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O controle de Maláría nas Bases Mílítares 

Norte-Amerícanas no Brasíl 

Assim como no caso da febre amarela, a história da prevenção, do 

controle e das pesquisas com a malária foi fortemente influenciada por 

fatores políticos e militares, que desempenham um valoroso papel no de
senvolvimento da ciência, da medicina e da saúde pública, podendo deter

minar, por exemplo, a prioridade dada a uma doença e o montante de 

investimentos em sua pesquisa (Stepan, 1978). A relação entre o conheci
mento médico e os interesses militares dos Estados nacionais é objeto da 

historiografia sobre saúde pública e medicina, e foi mapeada por Harrison 

(1996), que identificou dois grandes temas emergentes neste campo: a 

'militarização da medicina' e a 'medicalização da guerra'. O primeiro bus

ca compreender de que forma e dimensão a medicina moderna foi moldada 

pela militarização das sociedades industriais, e o impacto das duas gran

des guerras neste processo. O segundo focaliza a crescente apropriação do 

conhecimento médico pelos interesses militares e a influência deste conhe

cimento nos métodos modernos de guerra. Harrison menciona que os histo

riadores acadêmicos têm negligenciado a importância da guerra no desen

volvimento do conhecimento médico e de saúde pública, apesar de existir 

uma vasta literatura sobre o assunto produzida por historiadores militares. 

Apesar da· crítica de Harrison, podemos identificar historiadores pro

fissionais que abordaram o tema. McNeill (1989) chamou a atenção para 

as relações entre as novas descobertas médico-sanitárias, a expansão im

perialista e a construção de uma racionalidade administrativa nos exérci
tos, na saúde pública e em outras instituições dos Estados modernos. Afir

mou, por exemplo, que o imperialismo no século XIX só pôde penetrar no 
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interior do continente africano depois que os holandeses organizaram co
mercialmente, em Java, a produção de quinino, a droga usada para preve

nir os efeitos da malária. Ainda segundo McNeill, entre o fim do século 
XIX e o irúcio do XX a febre amarela mereceu mais investimentos norte

americanos em pesquisa do que a malária, em parte porque a primeira 
revelava-se uma doença mais ameaçadora para a expansão dos Estados 
Unidos no Caribe do que a segunda. O mesmo argumento é válido para 

alguns subprodutos das Guerras, corno o DDT e as inovações tecnológicas 
para preservação de alimentos. 

Outros historiadores estudaram a importância das doenças 
infectocontagiosas nos cenários de batalha, mostrando que, pelo menos 
até o irúcio do século XX, as baixas causadas por doenças eram maiores do 

que as provocadas por combates. Hudson (1993) assinala que a guerra 
entre Rússia e Japão (1904-1905) foi a primeira na qual o número de 
soldados mortos em combate superou o número daqueles mortos em de

corrência de epidemias. 1 Crosby (1989) alega que, em todas as guerras em 

que os Estados Unidos estiveram envolvidos antes da Primeira Guerra 

Mundial, o exército norte-americano perdeu mais soldados vitimados por 
doenças do que por baixas militares propriamente ditas. Stepan (1978) 

usa a Guerra Hispano-.Anlericana de 1898 como exemplo: para cada sol
dado norte-americano morto em batalha, 25 outros sucumbiram ante 

doenças, principalmente disenterias, febre amarela e malária - só esta 
responsável por cinco mil mortes. Os americanos, sempre muito eficientes 

em contabilizar dados, registram que, da guerra com o Mbcico até a Guer
ra Hispano-.Anlericana, para cada dez mil soldados enviados para comba
te, 1.300 contraíam malária. 2 

Na Segunda Guerra Mundial, a malária foi o principal problema sa
nitário que as tropas americanas enfrentaram nos diversos continentes, 
sendo responsável por cerca de 500 mil internações hospitalares (Heaton, 

1963). 3 Urgências militares corno a proteção do canal do Panamá, o 

patrulhamento dos campos de aviação e rotas navais para África, Ásia e 
Europa e a proteção das costas norte e nordeste do Brasil encontraram na 

malária e outras doenças contagiosas um inimigo a ser vencido.~ Na inva

são da Sicília, entre julho e setembro de 1943, registraram-se 21.482 
internações hospitalares devido à malária, em contraste com as 17.375 
baixas de batalha (Russel, 1963). Em dezembro de 1942, a incidência de 
malária nas forças do Pacífico foi de 600 casos para cada mil soldados 
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norte-americanos, sendo que, em algumas bases, este índice, em 1943, 

