zomba de tudo e de todos é a 
pneumonia lombar que grassa com intensidade, 
matando 600;0 dos atacados que, em regra, são 
rapazes vigorosos e fortes?' 

Em carta de 8 de agosto, apresentava a Salles Guerra o seu 
diagnóstico definitivo sobre o quadro nosológico da região: 

"O que torna inóspitas as regiões do Madeira é o 
impaludismo. As outras moléstias, se bem que 
gravíssimas, são em cifra relativamente diminuta, 
inclusive o beribéri, que só ataca 5% do pessoal e 
mata 1 %. Mas o impaludismo é de gravidade 
extrema e ataca 80 a 90% do pessoa!?'3 

Além de tudo, era extremamente resistente à quinina: "Aqui 
as doses terapêuticas estão ombreando com as doses tóxicas 
do medicamento?' 

As providências recomendadas por Oswaldo Cruz no relatório 
entregue à direção da companhia, em 6 de setembro de 1910, 
visavam, sobretudo, a profilaxia da malária. 4 Pressupunha a 
concentração de poderes draconianos em mãos do corpo 
médico da companhia, para que fosse instituído um regime 
extremamente rigoroso de vigilância sanitária sobre os 
trabalhadores da ferrovia. Diante da inviabilidade de obras de 
saneamento destinadas a erradicar os mosquitos, pois "quase 
custariam tanto se não mais que a própria construção da 
ferrovia", toda a profilaxia baseava-se na administração a 
cada indivíduo de doses cavalares de quinina - à qual a 
maioria dos trabalhadores tinha aversão - e à reclusão 
obrigatória sob mosquiteiros, desde o pôr-do-sol, isto é, 
imediatamente ao fim das jornadas estafantes de trabalho. 
Vários mecanismos punitivos teriam de ser acionados para 
obrigar os recalcitrantes a se ajustarem àquela rotina que, 
inevitavelmente, sugeria a imagem de um campo de 
concentração. 



Antes de regressar ao Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz deteve-se 
em Belém, em agosto de 1910, sendo recebido com grandes 
homenagens pelas autoridades e pela elite local. Convidado 
pelo governador do estado, João Coelho, a dirigir a 
campanha contra a febre amarela em Belém, já em outubro 
daquele ano regressava à cidade, trazendo do Rio de Janeiro 
os mata-mosquitos, assim como os médicos que haviam 
constituído seu estado-maior no saneamento da capital da 
República. 

Se a febre amarela, sob forma epidêmica, foi debelada em 
Belém, a campanha contra a malária nos canteiros da 
Madeira-Mamoré não teve resultados significativos. É verdade 
que 1910 foi o ano em que a companhia importou maior 
número de operários: 6.090. No ano seguinte, foram 
recrutados mais 5.664 trabalhadores, dos quais 4.968 
estiveram internados no Hospital da Candelária com 
impaludismo. Ao final de 1911, a ferrovia estava praticamente 
pronta. 

Em 1 ~ de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho da 
Madeira-Mamoré, tendo chegado à região, naquele ano, os 
derradeiros 2.773 homens para o encerramento da obra~ 

Entretanto, as perspectivas da ferrovia, que tantas vidas 
custara, não eram muito animadoras. Além da concorrência 
desastrosa que brevemente lhe fariam duas estradas de ferro, 
uma chilena e outra argentina, assim como o canal do 
Panamá (1915), que reorientaria todo o comércio da Bolívia 
para o Pacífico, a ameaça mais grave ao futuro da ferrovia 
provinha dos sinais inequívocos de que o ciclo da borracha na 
Amazônia estava em via de entrar em colapso. 

A crise da borracha 

Foi na segunda metade do século XIX que se desenvolveu a 
exploração em grande escala da borracha, para ser exportada 
como matéria-prima às fábricas da Europa. A descoberta dos 
processos de impermeabilização, por Charles Makintosh 
(1766-1843), e de vulcanização, por Goodyear, em 1844, 
possibilitou a transformação industrial da borracha numa 
grande variedade de miudezas domésticas para rápido 
consumo. Mas foi sobretudo a invenção do pneumático, em 
1890, que deu enorme impulso ao uso industrial da borracha, 
elevando muito a cotação da matéria-prima no mercado 
internacional. 

Pelas margens do Amazonas e seus afluentes, os seringais 
propagaram-se rapidamente, e as exportações da borracha do 
Brasil saltaram de 1.632 toneladas, em 1852, para 24.301.456 
toneladas, em 1900. Na virada do século, a extração da 

borracha já havia se expandido até as longínquas terras 
acreanas, ainda de circunscrição boliviana, invadindo o alto 
Purus, o J uruá e o Abunã. 5 

Entre 1901 e 1910, a borracha galgou o segundo lugar na 
pauta de exportação brasileira (28,2070), ficando logo abaixo 
do café (48,8 %). A produção brasileira representava 61 % da 
produção mundial, em 1892, e ainda 50%, em 1910. 

Estas duas décadas demarcam a época áurea do ciclo da 
borracha, das grandes fortunas acumuladas por seringalistas, 
pelos negociantes que controlavam o comércio e a navegação 
do Amazonas e por toda espécie de aventureiro que pôde tirar 
proveito da opulência que se instalou em Manaus e em 
Belém. 

Conta-se que os magnatas da borracha ~cendiam charutos 
com notas de 500 mil-réis e ficaram famosas as grandes noites 
do Teatro Amazonas, símbolo da vertigem daquelas fortunas 
que fizeram a efêmera belle époque em meio à selva, onde 
Caruso cantou para a elite de Manaus na inauguração. 

