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Introdução 





o início do período republicano, deu entrada na 

N Câmara dos Deputados o requerimento de um 
cidadão brasileiro, o major Policarpo Quaresma, 
solicitando que se adotasse o tupi-guarani como 

idioma oficial do país. Com a determinação de um autodidata, 
o major já havia aprendido a língua do Brasil nativo. Como se 
isto não bastasse, adotou em sua casa os costumes aborígines e 
recebia os amigos aos prantos, causando espanto entre as 
pessoas que o cercavam. Mas o major foi além: inteirou-se do 
folclore nacional, aprendeu a tocar violão e transferiu sua 
moradia para a roça, onde decidiu plantar feijão para salvar o 
Brasil da bancarrota, da fome e da doença. 

Todas as iniciativas sinceras do major Policarpo Quaresma 
fracassaram. Os parlamentares dobraram-se de rir com o seu 
requerimento. Seus amigos passaram a tê-lo como um homem 
identificado com a malandragem, por conta do seu interesse 
pelo folclore e pelo violão. A política agrícola e a saúva 
destruíram seu roçado. Policarpo acabou em um hospício. 

Em meio a esta tragédia pessoal, foi deflagrada a Revolta da 
Armada contra o governo de Floriano Peixoto. Prontamente, o 
incansável major, de rompantes quixotescos, apresentou-se como 
voluntário na defesa da lei, da ordem e das instituições. Certo 
de que estava defendendo ideais puros, protestou contra o 
fuzilamento sumário dos prisioneiros de seu quartel, impondo o 
discurso do respeito aos direitos da pessoa humana. Um dia 
"desapareceram" com o major. Este foi personagem central do 
livro de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma. 

O grande escritor maldito, carioca nascido em 1881, "viu e 
registrou todo o avesso do regime", seu "fundo podre", em 
painel que focalizava o Rio de Janeiro como centro político em 
que se tecia aquele "avesso" e logo tocava fundo nas questões 
nacionais. I Sensível à diversidade das posições nacionalistas que 
se firmavam, Lima Barreto fez de Policarpo Quaresma a 
personificação do anti-herói, espezinhado e incompreendido, 
pregador visionário da salvação nacional pela "volta às raízes", 
e o pôs em confronto com o duro realismo do marechal 
Floriano, nacionalista de outra cepa, herói da República. Em 
nome do Estado republicano, que consolidava com mão de 
ferro, o marechal repelia o idealismo dos Policarpos daquele 
tempo. 

Enquanto Lima Barreto produzia sua obra de maior destaque, 
publicada em 1915, os meios letrados e a opinião pública 
assistiam ao desenrolar de outra obra, esta de natureza 
científica e de grande força simbólica e política: as expedições 
enviadas ao interior mais longínquo do país pelo Instituto 
Oswaldo Cruz, casa de ciência ainda muito nova, inaugurada 
no limiar deste século. Por sua vez, a instituição brotara de 
corrente "nacionalista" de outro matiz, em que predominava o 
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interesse de modernizar o país à européia, através do progresso 
da ciência, da arquitetura, do urbanismo etc. 

Este trabalho revelará, em texto e imagem, o desempenho 
multiforme dos expedicionários de Manguinhos, a um só tempo 
Policarpos dotados de fervor missionário e papel civilizador, 
homens da ciência experimental e de formação européia, 
"servidores públicos" direta ou indiretamente vinculados à 
Diretoria Geral de Saúde Pública e ao aparelhamento do 
Estado em expansão. 

o Brasil em questão 

Para a intelectualidade da época, a questão nacional vinculava
se ao desempenho do novo regime, no que se refere à 
manutenção da unidade política do país e à extensão dos 
direitos de cidadania a uma população recém-saída da 
sociedade escravocrata e fruto da imigração estrangeira. O 
debate sobre a questão nacional tinha raízes na formação 
econômica desde os tempos da Colônia, pautada pela 
exportação de matérias-primas por unidades produtoras 
inteiramente dependentes da demanda externa. Inseridas no 
mercado internacional, tais unidades mantinham precários 
vínculos internos, derivados, principalmente, do mercado 
nacional de escravos. Quando esse elo se desfez, a unidade 
nacional tomou-se vulnerável. 