chegou a atingir mil casos por ano para cada mil soldados.~ 
A Segunda Guerra trouxe visibilidade e novos significados às cha

madas 'doenças tropicais'. Alguns autores se referem, inclusive, a um 
'renascimento da medicina tropical' nos Estados Unidos, naquele período. 
Em função da Guerra, segundo Bercovitz (1944: XI), "médicos que rara
mente viram um doente de malária ou disenteria ( ... ), febre amarela ou 
tifo, agora encontram o desafio de tratar de soldados e civis americanos 

nos trópicos da América, África ou Ásia". Esta emergência fez com que o 
governo e a indústria química norte-americanos aplicassem recursos nos 
estudos e na pesquisa de drogas que combatessem os sintomas e vetores 

da malária. Dois bons exemplos estão no aperfeiçoamento da atebrina -
uma droga sintética que substitui o quinino -, e na invenção do DDT, um 

inseticida residual que, aspergido em superfícies interiores, atua por vários 
meses e é extremamente eficaz na eliminação de mosquitos adultos. Estes 
e outros produtos foram testados nos campos de batalha da Europa, do 
Pacífico e também no Brasil. 

Como já observamos, os relatórios médico-militares sobre o norte e o 
nordeste identificaram a malária como a principal ameaça à saúde das 
tropas americanas no Brasil, embora a doença não fosse, no nosso país, 

tão ameaçadora quanto no Pacífico. A malária dedicou especial atenção à 
Comissão .l'vtista de Inquérito Sanitário e o general Dunham, na condição de 
especialista em 'medicina tropical', sugeriu em seu relatório a adoção 

de políticas de prevenção e controle da doença. Como conseqüência, a cos
ta que vai de Belém a Salvador tornou-se o primeiro alvo do programa de 
saúde e saneamento do Sesp. 

O Controle de Malária nas Bases Militares de Belém, 
Recife e Natal 

Belém 

O Plano de Defesa do Nordeste, elaborado por uma comissão de 
militares brasileiros e norte-americanos, indicou as cidades de Belém, 

Recife e Natal como sedes das "maiores bases militares e de suprimen
tos" (Conn & Fairchild, 1960: 291). 6 A capital do Pará era estratégica, por 

ser o porto de escoamento da borracha e o sítio de "um dos aeroportos 
mais importantes da rota Estados Unidos - América do Sul - África -
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Ásia", por onde transitavam tropas e equipamentos militares.7 Na perife
ria da cidade, os americanos construíram a base militar de Vai de Can. 8 

Belém foi a primeira cidade brasileira a receber militares estadunidenses: 
o primeiro grupo de marines lá desembarcou em 1 9 de dezembro de 1 94 1 
(Conn & Fairchild, 1960). 

Não por coincidência, portanto, o Sesp estabeleceu em Belém a sua 
sede para a Amazônia. Logo após a organização da agência, em julho de 
1942, profissionais qualificados e uma grande quantidade de equipamentos 
foram transferidos de várias regiões do Brasil e dos Estados Unidos para a 
capital do Pará. 9 A partir de Belém, o Sesp orientou sua política sanitária 
para a Amazônia, semeando postos e centros de saúde pelo interior do vale. 
Belém era também o porto onde os trabalhadores migrantes do Nordeste 
chegavam e recebiam atenção médica, antes de serem enviados aos serin
gais.10 Além disso, a capital do Pará fazia-se sede de diversas agências civis 
norte-americanas criadas durante a Guerra, com destaque para Rubber 
Development Corporation, que empregava 80 americanos em Belém, além 
de 255 outros funcionários distribuídos entre Manaus e Porto Velho. 11 

Entre 1932 e 1941, malária e tuberculose representavam as princi
pais causas de morte entre a população adulta de Belém, sendo responsáveis 
por 6096 das mortes em adultos no estado do Pará e respondendo a malária, 
isoladamente, por 35% do total de causas de falecimento de adultos, segtm
do a Comissão Mista de Inquérito Sanitário, ao passo que a mor-talidade 
infantil registrava o maior índice no cômputo geral de óbitos. 12 Se lembrar
mos que a tuberculose e a mortalidade infantil não constituíam ameaças 
para as tropas americanas, não surpreende que a malária se tornasse a maior 
preocupação sanitária para os estrangeiros em Belém. 