"O coronel da borracha, o seringalista, seria o 
grande astro desta comédia de boulevard, a grande 
personagem desta obra-prima da monocultura 
brasileira que foi o vaudeville do "ciclo da 
borracha' '. Ele era o patrão, o dono e senhor 
absoluto de seus domínios, um misto de Senhor de 
Engenho e aventureiro vitoriano. Havia, por isso, 
discrepância na sua atitude: era o cavalheiro 
citadino em Manaus e o patriarca feudal no 
seringal. Mas esta contradição nunca preocupou 
ninguém. A face oficial coruscante de luz elétrica, a 
fortuna de Manaus e Belém, onde imensas somas 
de dinheiro corriam livremente. O outro lado, o 
lado terrível, as estradas secretas, estavam bem 
protegidas, escondidas no infinito emaranhado de 
rios, longe das capitais? '6 

U ma das raras vozes que ousou perturbar essa imagem 
"festiva, urbana e civilizada" foi a de Euclides da Cunha, 
que já havia granjeado celebridade com a publicação de Os 
sertões nas grandes cidades, onde se concentrava a ínfima 
parcela de brasileiros alfabetizados e consumidores de livros. 
Em suas palavras, imperava nos seringais "a mais criminosa 
organização do trabalho que ainda engendrou o mais 
desaçaimado egoísmo", pela virtual escravidão do trabalhador 
irremediavelmente preso à dívida que contraía desde a sua 
chegada ao seringal. O "sistema de barracão", comum em 
outras regiões do país, tornava-se particularmente brutal num 
lugar onde o isolamento do trabalhador era quase absoluto. 
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À semelhança da Madeira-Mamoré, realizada à custa da 
importação de milhares de operários, o ciclo da borracha 
nutriu-se do êxodo interno de nordestinos expulsos pelas 
grandes secas que convulsionaram o Nordeste desde fins do 
século passado. Calcula-se que meio milhão de nordestinos 
emigraram para a Amazônia até 1900 e, só neste ano, 40 mil 
vítimas da seca abandonaram o Ceará. "No auge da corrida, 
tocavam no porto de Manaus, sem ao menos desembarcarem, 
cento e cinqüenta mil indivíduos por semana, já a caminho 
dos seringais~ '7 

Os anos decorridos entre a visita de Oswaldo Cruz à Madeira
Mamoré, em 1910, e a inauguração da ferrovia, em 1912, 
marcaram o súbito desvanecimento da euforia que havia se 
apoderado dos magnatas da borracha para dar lugar a urna 
sombria expectativa em relação ao futuro do produto 
brasileiro no mercado internacional. 

Os livros que abordam a história da Amazônia neste período 
narram a ardilosa operação levada a cabo pelo aventureiro 
inglês Henry Alexandre Wickham, proprietário de seringais 
no rio Tapajós, que contrabandeou sementes de seringueira 
para o jardim botânico de Kew, em Londres, de onde as 
mudas, mais tarde, foram transferidas para as colônias 
inglesas e holandesas no Sudeste da Ásia, região de faixa 
equatorial e clima semelhante ao amazônico. 

As plantações de seringueiras, organizadas de maneira mais 
produtiva e racional que o extrativismo amazônico, 
difundiram-se por Ceilão, Malásia, Sumatra, Java e Bornéus, 
despontando no mercado internacional com insignificantes 
quatro toneladas de borracha, em 1900. A produção asiática 
continuou, porém, a aumentar em ritmo assustador, até 
suplantar a produção brasileira, em 1913. O Brasil exportou 
39.370 toneladas e o Oriente, 47.618 toneladas. No ano 
seguinte, as plantações do Ceilão e da Malásia jogaram mais 
de 70 mil toneladas no mercado mundial, e cinco anos mais 
tarde já estavam perto de 400 mil toneladas. "Em 1919, o 
Brasil, que havia desfrutado o virtual monopólio da borracha, 
só abastecia a oitava parte do consumo mundial: '8 

Em 14 de agosto de 1911, o ministro da Agricultura, Indústria 
e Comércio, Pedro de Toledo, reuniu todos os prejudicados 
para debater um plano de salvação do produto. Seu plano era 
modernizar as condições de produção da borracha brasileira, 
de modo a aumentar a sua produtividade e tornar seus custos 
de produção competitivos com os do Oriente. O governo, 
porém, deixava claro que não estava disposto a intervir no 
mercado em defesa dos preços e da margem de lucro dos 
seringalistas e negociantes, a exemplo do que fazia em 
proveito dos cafeicultores. 

O plano de defesa da borracha foi submetido ao Congresso 
Nacional, em setembro de 1911. O decreto, de 5 de janeiro de 
1912, autorizou a abertura de créditos para a implementação 
das medidas preconizadas e criou o seu órgão executivo, a 
Superintendência da Defesa da Borracha. 

O plano previa o estímulo à cultura das árvores produtoras de 
borracha, principalmente da seringueira, e o aperfeiçoamento 
dos meios de transporte no Amazonas e em seus afluentes, 
através do barateamento da navegação, a realização de obras 
hidráulicas e de ferrovias semelhantes à Madeira-Mamoré. O 
governo subvencionaria a instalação de usinas para refino do 
látex, para melhorar a qualidade do produto exportado, e de 
fábricas que dessem início ao beneficiamento da borracha em 
escala industrial no país. 

Além de propor a reestruturação das bases técnicas e 
materiais da extração, beneficiamento e comercialização da 
borracha, o plano pretendia racionalizar o processo de 
trabalho, com medidas que garantissem não só a 
sobrevivência física do trabalhador, corno o aumento de sua 
capacitação orgânica sem, no entanto, alterar as bases sociais 
em que se dava a exploração da força de trabalho pelos 
proprietários de seringais. 

Dando prioridade às condições de saúde e alimentação, 
prometia' 'assistência tão completa quanto possível aos 
trabalhadores, no interior, de modo que se mantenha nos 
limites normais o coeficiente de mortalidade, atualmente 
muito elevado". Atribuía-se a depauperação orgânica dos 
seringueiros, em grande parte, aos alimentos caros e de má 
qualidade que a região importava, propondo-se, então, o 
governo a implantar na Amazônia "centros de lavoura e de 
criação que produzam gêneros de alimentação por preços 
razoáveis e em quantidade suficiente' '. A idéia era atrair 
grandes empresas agropecuárias e promover a colonização 
direta com "famílias de agricultores e criadores nacionais".9 

A expedição científica de 1912-1913 

Inscreve-se neste contexto a expedição científica organizada a 
partir do contrato entre a Superintendência da Defesa da 
Borracha e Oswaldo Cruz, em 17 de agosto de 1912, 17 dias, 
apenas, após a inauguração triunfal da Madeira-Mamoré. 