A opção pelo federalismo, na Carta Republicana de 1891, 
forneceu os mecanismos jurídicos para o ajuste de interesses 
entre as regiões menos desenvolvidas e o Sudeste, 
economicamente mais dinâmico, que passou a desfrutar os 
privilégios de uma política voltada para o setor agrário 
hegemônico - o do café - e às atividades urbano-industriais 
a ele ligadas. 

Assim, o Estado republicano assumiria, desde o início, um 
caráter ambíguo, oligárquico e liberal, característico dos países 
periféricos, cuja economia era condicionada pelas flutuações 
dos preços dos seus bens primários no mercado internacional. 
No Brasil, o liberalismo teve de se adaptar às aspirações do 
bloco oligárquico dominante e às regras de seu jogo político. O 
ideário da liberdade de iniciativa e de comércio, formalmente 
consagrado na Constituição republicana foi revogado, na 
prática, logo que os cafeicultores se sentiram ameaçados ·pelas 
dificuldades de comercialização do produto, celebrando, em 
1906, o famoso Convênio de Taubaté, que deitou por terra o 
princípio do Estado não-intervencionista. 

Neste contexto, delineou-se a nova estrutura político-partidária 
do país, destinada a gerir os interesses oligárquicos de alguns 

estados, sobretudo a partir do governo de Campos Salles e de 
sua engenhosa trama de controle partidário, denominada 
"política dos governadores". 
Desde então, e durante toda a República Velha, São Paulo e 
Minas Gerais, estados econômica e demograficamente mais 
expressivos, dominaram o cenário político, partindo deles a 
indicação dos presidentes da República. Os demais estados 
seguiam as elites mineiras e paulistas, formando alianças e 
composições, graças às quais conseguiam participar do jogo 
político da época. Por vezes, as oligarquias de menor expressão 
tomavam-se uma ameaça latente ao equilíbrio nacional. A 
formação de blocos oposicionistas, com a participação de 
estados mais fortes, provocou medidas de caráter 
intervencionista por parte do governo federal, sem afetar, no 
entanto, as formas de dominação local das oligarquias rebeldes. 

O poder de barganha dos chefes oligárquicos estaduais advinha 
do controle que exerciam sobre os donos do podér municipal, 
os coronéis, responsáveis pela captação do voto dos eleitores, 
completamente alijados da participação política que, 
teoricamente, havia se ampliado com o regime representativo 
instituído pela Carta de 1891. O coronelismo era a peça básica 
da máquina política federalista da República. O governo 
central, controlado pelo bloco oligárquico mais sólido, 
assegurava ao poder estadual autonomia judiciária, policial e 
militar, possibilitando sua influência na política nacional. 
Segundo este arranjo de poder, o município era um aliado 
indispensável às estratégias estaduais, obedecendo a uma lógica 
de tráfico de influência. 

A eleição do marechal Hermes da Fonseca para a presidência 
da República, em 1910, derrotando Rui Barbosa e sua 
"campanha civilista", assinalou a emergência de novas forças 
que pretendiam romper com a política "café com leite' '. Através 
da centralização do poder e da submissão das oligarquias, o 
governo central tentou imprimir à administração pública uma 
perspectiva a um só tempo moralizante e modernizadora. Não 
obstante a política das "salvações", visando sanear a República, 
o quadriênio de Hermes da Fonseca não abalou a estrutura 
político-partidária do país nem o poder econômico que definia 
as regras do jogo eleitoral e que acabou restabelecendo, após 
1914, a hegemonia mineira e paulista. 

Referiu-se, anteriormente, ao idealismo do major Policarpo 
Quaresma como uma reação à problemática vivida pelo país na 
primeira década de República. Não havia ingenuidade no 
personagem de Lima Barreto. Analisando o quadro político
econômico do país, seria possível identificar Quaresma como 
um homem que estivesse, por assim dizer, com as idéias 
deslocadas, "fora de lugar?" Ao invés de deixá-lo preso às 
páginas do livro, solitário e romântico como um "Dom Quixote 



Tropical", seria pertinente resgatá-lo, como representante de 
uma corrente de pensamento político fundamental para a 
compreensão do período em que viveu. Cabe trazer à cena os 
Quaresmas que, em seu delírio, rejeitam as aparências 
enganadoras, as festas efêmeras. 