As peculiaridades do meio ambiente ajudavam a fazer da capital do 
Pará uma cidade bastante suscetível às epidemias de malária. Belém está 
localizada no delta do rio Amazonas, e seu clima é quente e úmido. No 
irúcio da década de 1 940 existiam, nos arredores da cidade, sete vales pan
tanosos, propícios para a reprodução de anofelinos. Como registrou um ob
servador americano em 1943, "o terreno adjacente à cidade é baixo e há 
muitos pântanos e matas fechadas" .13 A Comissão Mista de Inquérito Sani
tário avaliou ser a malária onipresente em todo o estado do Pará: "pode ser 
dito sem medo de erro que não há lugar neste estado em que a malária não 
ocorra". H Como veremos mais adiante, esta avaliação estava equivocada. 

Os índices de incidência de malária não eram regularmente compu
tados pelo serviço sanitário da cidade, porém um médico americano que 

9+ 



serviu em Val de Can contabilizou, entre maio e junho de 1942, 30 casos 

registrados numa base com população de apenas seis oficiais e 105 recru
tas. Os casos de malária entre soldados americanos continuaram a ocorrer 

naquele ano, mesmo depois da estação das chuvas, entre agosto e novem
bro. No acampamento brasileiro, localizado a pouco mais de dois quilô
metros da base norte-americana e onde as medidas de prevenção inexistiam, 

grassava uma epidemia. Entre abril e julho de 1942, o in.dice de malária na 

tropa brasileira era de 506 por mil, sendo que o indice isolado do mês de 
abril foi de 910 casos por mil (West, 1963). 

Para combater com eficácia a malária em Belém, o Sesp empreendeu 
pesquisas sobre os anofelinos da região. Em 1940, sob a direção de Evandro 
Chagas e a pedido do ministro Capanema, pela primeira vez foi iniciada 

uma pesquisa sistemática em 49 municípios do Amazonas, mas a pesqui

sa não foi completada e seus resultados não chegaram a ser publicados 
(Deane, 1947). A morte prematura de Evandro Chagas e a assinatura do 

acordo sanitário com os americanos alteraram os planos iniciais de 
Capanema. Neste sentido, o Sesp tornou-se responsável pela realização da 
pesquisa e pela aplicação das políticas de controle de malária no vale. Em 

1942, o governo do estado do Pará transferiu a administração do Instituto 
Evandro Chagas, em Belém, para o Sesp, que realizou um sistemático estudo 
dos mosquitos do vale amazônico (Bastos, 1993). Entre 1942 e 1946, cien

tistas identificaram diversas espécies de Anopheles na Amazônia, concluin
do que apenas duas, o darlingi e o aquasalis, eram importantes vetores de 
malária (Deane, 1947). Ambas as espécies eram encontradas em Belém, 

sendo o darlingi o vetor principal, encontrado nas áreas mais altas da cida

de, onde se reproduzia em "águas límpidas e banhadas pelo sol, principal

mente na estação chuvosa, quando a umidade é maior". 15 O vetor secundá

rio, Anopheles aquasalis, que se reproduzia em águas salobras ou influencia
das pela maré, vinha a ser o maior transmissor nos distritos mais baixos de 
Belém, onde as águas da maré encontravam o rio Guamá (Deane, 1947). 

Planejados pontualmente, os programas antimalária antes da era do 
DDT variavam de acordo com as características e hábitos dos vetores e das 

condições ambientais locais. Localizada nos terrenos baixos de Belém e 

banhada pelos rios Pará e Vai de Can, a base militar de Val de Can era 
influenciada pelas marés de água salobra do rio Pará, o que favorecia a 
reprodução do Anopheles aquasalis, enquanto águas de chuvas estagnadas 

facilitavam os focos de reprodução do Anopheles darlingi. Havia muitos 
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pântanos nas terras baixas ao redor da base militar, enquanto a área mais 

alta cobria-se de urna densa floresta. Estas características, aliadas a mui
ta chuva e umidade, propiciavam excelentes condições de reprodução de 
mosquitos. As primeiras medidas tomadas para eliminá-los consistiram 
em aspersão de químicos em águas estagnadas e pequenas obras de drena

gem. Ao mesmo tempo, com o objetivo de eliminar o reservatório do 
plasmodium nas populações vizinhas, um programa de tratamento foi 

empreendido pelos médicos do Sesp (West, 1963). Tais medidas se revela
ram insuficientes: a densa vegetação impedia urna drenagem eficaz e a 

região era tão inacessível que a aplicação de agentes larvicidas tornou-se 
muito dispendiosa e freqüentemente impossível de ser executada. 16 

As políticas de combate à malária em Val de Can exigiam outras 
estratégias. Para controlar a transmissão de malária em Belém, os enge
nheiros do Sesp conduziram um estudo para proteger a cidade contra as 

marés e possibilitar a drenagem dos terrenos baixos. Cumpriu-se um ex

tenso programa de engenharia e um complexo sistema de diques, canais e 
portões de controle de marés foi construído para prevenir o fluxo de água.17 