O estudo "consciencioso e completo das condições de 
salubridade de cada um dos vales dos grandes rios tributários 
do Amazonas" era considerado, pelo superintendente, 
"inquestionavelmente a pedra fundamental de todo o plano 
de medidas a executar' '. 



o Amazonas, possuidor de "riquezas que a natureza 
espalhou pelas outras regiões do globo [ ... ] só não abriga uma 
população de milhões de habitantes porque é flagelada pelas 
moléstias endêmicas que [ ... ] dizima as expedições que ali vão 
tentar fortuna". 

Com o otimismo que o tempo logo se encarregaria de 
desmentir, profetizava: 

"Eliminar essa desvantagem é encaminhar para o 
grande vale uma corrente progressivamente 
crescente de braços, que o transformarão em pouco 
tempo, fazendo surgir novas indústrias, cada qual 
de maior valor, ao lado de grande indústria da 
goma elástica?'1O 

Assim, de outubro de 1912 a março de 1913, os médicos 
Carlos Chagas; do Instituto Oswaldo Cruz, Pacheco Leão, da 
Escola de Medicina do Rio de Janeiro, e João Pedro de 
Albuquerque, da Diretoria Geral de Saúde Pública, 
acompanhados de um fotógrafo, percorreram grande parte do 
arcabouço fluvial do extrativismo da borracha na Amazônia. 

Na primeira viagem, partindo de Manaus, subiram o 
Solimões e seu afluente, o Juruá, até um remoto seringal "às 
margens do Tarauacá. Retornaram a Manaus, em busca de 
mais provisões, e, em 2 de dezembro, partiram para o Purus e 
seus afluentes, em cujas margens localizavam-se os mais 
prósperos seringais da Amazônia: os rios Acre e Yaco. Em 6 
de fevereiro de 1913, empreenderam a última viagem ao rio 
Negro e seu afluente, o Branco, até as grandes cachoeiras 
próximas à fronteira com a Venezuela. 

A bordo de um pequeno vapor, ou gaiola, equipado com 
instrumentos e material necessários a seus estudos, os 
sanitaristas enviados pelo governo detinham-se ora numa 
praia, ora numa das esparsas habitações que surgiam, de 
repente, na muralha ininterrupta de selva; atracavam nas 
margens dos seringais, dos mais toscos aos mais prósperos, e 
nos barrancos de todos os povoados ribeirinhos que 
pontuavam a geografia da borracha, separados por longos 
trechos de rio. 

Nestes aglomerados humanos, que, às vezes, se confundiam 
com as próprias sedes dos seringais, os médicos eram 
acolhidos com respeito pelas autoridades do lugar e com 
curiosidade, até espanto, pelos moradores ,que, segundo 
relatam, afluíam espontaneamente e em grande número, à 
procura de alívio para os males que os atormentavam. 

Acumulavam numerosas observações clínicas sobre doenças 
conhecidas ou inteiramente ignoradas; registravam relatos 
sobre epidemias e práticas medicinais a que a população 

recorria. Colhiam amostras e material e os submetiam a 
culturas, esfregaços e exames microscópicos no laboratório 
improvisado a bordo. Capturavam insetos suspeitos de 
transmitir doenças; examinavam as entranhas de peixes e 
animais em busca de micróbios; recolhiam plantas com 
possível valor medicinal. As observações realizadas pela 
comissão médica abrangiam, também, as condições de 
salubridade das cidades e povoados: população, topografia, 
abastecimento de água, moradias e outras construções. 
Preocupavam-se, particularmente, em registrar, tanto nos 
povoados como nos seringais, as condições de alimentação 
dos habitantes e a existência de atividades agropastoris 
voltadas para a sua subsistência. 

O Amazonas, seus caudalosos afluentes, subafluentes, 
ramificando-se até os sinuosos igarapés, configuravam o 
espaço econômico onde se desenvolvia a extração da 
borracha. Os rios eram os elos vitais de comunicação entre os 
seringais e povoados imersos na selva com Manaus e, 
sobretudo, Belém, o grande empório comercial e financeiro da 
borracha. A influência determinante dos rios revelava-se não 
só na localização e disposição dos povoados como nas 
denominações que distinguiam as duas partes dos seringais: a 
"margem", onde se localizavam os barracões e a residência 
do proprietário ou gerente, e o "centro", o extenso perímetro 
de florestas, em meio ao qual, isoladas umas das outras, a 
muitos dias de viagem da margem, distribuíam-se as toscas 
moradas que os seringueiros ocupavam grande parte do ano. 

O ritmo dos trabalhos da extração da borracha era 
determinado pela grande pulsação dos rios: as enchentes na 
estação das chuvas, o inverno, quando as gaiolas iam quase 
aos confins da malha fluvial, e a vazante, no verão, quando 
longos trechos dos rios se tornavam inacessíveis às 
embarcações de maior calado, dando passagem apenas aos 
batelões, às lanchas ou só às canoas. 

A extração do látex era feita no verão, de maio a novembro. 
Quando sobrevinham as chuvas, que tornavam intransitáveis 
as estradas (picadas) abertas na selva, os seringueiros afluíam 
para as margens dos rios, caminhando, às vezes, 15 a 20 dias 
para alcançá-las. 

A população dos povoados e barracões inchava, assim como 
inchavam as águas por onde navegavam as embarcações, que 
traziam os mais variados artigos - utensílios, roupas, 
alimentos etc. - para o consumo do ano todo. 

O desconhecimento dessa pulsação sazonal prejudicou os 
trabalhos científicos da comissão, sobretudo na primeira 
viagem ao Solimões: "os seringueiros encontravam-se ainda 
internados nas matas [ ... ], o que diminuiu consideravelmente 
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o nosso campo de observação dos povoados". Nos seringais, 
que podiam ter 100, 200 até 300 fregueses, como eram 
chamados os seringueiros, os médicos puderam examinar 
apenas crianças e os poucos adultos que constituíam a família 
do proprietário, além do contingente mais limitado de 
empregados residentes nos barracões da margem. 

Maior quantidade de observações eram colhidas nos povoados 
que funcionavam como entrepostos na cadeia de 
intermediação da borracha, concentrando a produção de áreas 
mais ou menos ricas e extensas. Sua população chegava a 
quadruplicar na estação das chuvas. Localizados em enseadas 
do rio, em geral no alto de barrancos para se protegerem das 
enchentes, os povoados apresentavam uma configuração mais 
ou menos homogênea: do barranco, onde atracavam as 
embarcações, subia-se à rua principal, orientada no sentido 
do rio, ao longo da qual concentrava-se o casario, quase 
sempre de madeira, rodeado pela densa floresta amazônica. 