Para eles, os projetos de embelezamento das cidades do litoral 
refletiam a visão fantasiosa dos governantes. As grandes 
avenidas, os cafés ao estilo parisiense, os teatros ostentadores de 
luxuoso ecletismo eram uma afronta ao verdadeiro Brasil, ainda 
clandestino, onde habitavam os deserdados da pátria, vítimas 
do analfabetismo, da doença e da ignorância. 

A ênfase que estes intelectuais atribuíam aos contrastes entre o 
urbano e o rural implicava a certeza da existência de dois 
Brasis: o "real" e o "legal". Onde residiria a verdadeira 
identidade do país? Nas cidades remodeladas segundo os 
padrões da cultura européia? Nos seus subúrbios miseráveis? Na 
vasta hinterlândia presa ainda ao cotidiano colonial? Como 
conciliar as roças, as queimadas, as miseráveis e doentias casas 
de pau-a-pique com a art nouveau, os cafés e as grandes 
avenidas? 

"O sentimento de premência de se conhecer a 
realidade nacional [foi], sem d_úvida alguma, uma 
das cores mais visíveis nesse momento. A consciência 
da existência de um Brasil desconhecido, de um lado, 
e a necessidade de se substituir o que se considerava 
empecilho para este conhecimento, de outro lado, 
imprimiam duas atitudes que se complementavam: a 
valorização da terra ~ da "gente" brasileira, de uma 
parte, e, de outra, o combate aos idealismos, aos 
artificialismos, aos estrangeirismos. 

Assim, desde Os sertões de Euclides da Cunha, a 
ânsia de conhecer a realidade passou a se constituir 
quase que num guia para a produção intelectual. A 
palavra de ordem a ser cumprida por todos aqueles 
que ambicionavam influir nos destinos do país 
poderia ser assim expressa: é preciso descobrir e 
conhecer o Jeca Tatu; o Brasil é Os sertões, é o Jeca 
Tatu. Somente a descoberta da brasilidade do país 
verdadeiro fornecerá critérios para o julgamento e 
para a reorganização do Brasil formaI:'2 

A preocupação com a redescoberta do Brasil tomou rumos 
distintos na literatura do período. Alguns autores, seguindo a 
visão de Euclides da Cunha, construiriam ambiências e 
personagens envolvidos no cotidiano de miséria, ignorância e 
doenças. Representariam vidas secas, depauperadas pelas 
agruras do meio físico e pela exploração do grande latifúndio. 
Outros, seguindo os passos de Afonso Celso, autor de Por que 

me ufano de meu país, descreveriam a vida sertaneja permeada 
pelos valores do heroísmo e do estoicismo . . 
Os debates sobre a oposição entre o meio urbano e o rural, 
entre arcaico e moderno, convergiam para uma única conclusão: 
a existência de dois Brasis. Daí a ênfase dada ao ruralismo na 
literatura produzida na época. "O Brasil é retratado ainda como 
um caleidoscópio de realidades que se compõem e se justapõem 
infinitamente, faltando, todavia, a imagem de conjunto através 
da qual cada parte ganha sentido: '3 

É importante salientar que, no afã de marcar as grandes 
diferenças entre a vida urbana e a rural, raramente se atentava 
para o real estado sanitário das grandes cidades. A miséria do 
campo era, sem dúvida, escandalosa, mas as grandes cidades 
não eram o paraíso do desenvolvimento social. O Rio de 
Janeiro, entre 1860 e 1916, apresentava altos coeficientes de 
mortalidade pela tuberculose, febre amarela, malária e varíola.4 

Para alguns intelectuais da época, os dois principais desafios a 
serem vencidos consistiam em enfrentar o saneamento rural e a 
questão agrária, sendo que, neste último aspecto, coexistiam 
diversas concepções a respeito da modernização das relações 
sociais no campo. Proporcionar saúde e educação ao trabalhador 
rural e reeducar o latifundiário eram as metas a serem atingidas, 
para que se pudesse superar os contrastes gritantes entre o litoral 
e o interior e para redimir o sofrido personagem-símbolo do 
Brasil rural, o Jeca Tatu, tipo criado por Monteiro Lobato. 