O dique de Belém, inaugurado em setembro de 1942, resultou na maior 
obra de engenharia realizada pelo Sesp, durante a Guerra, na Amazônia 

(Foto 1). Em maio de 1943, já se registravam quedas nos índices de inci
dência de malária na cidade, em comparação com os dados de 1942. Acom

panhou a construção do dique uma distribuição diária de atebrina aos 
soldados, além da aspersão de larvicidas. Como resultado deste esforço 
conjugado, os casos de malária entre as tropas caíram, atingindo, entre 
julho de 1944 e agosto de 1 945, a marca de apenas cinco casos no período 
de um ano. Ainda em 1945, já demonstrando a mudança de estratégia no 

combate à malária, aviões militares aspergiram DDT sobre a capital do 
Pará (West, 1963). 

Recife 

Recife, a terceira maior cidade brasileira em 1940, acolhia um dos 
aeroportos militares norte-americanos, por onde transitavam milhares 

de soldados. Os primeiros marines chegaram em d~zembro de 1941, com 
o objetivo de patrulhar a região Nordeste com aviões anfíbios. A impor
tância militar da cidade cresceu a partir de novembro de 1942, quando se 
transferiu da Guiana para o Recife a sede do quartel-general do exército 
norte-americano para o Atlântico Sul, decisão seguida de um grande 
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afluxo de tropas e equipamentos para a capital pernambucana. Recife era 

também o centro do comando militar brasileiro no Nordeste e a sede do 
quartel-general das operações da marinha norte-americana no Brasil 

(Conn & Fairchild, 1963). 18 

A malária em Recife não assustava tanto quanto em Belém, porém 
se fazia presente em diversos bairros, além de ser endêmica em 40 muni

cípios do estado, principalmente no litoral e ao longo do rio São Francisco. 
Como a cidade está localizada num delta e seu clima é quente e úmido, 

existem condições ambientais propícias para a reprodução de mosquitos. 
Ao visitar a capital pernambucana em 1941, Dunham verificou que boa 
parte da cidade fora construída sobre terrenos baixos, com rios e córregos 

cortando a área urbana, e que havia "muitos pântanos ao redor e mesmo 
dentro da cidade". 19 

Numa evidência das más condições de vida da população, a tubercu

lose era a principal causa de morte de adultos na cidade do Recife, enquan
to a malária ficava atrás, nas estatísticas, até mesmo do câncer, naquela 

época mais comum entre as populações idosas dos países desenvolvidos -
o câncer ocupava o quarto lugar e a malária o quinto em causas de mortes 
entre 1938 e 1942 na capital de Pernambuco. 20 

O local, no entanto, onde os norte-americanos construíram o aero
porto militar de Ibura era formado por terrenos baixos e pantanosos, po

tencialmente malárico, portanto. Rodeado ao norte por terrenos pantano
sos e a oeste pelos montes Guararapes, Ibura achava-se a cinco quilôme

tros ao sul do Recife e a dois do interior da praia de Boa Viagem. Entre os 
montes e o aeroporto havia mais dois quilômetros de pântanos.11 O efeito 
das marés, combinando águas límpidas com águas salobras nos pânta

nos, aliado às altas temperaturas, criava condições ideais para a reprodu
ção de anofelinos, quer na estação das chuvas, entre março e agosto, quer 

na estação da seca, de setembro a fevereiro. 22 

As primeiras notícias alarmantes referentes a casos de malária entre 
soldados no campo de Ibura foram registradas em julho de 1942, quatro 

meses antes de o exército americano transferir a sede do comando do Atlânti
co Sul para o Recife. Até então, os casos da doença eram episódicos; po

rém, os 12 casos registrados em julho entre os marines traduziam um alto 
índice, dentre os menos de cem indivíduos ali dispostos. Entre a tropa 
brasileira, aquartelada perto de Ibura, o número de soldados doentes au

mentou com o registro de 30 casos entre junho e setembro de 1942, o que 
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equivalia a uma taxa de infecção de 10%.23 Logo se descobriu que o cresci

mento da doença entre os militares correspondia a uma epidemia que 

grassava entre a população civil de seis vilarejos próximos: Boa Viagem, 

Prazeres, Piedade, Imbiribeira, Venda Grande e Candeias. Somente em de

zembro, os médicos do Sesp diagnosticaram 1.276 casos de malária nes

tes povoados, o que representava 27% de todos os casos clínicos tratados 
naquela população. 21 