"Homens de certa cultura" é a expressão que os médicos 
usavam, freqüentemente, no relatório de viagem, para 
designar os mandatários desses povoados. Podia ser um 
negociante ou proprietário de seringal, como, por exemplo, o 
coronel Siqueira Cavalcanti, superintendente da Vila de Fonte 
Boa, que subiu a bordo, com toda a pompa, para receber os 
médicos do governo. Podia ser também o titular do cartório 
de São Felipe ou o médico contratado pela Câmara desta vila, 
aliás, o único em todo o Solimões, para cuidar da pequena 
farmácia destinada a servir à população pobre. 

Os demais habitantes permanentes dos povoados eram 
"indivíduos pobres", vivendo precariamente de uma 
economia coletora de subsistência: a pesca, abundante nos 
rios, em particular a do pirarucu, e a caça. A captura de 
tartarugas servia à alimentação dos moradores das vilas -
eram, inclusive, comuns os "chiqueiros de tartarugas" junto 
às casas -, mas constituía também uma atividade mercantil 
rendosa, explorada segundo o mesmo regime de concessões 
dos tempos coloniais. 

No relatório, a comissão descreve, com detalhes, a captura de 
tartarugas nas praias do Solimões: 

"Elas vêm em grande manada, à noite, realizar 
posturas, são cedidas pelo governo do estado a 
determinados indivíduos, mediante certa retribuição 
pelos meses de caça. O arrendatário da praia tem a 
seu serviço grande número de homens incumbidos 
de virar tartarugas; vendidas, uma certa 
percentagem, cremos que 300/0, cabe ao 
arrendatário da praia e o restante ao caçador das 

tartarugas. Estas são mantidas presas em currais de 
madeira, cheios de lama e diariamente grande 
número delas é enviado a Manaus em batelões~'1I 

Outra atividade extrativa, de caráter mercantil, a que se 
referem os médicos, é a colheita da castanha, a que os 
seringueiros se dedicavam na época das chuvas. 

Tanto nos povoados como nos seringais, eram inexpressivas, 
senão inexistentes, as práticas agrícolas, que se resumiam à 
cultura de milho e, principalmente, mandioca. Era muito rara 
a criação de gado ou de pequenos animais. Alguns povoados 
eram abastecidos pela pequena lavoura de subsistência 
praticada nas aldeias de "índios mansos", localizadas em 
suas proximidades e com as quais mantinham relações de 
troca in natura. 
Ao subirem o rio Purus, os médicos da comissão visitaram 
Vila Canatuma, com suas 400 "almas", casas de tábuas, 
"todas muito primitivas", e Lábrea, com uma população 
permanente de 600 a 700 habitantes, "uma das cidades mais 
doentias do Purus", não obstante fosse sede de um município 
com elevada produção de borracha. Penetrando no Acre, seu 
afluente, os expedicionários registram a impressão de uma 
atividade maior do que a observada no Purus e notam, 
também, "ser mais elevada a população [ ... ] o que se expressa 
nas curtas distâncias entre os barracões dos seringueiros e na 
freqüência de pequenas habitações localizadas nas margens do 
rio. Além disso, é mais animador o aspecto dos seringais, 
onde se observa certo zelo expressivo de uma condição 
econômica sem dúvida mais próspera que a de outros rios, 
nos quais têm sido acentuados os efeitos da crise sofrida 
atualmente pela borracha' '.12 

Nos aglomerados humanos à margem do rio Acre, os médicos 
notam traços de vida urbana mais acentuados, especialmente 
em Rio Branco, capital do Departamento do Alto Acre, o 
majs popuJoso centro por eles visitado, depois de Manaus, 
com cerca de dois mil habitantes permanentes. A esta cidade 
- pois já não se trata de um simples povoado - que 
concentrava o maior volume de produção de borracha da 
Amazônia, os médicos da comissão dedicam as observações 
mais detalhadas de seu relatório: 

"À margem esquerda do rio Acre fica a parte nova 
da cidade, distrito de Penápolis, sede da 
administração federal e da residência das 
autoridades. À margem direita acha-se localizado o 
bairro comercial - distrito de Empresa - de 
maior população, constituído principalmente por 
casas de negócios, quase todas de turcos e árabes. 
Penápolis, cuja construção foi iniciada pelo prefeito 



Gabine Besouro, apresenta condições topográficas 
propícias ao desenvolvimento de uma grande 
cidade. [ ... ] Aí as casas apresentam-se bastante 
confortáveis, obedecendo a certos moldes de 
arquitetura e distribuídas em ruas bem orientadas, 
traçadas num plano geral da cidad~, a que ficam 
sujeitas as novas construções?'I3 

Contrastando com o conforto e o padrão das residências da 
classe dominante local, era constrangedor o aspecto das 
edificações que assinalavam a presença do Estado naquele 
importante centro produtor de borracha: a sede da prefeitura 
e a residência particular do prefeito eram de madeira, 
"deixando muito a desejar como instalações de um governo"; 
a guarnição do Exército achava-se "precariamente 
aquartelada em ranchos feitos de pau e cobertos de capim, na 
maior acumulação, sem qualquer conforto"; a prisão dos 
soldados era "uma pequena cafua de mínimas dimensões [ ... ] 
onde os detidos ficam miseravelmente instalados, sujeitos à 
chuva, ao sol e à grande umidade da região". Até os oficiais 
viviam "sem o menor conforto, em pequenas casas de tábuas, 
cobertas de capim".14 

Na margem oposta do rio, o antigo bairro de Empresa 
ocupava uma área menos elevada, que ficava inteiramente 
alagada nas grandes enchentes. Quase todas as suas casas 
eram de tábua, inclusive as de negócio, que ali se 
concentravam em grande número. No porto, aglomeravam-se 
dezenas de embarcações, de todos os tipos, que navegavam 
até os limites do Brasil com a Bolívia, recolhendo a 
abundante produção de borracha do Departamento do Alto 
Acre, estimada em cerca de cinco mil toneladas, superior às 
produções dos departamentos do Alto Purus e do Alto Juruá 
reunidas. 