A procura da nação brasileira não está presente apenas nos 
discursos e na produção literária. A ciência também iria opinar, 
proporcionando ao debate novos fundamentos e subsídios, como 
no caso da concepção eugênica. No Brasil do início do século, a 
eugenia foi uma teoria que serviu para as elites dirigentes - às 
quais pertenciam a maioria dos intelectuais da época -
explicarem seu modo de conduzir o país, pois, para eles, os 
brasileiros não haviam promovido o desenvolvimento harmônico 
da nação porque o clima e a mistura com raças inferiores 
geravam uma população preguiçosa, ociosa, indisciplinada e 
pouco inteligente. Esta inferioridade biológica seria a causa da 
inadaptabilidade à sociedade democrática. 

Intelectuais importantes como Euclides da Cunha, Oliveira 
Viana, Nina Rodrigues, Roquete Pinto e Monteiro Lobato 
aderiram, em maior ou menor grau, a estas idéias. Alguns 
renunciaram a elas mais tarde, como fez Monteiro Lobato em 
1918. De todo modo, vieram a contribuir para a divulgação de 
um racismo com bases pretensamente científicas, legitimado 
pelos ensinamentos da biologia da época. No âmbito das 
ciências biomédicas, as teses racistas tiveram inúmeros adeptos, 
entre os quais alguns cientistas que chefiaram as expedições 
realizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz ao interior do país, entre 
1911 e 1913. 



Era esse, de resto, o pensamento em voga nos círculos da 
ciência européia, onde as teses sobre as desigualdades biológicas 
das raças, devidas a Gobineau desde 1854, fundamentavam o 
nacionalismo e o expansionismo colonial europeu. Não era 
outro o panorama nos Estados Unidos, em que o "darwinismo 
social", ao pregar a sobrevivência dos mais fortes - os de raça 
branca -, tornava legítima a "conquista do Oeste" através do 
choque racial entre pioneers e nações indígenas. Theodore 
Roosevelt era grande defensor de tais teses.S 

As expedições científicas do Instituto 
Oswaldo Cruz 

Em 1900, foi criado pela municipalidade do Rio de Janeiro o 
Instituto Soroterápico, com a finalidade de produzir soros e 
vacinas contra a peste bubônica, que fora detectada no porto de 
Santos e ameaçava a capital da República. 

Incorporado à repartição federal de Saúde Pública, o Instituto 
Soroterápico foi fruto de um esforço de substituir a importação 
de soros e vacinas produzidos pelos laboratórios europeus, que 
se colocavam na vanguarda dos avanços tecnológicos no campo 
da medicina, biologia e química. No espaço de uma década, 
aquela modesta repartição converteu-se no primeiro grande 
centro de medicina experimental da América do Sul. 

O sucesso de Manguinhos pode ser atribuído à combinação de 
vários fatores históricos favoráveis, como a ousada e hábil 
implementação do pr~jeto institucional concebido por Oswaldo 
Cruz e os poucos seguidores dos novos modelos que vinham 
revolucionando o campo da medicina e a abordagem das 
questões de saúde da população no país. 

A grande reviravolta no destino do Instituto Soroterápico 
decorreu da indicação de Oswaldo Cruz, em 23 de março de 
1903, para chefiar a Diretoria Geral de Saúde Pública, no 
governo de Rodrigues Alves. Este assumira a presidência da 
República prometendo submeter a capital a uma profunda 
cirurgia urbana. A proposta consistia em extirpar a febre 
amarela e outras doenças epidêmicas que tornavam a cidade um 
"porto sujo", discriminado pela imigração e pelo comércio 
internacional. Tirando partido dos poderes que o governo lhe 
concedera para executar as campanhas contra a febre amarela, a 
varíola e a peste bubônica, Oswaldo Cruz proporcionou as 
condições técnicas e materiais para que Manguinhos 
sobrepujasse, rapidamente, sua conformação original. À revelia 
do governo e do Congresso, com as sobras das verbas 
destinadas à sua diretoria, ele iniciou as construções 
monumentais do campus de Manguinhos, projetadas pelo 

engenheiro Luiz de Morais Junior, e fomentou a expansão 
acelerada de três atividades: a fabricação de produtos 
biológicos, as pesquisas médico-experimentais e o ensino da 
bacteriologia.6 