A navegação no Acre era muito intensa na época das chuvas 
mas, na vazante, a cidade de Rio Branco só era acessível a 
lanchas de pequeno calado e, na estiagem, a canoas. O 
Departamento do Alto Acre possuía de 35 a 40 mil 
habitantes, dos quais cerca de seis mil em seus quatro núcleos 
mais populosos: Porto Acre, na embocadura do rio; Rio 
Branco, a capital; e dois outros povoados rio acima: Xapuri, 
o segundo núcleo mais populoso do território, com mil e 
quinhentos a dois mil habitantes e ponto terminal da 
navegação dos vapores, e Brasiléia, o último povoado do 
território brasileiro, fronteiro à cidade boliviana de Cobija. 

Da viagem ao rio Negro e afluentes, resultaram impressões 
que contrastam muito com aquelas referentes às zonas já 
percorridas. 

"Grande extensão do rio, a partir de Manaus, é 
inteiramente desabitada, só sendo encontradas, de 
longe em longe, pequenas choupanas nas margens. 
Nem se observa nesse primeiro trecho do rio 
qualquer aspecto de trabalho, havendo aí ausência 
absoluta de cultura?'15 

Barcelos, antiga capital da província do Amazonas, que já 
conhecera sua época de fastígio, com o garimpo vegetal das 
"drogas do sertão" e as fazendas de café, cana-de-açúcar, anil 
e algodão, introduzidas em fins do século XVIII pelo 
marquês de Pombal, era agora uma vila desabitada, com 20 a 
30 casas, quase todas em estado de abandono. Mesmo na 
época das cheias, a população não ia além dos 200 
habitantes. 

A navegação das gaiolas pelo rio Negro terminava em Vila 
Santa Isabel, com meia dúzia de casas onde viviam "três ou 
quatro negociantes com as respectivas famílias e dois outros 
funcionários públicos do estado' '. 

Ao longo das duas primeiras viagens, os médicos da comissão 
anotaram pouquíssimas observações sobre as condições de 
trabalho dos seringueiros, o que, em parte, se pode atribuir ao 
fato de que a maioria estava internada na selva, longe das 
margens do rio. Uma única vez, visitaram a moradia de um 
seringueiro, que distava apenas uma hora de viagem da sede 
do seringal. 

"Ficamos surpreendidos com o conforto relativo 
em que vivia [ ... ]. Possuía plantações, criando 
pequenos animais e mantendo a família numa 
condição de vida farta. Apesar de parecer não ser 
essa a condição geral entre os seringueiros e sim 
limitada àqueles que são mais aplicados ao 
trabalho, indica o fato de que a vida do seringueiro 
não é tão miserável quanto faz supor a tradição que 
nos chega ªº sul:' 16 

A única referência ao famigerado sistema do barracão foi 
anotada durante a estadia em Rio Branco, onde a comissão 
examinou vários doentes vindos dos seringais: 

"Os proprietários de seringais vizinhos de Rio 
Branco, quando os seus trabalhadores dispõem de 
saldo, prontificam-se a enviá-los para a cidade, a 
fim de aí procurarem recursos; no caso, porém, de 
existência de débito, os pobres 'fregueses' 
permanecem doentes nos seringais, sem qualquer 
meio de transporte, sendo esse, aliás, na época 
presente, o fato mais freqüente?'17 
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Contudo, no rio Negro, o quadro com que se deparavam era 
de tal ordem que a neutralidade do pesquisador cedia lugar à 
indignação moral do higienista contra o "egoísmo do 
seringalista branco' '. 

Os médicos escrevem que "incontestavelmente é no rio Negro 
que se encontra a condição mais primitiva de trabalho e a 
condição mais precária de vida humana' '. Os índios eram 
"muito explorados aí pelo branco, tendo-se no rio Negro, 
mais do que em qualquer outro, a exata impressão de 
escravidão' '. Era tão acentuada a presença do indígena que se 
falava "mais habitualmente a língua geral dos gentios do que 
o próprio português. Os índios, de regra, não conhecem a 
nossa língua, mesmo aqueles que desde longos anos se acham 
domiciliados entre os brancos. As crianças, mesmo filhos de 
brancos, e até os filhos dos proprietários dos seringais, só 
falam e só compreendem a língua geral, o que se explica pela 
convivência com os gentios, ainda porque, de regra, os 
proprietários do rio Negro têm ligações maritais, legalizadas 
ou não, com mulheres gentias ou descendentes de alguma das 
numerosas tribos do rio Negro?'18 

A indignação que manifestavam contra o proprietário branco, 
que não cumpria o papel dele esperado de agente 
"civilizador", tinha como contrapartida uma posição 
etnocentrista que supunha a superioridade racial do branco e 
que atribuía, em última análise, ao próprio índio, racialmente 
inferior, a responsabilidade por sua condição de escravo. Os 
juízos de valor, veiculados como definições científicas, muito 
próximos das concepções eugênicas, aparecem já na descrição 
do tipo físico dos homens - "de aspecto geral pouco 
simpáticos" - e das mulheres - "extremamente feias, muito 
precocemente envelhecidas". Eram "indolentes" e só 
trabalhavam "forçados pelo proprietário e o fazem sem 
qualquer ambição de fortuna, visando exclusivamente a 
própria manutenção, contentando-se com pequenas dádivas 
de roupas, aguardente etc. Pelo que, dada essa inferioridade 
nos indivíduos dessa raça, são eles aí muito explorados pelo 
branco .. ?' 

As tintas com que representavam o quadro de vida dos índios, 
remanescentes do ciclo agrícola exaurido no rio Negro, 
lembram novamente a imagem do Jeca Tatu, a caricatura do 
trabalhador rural que Monteiro Lobato, vivendo também 
numa "cidade morta" do ciclo do café, consagraria junto ao 
público leitor das capitais do litoral. 

"É desolador o que se observa nas residências dos 
seringueiros do rio Negro; pequenas palhoças 
despidas de qualquer conforto, nelas vivendo 

grande número de indivíduos na maior 
promiscuidade. Em pleno dia de trabalho, na época 
propícia ao fabrico, a comissão teve a oportunidade 
de apreciar a indolência do índio, inteiramente 
despreocupado no fundo de uma rede, dormitando 
horas continuadas, sem qualquer objeto de 
trabalho. E ao lado dele, inspirando compaixão 
pelo estado de miséria orgânica em que se 
encontram, a mulher e os filhos, todos vítimas da 
endemia dominante e da ausência de cuidados 
oficiais. 

Nem será possível esperar de uma tal gente, assim 
conservada nesse estado rudimentar de civilização, 
inteiramente ao alvedrio do egoísmo do branco, que 
dele só quer o trabalho grosseiro e automático da 
extração da borracha, não procurando iniciá-lo em 
noções preciosas de moral e de progresso, não será 
possível esperar, de homens assim primitivos e 
inferiores, qualquer contingente para o 
desenvolvimento econômico destas vastas regiões?'19 

Ao lado das condições de saúde, a alimentação da população 
engajada na extração da borracha mereceu particular atenção 
da comissão médica, tendo em vista a estratégia do Plano de 
Defesa da Borracha de "aumentar o coeficiente de sua 
atividade produtiva' '. Como vimos, verificaram que raríssimos 
seringais cultivavam gêneros alimentícios e, nos povoados, as 
lavouras de milho e, principalmente, mandioca limitavam-se a 
"um mínimo desprezível como atividade agrícola". 

Rio Branco foi a única localidade onde a comissão observou 
"um começo bem apreciável de agricultura": uma colônia 
agrícola, com grandes plantações de milho, mandioca e feijão, 
instalada pelo governo do estado, que concedia favores aos 
colonos, dando-lhes o título de posse dos terrenos. Havia 
também na cidade um matadouro que abatia bois importados 
da Bolívia. 

Entretanto, se estas atividades contribuíam para tornar mais 
rica a dieta da elite local, a maioria da população obedecia ao 
mesmo padrão alimentar das demais localidades ribeirinhas: 

"Nem toda população pode comprar carne fresca 
cujo preço é demasiado elevado [ ... ]. A população 
pobre usa de preferência a carne-seca (conhecida 
como 'jabá', carne velha) que, apesar de vendida aí 
por preço elevado, fica-lhes mais ao alcance. Nos 
seringais, pelo menos na grande maioria, senão 
totalidade deles, a parte essencial da alimentação é 
constituída pela carne-seca? '20 



A subsistência nos povoados e seringais dependia, portanto, 
em larga medida, de gêneros importados que chegavam "por 
preços exageradíssimos, 60 a 70070 a mais do que custam nas 
praças de Belém e Manaus, o que encarece consideravelmente 
a vida' '. O abastecimento era dominado pelas casas aviadoras 
daquelas praças - a maior, diga-se de passagem, organizada 
pelo capital estrangeiro -, às quais pertenciam grande parte 
dos navios-gaiolas que dominavam a navegação no vale da 
Amazônia. 

No relatório de viagem, a comissão insistia na "urgência de 
se promover o desenvolvimento da agricultura nas regiões que 
percorremos [ ... ]. Os principais gêneros de consumo devem ser 
produzidos nas próprias regiões de extração da borracha:' 

Mas com relação à qualidade dessa alimentação, a que se 
atribuía grande responsabilidade pelas más condições de 
saúde dos trabalhadores, encontram-se no relatório opiniões 
conflitantes. Embora sejam freqüentes as referências à 
"alimentação deficientíssima", lemos a certa altura: "se esse 
modo de alimentação traz prejuízos à saúde, como é possível 
que o faça, não nos foi possível colher dados que nos 
habilitem a juízo seguro' '. 

Em Rio Branco, registram que: 

"como nos outros centros populosos do Acre, apesar 
da carestia excepcional da vida, todo indivíduo, com 
maior ou menor dificuldades, consegue alimentar-se 
de modo regular e os gêneros de consumo de 
Manaus e Belém, em grandes carregamentos nas 
épocas das águas, pão diferem muito dos existentes 
naquelas praças. Nem pode a comissão ouvir sem 
repugnância atribuir-se à deficiência de alimentação e 
à má qualidade dos gêneros alimentícios a grande 
letalidade do Acre e as condições precárias de saúde 
dos trabalhadores desta região. [ ... ] A comissão 
conhece zonas do interior nas regiões do sul nas 
quais a alimentação das classes pobres, dos 
habitantes do campo, é incomparavelmente inferior à 
dos seringueiros do Acre e, nem por isso, existem em 
tais zonas as condições precárias de saúde e a 
letalidade aqui observada: '21 

Seja como for, na Amazônia, os médicos da comissão 
depararam-se com "as mais precárias condições de vida 
humana, talvez sem paralelo em todo o mundo", destacando
se a malária, em suas diversas modalidades clínicas, como o 
fator preponderante da letalidade. A todo momento, 
manifestavam assombro diante do quadro que encontravam 
nos seringais e povoados. Em Coari, por exemplo, a primeira 
vila do Solimões, escrevem: 

"Ficamos surpreendidos diante do elevadíssimo 
índice endêmico relativamente ao impaludismo. 
Todas as crianças examinadas, em número de 80 a 
100, apresentavam considerável esplenomegalia e 
mostravam-se definhadas, a maioria delas em 
franca caquexia palustre [ ... ]. Em adultos tivemos 
também oportunidade de encontrar infecções 
crônicas e outras agudas pelo impaludismo, 
causando-nos grande admiração alguns casos de 
considerável esplenomegalia, entre eles, numa 
mulher, cujo baço caíra no hipogástrico, onde se 
encontrava com dimensões consideráveis e um 
homem, cujo baço tomava todo abdômen:'22 

No rio Acre, a área mais próspera da borracha, a comissão 
observou que o lugar excedia a tudo quanto tinha visto em 
outras regiões do país de elevado índice endêmico de malária: 

"Nunca encontrou tão elevada letalidade por uma 
endemia e também nunca viu uma condição 
mórbida mais generalizada [ ... ] na totalidade dos 
seringueiros estudados, todos os indivíduos se 
apresentam infectados com lesões viscerais 
profundas, entre elas predominando as lesões do 
baço e do fígado. Os casos de esplenomegalia 
considerável, [ ... ] contam-se em centenas em 
crianças e adultos. Os indivíduos, todos infectados 
crônicos, com acessos repetidos de recaída, em 
condições de inferioridade orgânica das mais 
acentuadas, adaptam-se de algum modo à moléstia 
crônica e só se dizem doentes quando apresentam 
incidentes agudos da moléstia. Tanto assim, que 
recusam mesmo a intervenção gratuita que se lhes 
oferece, uma vez que não estejam febris. E, 
interrogados sobre seu estado de saúde, os 
indivíduos, mesmo os mais profundamente 
afetados, dizem-se perfeitamente sãos, tendo eles o 
mesmo estribilho: 'só tenho baço', o que significa 
uma esplenomegalia considerável consecutiva a 
acessos repetidos de malária: '23 

A destruição total de turmas de trabalhadores importados do 
Ceará para a extração da borracha dava ao rio Acre a fama 
de "campeão da morte' '. Mas também entre os índios 
escravizados nos seringais do rio Negro o índice endêmico de 
impaludismo mostrava-se enorme, com a agravante da 
ausência absoluta de assistência médica. 