Ao longo de 1907, dura batalha foi travada no Congresso, 
visando a aprovação de projeto de lei que transformaria o 
Instituto Soroterápico em Instituto de Medicina Experimental, 
com direito às atribuições que, na prática, já exercia, e com 
ampla margem de autonomia em relação ao governo. O projeto 
contrariava grupos poderosos: os representantes das oligarquias 
consideravam um desperdício os investimentos em ciência e nas 
ambiciosas instalações que se edificavam em Manguinhos; os 
grupos mercantis não admitiam a fabricação de produtos 
biológicos pelo Estado; os representantes da corporação médica 
não viam com bons olhos o exercício do ensino em outra 
instituição que não a conservadora Faculdade de Medicina. Em 
larga medida, esta batalha foi vencida fora dos recintos do 
Legislativo, mais precisamente pelo impacto que teve no Brasil a 
Exposição de Higiene e Demografia, realizada em setembro de 
1907, em Berlim. Único país do continente americano a se fazer 
representar, o Brasil conquistou o primeiro prêmio, em grande 
parte devido aos trabalhos científicos e à coleção de peças de 
anatomia patológica apresentados por Manguinhos. Oswaldo 
Cruz, que embarcara para a Europa praticamente 
demissionário, regressou com o prestígio de um ídolo. Assim, 
em 12 de dezembro, Afonso Pena viu-se compelido a sancionar 
o decreto que transformava o Instituto Soroterápico Federal em 
Instituto de Patologia Experimental, rebatizado Instituto 
Oswaldo Cruz, em março de 1908. 

Desde quando se denominava Instituto Soroterápico Federal, 
Manguinhos associou-se aos esforços empreendidos pelo Estado 
para diagnosticar e encaminhar a solução dos problemas 
sanitários do Brasil, através da participação de seus 
pesquisadores em ações profiláticas, solicitadas por órgãos 
governamentais ou empresas voltadas para o serviço público. 
Ao evidente interesse econômico de algumas campanhas 
somava-se o esforço de construção nacional, por parte do 
Estado republicano, através da incorporação de populações até 
então isoladas no vasto interior brasileiro. Do ângulo da 
modernização, o cientificismo da época, apoiado na revolução 
pasteuriana, lançava os pesquisadores nacionais na busca de 
legitimação da nova medicina higienista, praticada não só nos 
centros científicos europeus, mas também ali mesmo, nos 
terrenos da Fazenda de Manguinhos. O estímulo à ciência 
aplicada representava elemento destacado na tímida agenda de 
mudanças que a "república dos fazendeiros" procurava realizar 
no país. 



No elenco inicial da ação profilática, já em 1905, Oswaldo 
Cruz, acompanhado por João Pedroso, realizou, como diretor
geral de Saúde Pública (cargo que ocupou até novembro de 
1909), inspeção sanitária em 23 portos brasileiros. No ano 
seguinte, Antônio Cardoso Fontes foi enviado a São Luís do 
Maranhão para debelar um surto de peste bubônica, ao passo 
que Carlos Chagas executava a primeira campanha contra a 
malária no Brasil, em Itatinga, São Paulo, onde a Companhia 
Docas de Santos construía uma usina hidrelétrica; depois, 
auxiliado por Arthur Neiva e Rocha Faria, realizou o mesmo 
serviço em Xerém, na Baixada Fluminense, onde a Inspetoria 
Geral das Obras captava mananciais de água para o 
abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1907, Carlos Chagas foi chamado a desempenhar idêntica 
missão, agora cOpl Belisário Penna, em Minas Gerais, onde a 
malária dificultava os trabalhos de prolongamento da linha da 
Estrada de Ferro Central do Brasil até Pirapora. Na ocasião, 
teve sua atenção despertada para o barbeiro, um inseto 
hematófago muito comum nas habitações rurais daquele estado. 
Após pacientes e acuradas investigações, verificou ser este o 
vetor de uma tripanossomíase desconhecida, batizada mais 
tarde, em sua homenagem, como doença de Chagas. Ainda em 
1907, Arthur Neiva enfrentou a malária no Estado de São 
Paulo, a serviço da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Em 1910, Oswaldo Cruz inspecionou as obras da usina 
hidrelétrica ' que a Light and Power construía em Ribeirão das 
Lages, no Estado do Rio, tendo em vista as acusações contra a 
empresa canadense de ser responsável pelo surto de malária na 
região. Naquele mesmo ano, o. cientista viajou em companhia 
de Belisário Penna à Amazônia, a convite da empresa norte
americana que construía a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
Em seu regresso, Oswaldo Cruz parou em Belém, onde foi 
convidado pelo presidente do Estado do Pará a dirigir uma 
campanha contra a febre amarela naquela capital. 
Entre setembro de 1911 e fevereiro de 1912, Astrogildo Machado 
e Antônio Martins, respectivamente pesquisador e farmacêutico 
do Instituto Oswaldo Cruz, percorreram os vales do São 
Francisco e do Tocantins com as turmas da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, responsáveis pelos estudos definitivos do 
traçado de um prolongamento de sua linha de centro que, 
partindo de Pirapora, deveria alcançar Belém do Pará. 

Entre março e outubro de 1912, a serviço da Inspetoria das 
Obras contra a Seca, três expedições exploraram o Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil. Arthur Neiva e Belisário Penna 
percorreram o norte da Bahia, o sudeste de Pernambuco, o sul 
do Piauí e Goiás de norte a sul. Para o Ceará e o norte do 
Piauí, dirigiram-se João Pedro de Albuquerque e José Gomes 
de Faria. Adolpho Lutz e Astrogildo Machado desceram o rio 

São Francisco, de Pirapora a Juazeiro, visitando também alguns 
de seus afluentes. A serviço da Superintendência da Defesa da 
Borracha, Carlos Chagas, Pacheco Leão e João Pedro de 
Albuquerque inspecionaram boa parte da bacia amazônica, 
entre outubro de 1912 e março de 1913. 

Ao contrário das missões anteriores, que visavam resultados 
profiláticos imediatos em áreas restritas, as expedições deste 
triênio foram demoradas e percorreram extensas áreas onde as 
investigações científicas predominaram sobre as preocupações 
médico-sanitárias de curto prazo. Além dos trabalhos científicos 
materializados nas coleções entorno lógicas reunidas em 
Manguinhos e nas doenças identificadas, estas expedições 
produziram, através dos relatórios de viagem - alguns 
publicados nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz - e de 
intenso uso da fotografia, um minucioso registro das condições 
de vida da população interiorana, seus hábitos, suas técnicas, 
sua mentalidade, associando às questões sanitárias os aspectos 
sócio-econômicos, culturais e ambientais das regiões percorridas. 

Como veremos adiante, não se concretizaram os planos da 
Estrada de Ferro Norte do Brasil, cujo traçado tem muitos 
pontos em comum com o projeto da Ferrovia Norte-Sul dos 
anos 80. A Superintendência da Defesa da Borracha não 
conseguiu iinpedir o colapso financeiro da exploração deste 
produto na Amazônia; e a velha República dos coronéis não 
pôde, nem quis, enfrentar a secular tragédia das secas 
nordestinas, que ainda hoje permanece como uma questão 
escamoteada pelos governantes do país. 
Apesar disso, as expedições científicas do Instituto Oswaldo 
Cruz têm um alcance histórico inegável. Primeiro, por terem 
ampliado consideravelmente o horizonte dos estudos no campo 
das chamadas "doenças tropicais" no Brasil. Segundo, pela 
enorme repercussão que tiveram, junto aos intelectuais, às 
camadas médias e às próprias elites urbanas, as revelações sobre 
aquele Brasil caipira, doente, explorado e inculto, que vivia à 
margem do cosmopolitismo e da civilização que as cidades do 
litoral, em particular a capital da República, supunham 
encarnar. 