"[ ... ] ao passo que no Acre encontram-se alguns 
centros populosos de bastante prosperidade, onde 
os doentes, uma vez que possuam recursos 
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pecuniários, podem procurar elementos de 
tratamento, no rio Negro, em todo o seu percurso, 
não é encontrado um único médico nem uma única 
farmácia. Daí a morbidez total de seus habitantes 
entre os quais dificilmente se encontra um sem os 
sinais de infecção palúdica crônic,a. Daí ainda o 
despovoamento quase total das pequenas vilas 
existentes nas margens dos rios, vilas, outrora, de 
alguma prosperidade e agora em ruínas pelo 
extermínio quase completo de seus habitantes. E 
ainda aí essa indolência e esse aspecto da profunda 
decadência orgânica que se observam nas 
populações do rio Negro, onde se tem a impressão 
exata de um fim da raça, de um aniquilamento 
lento e contínuo da vida humana? '24 

Mesmo nos outros rios, a assistência médica era falha. Na 
viagem pelo Solimões e seus afluentes, só em São Felipe 
encontrariam "uma pequena ambulância, muito deficiente, 
cheia de preparações estrangeiras, inteiramente inúteis e onde 
encontramos duzentos gramas de sulfato de quinino' '. 

Antimari, à margem do Acre, além de pequena farmácia, 
possuía um médico formado, de nacionalidade turca, a cuja 
presença, inclusive, os visitantes atribuíam o fato de que, "ao 
contrário do que tem acontecido nos outros centros 
populosos, os doentes não procuraram a comissão com a 
abundância habitual". 

Rio Branco era, naturalmente, o lugar mais bem provido em 
recursos médico-farmaçêuticos. No bairro comercial de 
Empresa, havia "duas farmácias bem fornecidas, com 
laboratório químico regular, sendo encontrados todos os 
medicamentos habituais em prescrições médicas e sendo de 
boa qualidade as drogas utilizadas, especialmente a quinina. 
[ ... ] Exercem a clínica em Rio Branco, com bastante 
proficiência, três colegas. A força federal também tem um 
médico? '25 

Contudo, os cuidados médicos eram acessíveis apenas aos que 
possuíam recursos pecuniários: "Não existe em Rio Branco 
assistência médica gratuita, mantida pela administração, pelo 
que são numerosos os doentes aí inteiramente ao desabrigo de 
recursos de tratamento?' 

Em Xapuri, "a comissão foi procurada por numerosos 
doentes e sempre ouvi de todos a mesma afirmação de não 
lhes sobrarem recursos para adquirir os medicamentos que 
lhes prescrevia. [ ... ] E, entretanto, são doentes em estado 
grave, muitos em iminência de morte, na mais precária 
condição, fatalmente condenados ao aniquilamento total, se 
não forem submetidos a tratamento específico regular? '26 

Além disso, nos seringais, o mais freqüente era a permanência 
compulsória dos "fregueses" nas propriedades, "aí morrendo 
sem qualquer assistência médica ou medicamentos". 
Ao inventário dos parcos recursos médicos considerados 
legítimos, contrapõem-se, no relatório da comissão, 
observações críticas sobre as práticas medicinais não
científicas a que recorria aquela população deserdada. O 
principal alvo de sua ira eram os "médicos regatões", 
responsabilizados pela repugnância que, em geral, os doentes 
manifest(!.vam ao uso da quinina e, até mesmo, pela existência 
das infecções resistentes a esse medicamento. 

"Nas épocas anteriores, quando menos civilizado o 
Acre, a medicina era exercida pelos chamados 
'médicos regatões', ainda hoje encontrados em 
certas regiões, os quais, em pequenas embarcações, 
percorriam os seringais, vendendo, por elevadíssimo 
preço, quinina de má qualidade, insuficiente para 
produzir a cura. Ou então, adaptando-se pela 
própria conveniência aos abusos do povo. Tais 
médicos, verdadeiros aniquiladores do prestígio 
profissional, vendiam para curar impaludismo, 
pílulas de Reuter, grãos de saúde, pomada santa 
etc., sacrificando deste modo a vida humana e 
implantando o descrédito da terapêutica. Eis 
porque não existe no Acre, como não deveria 
acontecer nem mesmo entre os homens de certa 
cultura, a confiança no alcalóide específico do 
impaludismo? '27 

No rio Negro, onde não havia um único médico ou uma 
farmácia, as práticas consideradas perniciosas eram mais 
difundidas: 

"Entre os gentios, especialmente, a moléstia só é 
tratada pela prática de feitiçarias, repugnando-lhes 
o uso de medicamentos, de cuja eficácia descrêem. 
E aliás, têm os gentios para isso fundas razões, 
uma vez que são assistidos nas moléstias pelos 
patrões seringueiros, inteiramente alheios às fáceis 
noções de tratamento da malária, guiando-se pelas 
indicações de anúncios de jornais ou orientados 
pelas falsas doutrinas de curandeiros. É curioso 
observar, nestas regiões, o grande sucesso das 
panacéias medicamentosas e dos remédios de 
anúncios de quarta página dos jornais .. Para o 
tratamento da malária, aqui como em outros rios, 
encontram-se drogas numerosas, e já clássicas, 
muitas delas desconhecidas no Sul. Assim, as 
pílulas Assyris, as carapanãs, o Esanopheles etc. 



têm larga difusão no vale do Amazonas e 
constituem os recursos soberanos dos seringueiros 
do rio Negro. Ao lado das pílulas, de uso mais 
difundido, talvez por serem mais portáteis, existem 
os vinhos tônicos, os xaropes anti febris, que 
roubam grande parte da renda dos seringueiros e 
constituem fonte ilícita de renda inesgotável para 
droguistas estrangeiros e nacionais? '28 

Como sanitaristas que integram uma comissão nomeada pelo 
remoto governo federal, os autores do relatório revelam uma 
consciência particular a respeito de seu papel. Detêm um 
saber científico que se baseia em interpretação bacteriológica 
das doenças, segundo a qual é importante identificar os 
microrganismos que causam estas doenças, seus vetores de 
transmissão, suas manifestações clínicas e epidemiológicas. Ao 
mesmo tempo, exercem uma autoridade que lhes confere a 
condição de agentes do Estado, que os capacita a usar sua 
bagagem científica em proveito de uma racionalidade que 
deve presidir a organização dos indivíduos, tomando-se o 
termo em sentido amplo. 