Na documentação escrita e fotográfica produzida por estas 
expedições, destaca-se a de Belisário Penna e Arthur Neiva, sem 
dúvida a mais engajada, crítica e rica em observações de caráter 
sociológico. Depois dessa experiência, eles se tornaram 
incansáveis propagandistas do saneamento do Brasil, buscando 
sensibilizar as elites para a idéia de que a redenção econômica, 
social e moral do país só iria acontecer com a melhoria das 
condições de saúde da população rural. Vários escritores foram 
influenciados por estes cientistas, em particular Monteiro 
Lobato, que aderiu à grande campanha em prol da consciência 
sanitária nacional, nas páginas ferinas de sua obra, onde se 



percebe, inclusive, a retificação da imagem com que era 
representado Jeca Tatu. 7 

O Jeca não é mais um homem decaído por força da preguiça e 
da indolência, mas um homem doente e, por isso, improdutivo. 
Clamando contra a existência de 17 milhões de vítimas da 
ancilostomose, o que representava quase 70070 da população 
brasileira, Lobato se compadece do soturno urupê humano, 
incapaz de ação e de progresso. 

"Idéias há que ferem fundo e se propagam com tal 
rapidez, coligem tal número de adeptos, empolgam 
de tal forma o espírito, explicam com tal lucidez 
tantos fenômenos desnorteadores que, ainda em 
meios de opinião rarefeita como o nosso, passam 
rapidamente da fase estática para a dinâmica. Fazem
se força, e levam de roldão todos os obstáculos. 

A idéia do saneamento é uma. 

Bastou que a ciência experimental, após a série de 
instantâneos cruéis que o diário de viagem de Arthur 
Neiva e Belisário Penna lhe pôs diante dos olhos, 
propalasse a opinião do microscópio, e esta 
fornecesse à parasitologia elementos para definitivas 
conclusões, bastou isso para que o problema 
brasileiro se visse, pela primeira vez, enfocado sob 
um feixe de luz rutilante. E instantaneamente vimo-la 
evoluir para o terreno da aplicação prática: '8 

Um feixe de luz 

É fundamental ressaltar a complexidade envolvida na produção 
dos aproximadamente 900 registros fotográficos das expedições 
científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil, no 
início do século. Foram usadas câmaras grandes, pesadas, que 
utilizavam negativos de gelatina seca sobre base de vidro, no 
formato 13 por 18 centímetros. Sobre este aspecto, no relatório 
de uma das expedições há referência a um burro de carga que 
arriou devido ao peso do equipamento fotográfico que 
transportava.9 Essas características técnicas, que tolhiam a 
mobilidade do fotógrafo e o impediam de obter determinados 
flagrantes, são, no entanto, conformadoras das imagens 
fotográficas possíveis naquele momento. 

Sobre os fotógrafos que realizaram as imagens apresentadas 
neste livro, conhece-se apenas dois deles: José Teixeira, que 
acompanhou a expedição chefiada por Neiva e Penna, e João 
Stamato, cinegrafista no Rio de Janeiro na década de 1910, que 
documentou a expedição de Pirapora, Minas Gerais, a Belém, 
Pará, pelos vales dos rios São Francisco e Tocantins. 

Expedições realizadas em séculos anteriores sempre levaram 
desenhistas, com o intuito de documentar paisagens, tipos 
humanos, espécies da fauna e da flora e tudo o que pudesse 
interessar a curiosidade do viajante. A divulgação da fotografia 
tornou-a mais acessível, um meio privilegiado de registro das 
imagens encontradas. Já tinha sido utilizada, por exemplo, nos 
levantamentos efetuados pela Comissão Geográfica e Geológica, 
no interior do Estado de São Paulo, em 1905, e nas expedições 
realizadas pela Comissão Rondon, entre 1907 e 1915, durante a 
construção da linha telegráfica de Mato Grosso ao Amazonas. 
Feixe de luz sobre material sensível, a fotografia era marca de 
modernidade e uma técnica cada vez mais utilizada. 

O final do século passado e o início do nosso tiveram como 
horizontes técnicos não só a difusão da telefonia, do 
cinematógrafo e do fonógrafo, como também a introdução de 
novos meios de registro e impressão. A fotografia foi introduzida 
na imprensa e surgiram as primeiras revistas ilustradas. À 
medida que se difundia, a imagem fotográfica ocupava um papel 
importante nas relações sociais, ao possibilitar a comunicação 
social em ampla escala, através de imagens. 

Desde o seu aparecimento, a fotografia foi entendida como 
cópia fiel do objeto fotografado e, com freqüência, tomada 
como o próprio objeto. O fato de ser obtida mecanicamente 
fez com que fosse encarada como inteiramente objetiva e 
neutra, sem levar em conta que, por trás de toda máquina 
fotográfica, está a visão de mundo de quem a aciona, 
condicionando o recorte do objeto real. 