O objeto de sua intervenção é o homem, capaz de render 
mais ou menos trabalho conforme sua vulnerabilidade às 
doenças que lhe debilitam a capacidade produtiva, como é o 
caso da malária. Entretanto, os expedicionários não trazem 
uma proposta clara de organização produtiva para aqueles 
lugares longínquos; ora pregam a pequena propriedade 
familiar, ora a moderna empresa agrícola, pautada no modelo 
da produção do café ou no grande extrativismo. Acima da 
preocupação com a economia da região, é patente o intuito 
civilizador e integracionista, a alta missão - de que se 
imbuem com indisfarçável esprit de corps - de resgatar vidas 
humanas à ação perversa da miséria, da doença e da anomia 
social. 

Da auto-imagem valorizada decorre naturalmente o 
distanciamento crítico em relação a seus pares - os clínicos 
que encontram em Manaus e, mais raramente, em outros 
povoados do vale amazônico; sua repugnância diante das 
práticas medicinais a que a população recorria 
espontaneamente. E também seu repúdio às interpretações 

equivocadas que se haviam difundido nos centros urbanos e 
que reduziam a mortandade na Amazônia a um confronto 
desigual entre o homem, ser abstrato, e a natureza, pujante e 
hostil. 

"Acreditar que de causas meteorológicas ou 
telúricas imanentes da região resultem uma 
in adaptação quase absoluta do homem que ali não 
poderia permanecer senão em estado de morbidez 
permanente, sendo ineficazes todas as medidas 
sanitárias tendentes a normalizar a vida naquelas 
regiões, fora retroceder a doutrinas anacrônicas, 
todos os dias desmentidas pelos benefícios de 
medidas profiláticas executadas em países tropicais 
de índice endêmico tão intenso quanto o 
encontrado na Amazônia. A letalidade é ali, sem 
dúvida, muito elevada, atingindo coeficiente 
assustador e indicando a urgência de uma ação 
sanitária enérgica, destinada a evitar o extermínio 
de milhares de vidas e a decadência orgânica de 
nossa raça naquela zona. Os fatores mórbidos, 
porém, que ali atuam não são diversos dos 
encontrados em outras regiões, nenhuma entidade 
nova existindo que escape ainda aos processos 
profiláticos da higiene moderna. [ ... ] 

O que ali existe ocasionando imensa hecatombe e 
malsinando as condições naturais de toda a 
Amazônia é a mais absoluta ausência de assistência 
médica e medicamentos, é o desconhecimento 
completo das medidas de profilaxia individual 
contra a malária, é o abandono do proletariado a 
um estado mórbido perfeitamente atenuável ou a 
fatalidade da morte por uma moléstia perfeitamente 
curável. O que enfim constitui no vale do 
Amazonas a maior fatalidade é esse desprezo pela 
vida humana da parte dos poderes públicos e dos 
possuidores de seringais, não existindo lá, onde a 
riqueza, trazida pelos resultados de uma indústria 
extrativa, só depende do trabalho humano, a noção 
exata do valor de uma existência!' '29 
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Porto de Providência (AM), fevereiro de 1913. 
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[garapé e barraca. Rio Negro (AM), fevereiro de [913. 



Habitantes de Vista Alegre (AM), às margens do rio 
Negro, fevereiro de 1913. 
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Colônia agrícola fundada nas proximidades de Rio 
Branco (AC), para a produção de alimentos, dezembro 
de 1912. 
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Cidade de Paripi (AM), dezembro de 1912. 
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Habitação de seringal de Vista Alegre (AC), dezembro de 1912. 
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Habitantes de Massarabi (AM), fevereiro de 1913. 
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Coleta de ovos de tartaruga, ocupação sazonal dos 
seringueiros. Praia de Envira (AM), novembro de 1912. 
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Leishmaniose. Manaus (AM), 1912. 
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Índio caratiana do rio Jamario Sol., 19120 
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Impaludismo. Boca do Acre (AM), dezembro de 1912. 
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Gaiolas no porto Bom Destino (AC), dezembro de 1912. 
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Membros da expedição em Sena Madureira (AC), 
janeiro de 1913 . 
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Barracão. Catuaba (AC), 1912. 
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Rio Branco (AC), distrito de Empresa, dezembro de 
1912. 
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São Felipe (AM), novembro de 1912. 
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Cadeia pública. Camutama (AM), dezembro de 1912. 



Posto e alojamento de soldados no distrito de 
Penápolis. Rio Branco (AC), dezembro de 1912. 

143 



.', 

\ 

144 

Prefeitura de Rio Branco (AC), dezembro de 1912. 



Vapores esperando água em Porto Xapuri (AC), ponto 
terminal de comércio. Janeiro de 1913. 
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Peixe pirarucu pescado no rio Juruá, novembro de 1912. 
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Tripulação de gaiola. S.l., 1912-1913. 
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Porto de Manaus (AM), setembro de 1912/fevereiro de 
1913. 
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Carnaval em Manaus (AM), fevereiro de 1913. 
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Carnaval em M anaus (AM) , fevereiro de 1913 
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Interior de Café. Manaus (AM), fevereiro de 1913. 
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Porto de Recife (PE), maio de 1913. 



Inauguração do novo cais do porto de Salvador (BA), 
maio de 1913. 
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Baía de Guanabara. Rio de Janeiro (RJ), maio de 1913. 
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