Não é difícil compreender, portanto, por que as missões 
sanitárias do Instituto Oswaldo Cruz levaram fotógrafos. Tratava
se de diagnosticar as mazelas sociais que afligiam o país. Se a 
fotografia reflete a realidade sem mediações, as imagens geradas 
seriam a prova incontestável, a prova de laboratório dessa 
realidade. A freqüência e o cuidado com que se fotografou 
evidenciam uma preocupação docum~ntária relevante. 
Nos últimos anos, a historiografia vem se preocupando em 
ampliar suas fontes, debruçando-se sobre registros e 
documentos que eram desvalorizados ou subaproveitados pelos 
historiadores do passado. É o caso das séries fotográficas. 

No universo das imagens geradas pelas expedições médico
sanitárias do Instituto Oswaldo Cruz, foram identificadas 
certas recorrências temáticas: trabalho, vida social, transportes, 
paisagem urbana, paisagem rural/fluvial, habitação, 
animais/rochas/plantas, doentes, retratos, famílias e " espelho" 
(imagens da própria expedição). Estes subconjuntos temáticos 
não se distribuem homogeneamente pelas expedições, o que 
denota singularidades nas intenções documentárias 
manifestadas por cada uma delas. 



Em todas as expedições, a predominância temática recaiu sobre 
as imagens de paisagem rural/fluvial. Estas, juntamente com 
as fotografias de paisagem urbana, atingiram cerca de metade 
do conjunto fotográfico. Também é comum a todas as 
expedições a preocupação em registrar as doenças encontradas 
nas regiões percorridas. Contudo, naquéla chefiada por 
Astrogildo Machado, que foi de Pirapora a Belém, existe um 
número significativo de retratos de pessoas, grupos e famílias 
não encontrado em qualquer outra expedição, o que 
demonstra um tipo de preocupação centrada no indivíduo, 
sendo residuais as imagens cuja ênfase esteja em sua inserção 
no cotidiano. Já na expedição ao Amazonas, existe um número 
expressivo de fotografias de habitações e transportes, que 
revelam as grandes distâncias e o isolamento do homem 
naquela região, ainda hoje caracterizada por baixa densidade 
demográfica. A preocupação em registrar o modo de vida e a 
organização do trabalho está presente em todas as expedições, 
mas tem um peso notavelmente mais expressivo naquela 
realizada por Belisário Penna e Arthur Neiva. 
Tais particularidades, aliadas ao grande número de imagens de 
paisagens, remetem a uma característica predominante da série 

fotográfica das expedições do Instituto Oswaldo Cruz: o olhar 
do viajante que, munido das técnicas médica e fotográfica, 
perscruta os locais visitados, registrando as paisagens, assim 
como os hábitos, as vestimentas, os trabalhos, as doenças de 
seus habitantes. É o Brasil moderno e urbano que interroga 
um Brasil desconhecido, arcaico e rural. 

"É preciso retratar o Brasil. Retratar e não pintar. 
Na pintura o artista coloca suas ilusões, acentuando 
as cores de sua predileção, dá vazão à imaginação. 
O retrato é o espelho fiel da realidade. Realidade 
que tantos não desejam ver. Sem este retrato, 
povoado de 'imagens tristes' e de 'verdades duras', 
continuar-se-á sem conhecer o Brasil. Já possuímos 
lentes para a fotografia. Euclides da Cunha, Oliveira 
Vianna, Plínio Salgado, Capistrano de Abreu, Paulo 
Prado revelaram o Brasil. O que foi revelado em 
nada justifica o lirismo do Por que me ufano do 
meu país. Ao contrário, a fraqueza e a mediocridade 
em muito ultrapassam as coisas a se ufanar~'1O 

9 
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Rotas dos expedicionários: 

• 

••••• 

••• 

Astrogildo Machado e 
Antônio Martins - 1911 

Belisário Penna e 
Arthur Neiva - 1912 

João P . de Albuquerque e 
José G. de Faria - 1912 

Adolpho Lutz e 
Astrogildo Machado - 1912 

Carlos Chagas, Pacheco Leão e 
João P. de Albuquerque - 191211913 
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