A epidemia na região em torno do aeroporto militar significava que 

"em praticamente todas as casas havia um ou dois casos de malária". 25 A 

doença tornara-se um sério perigo para as tropas e exigia um imediato 

programa de combate. Para isto, o Sesp enviou o médico Osw-aldo Silva, que 

avaliou a situação e propôs medidas de controle urgentes, numa conjuntura 

de epidemia na população civil vizinha e aumento do número de tropas 

estacionadas no campo. Ibura preparava-se para receber mais 600 soldados 

norte-americanos e um número ainda maior de soldados brasilciros. 26 

Mesmo depois de acionados dispositivos de combate à doença, os 

casos de malária entre o pessoal militar aumentavam. Em março de 1943, 

irrompeu uma epidemia entre as tropas norte-americanas, com o diagnós

tico de 29 casos. A explicação para o surto encontrava-se, certamente, no 

reservatório de indivíduos infectados que viviam nos pequenos povoados 

em volta de Jbura. Grande parte desta população compunha-se de "traba

lhadores que vinham do interior, do litoral e mesmo dos estados vizinhos, 

atraídos por oporturúdades de trabalho" abertas pela presença norte-ame

ricana. Estes migrantes "construíam barracos nas vizinhanças com incrí

vel rapidez e, na medida em que estas moradias eram usualmente locali

zadas em áreas insalubres, estavam sujeitas às epidemias" .27 

Este episódio exemplifica muito bem os aspectos sociológicos de uma 

epidemia de malária: a chegada de uma população migrante a uma área 

potencialmente malárica envolve sempre um risco de epidemia. Se os 

migrantes chegam em pequeno número, desempenham atividades pro

fissionais privilegiadas, têm boa alimentação e moradia, os riscos de con

traírem malária são menores. A possibilidade de acontecer uma epidemia é 

maior quando um grande número de migrantes engaja-se em trabalhos de 

baixa qualificação, possuem péssimas condições de moradia e alimenta

ção e contam, no grupo, com indivíduos infectados pelo plasmodium da 

malária. Eis a situação dos que habitavam as proximidades da base mili

tar: muitos haviam migrado, provavelmente de regiões onde a malária era 
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endêmica, em busca de qualquer trabalho, e estavam contaminados com o 

protozoário da doença. O encontro deste reservatório de plasmodium com 
os anofelinos da região provocou uma epidemia; inicialmente, entre a po

pulação civil e, em seguida, entre seus vizinhos militares. Na ocasião, 
tornou-se fundamental que o Sesp realizasse medidas para debelar a epi
demia entre a população civil ao redor da base militar. 28 

Para efetivamente pôr em ação políticas antimaláricas, era necessá

rio conhecer quais espécies de anofelinos eram transmissoras na região, 
visto que nenhum estudo nesse sentido havia sido realizado até então. O 
Serviço Nacional de Malária (SNM), responsável pela investigação, con

cluiu que os vetores na região eram o Anopheles oswaldoi, seguido do 
Anopheles albitarsis, o primeiro "com hábitos doi:nésticos bastante pronun

ciados'~ .29 Um segundo relatório confirmou o oswaldoi como o principal 
vetor de malária na região, um 'anofelino' que se reproduzia "tanto nas 
águas salobras como nas águas límpidas e era mais prevalente durante a 

estação seca", enquanto o vetor secundário, albitarsis, "preferia águas 
lúnpidas para sua reprodução e era mais presente na estação chuvosa, de 
março a abril". Jo 

George Saunders, o primeiro superintendente do Sesp (abril de 1942 

- outubro de 1943), havia sugerido ao ministro Capanema que o Serviço 
"ficasse com a responsabilidade de realizar as medidas de controle de ma

lária ao redor das bases militares do Nordeste, especialmente em Recife e 

Natal". 31 Entretanto, pela gravidade que a situação assumiu em Recife, a 
tarefa acabou executada por um conjunto de agências brasileiras e norte
americanas. O Sesp e o SNM encarregaram-se de debelar a epidemia nos 
vilarejos vizinhos ao campo de Ibura, operação descrita como a "maior 

jamais realizada no estado de Pernambuco", e que incluiu drenagem e aterro 

de pântanos, aspersão de químicos em águas estagnadas e tratamento 
clínico dos doentes. 32 

No aeroporto militar propriamente dito, e em seu entorno, o controle 
foi empreendido pelo corpo sanitário americano e pela Panair do Brasil, 
esta encarregada de uma gigantesca operação de aterro das terras baixas 
em volta de Ibura. Completando as medidas, o corpo sanitário americano 

emitiu um rígido código de 'disciplina antímalári~'. que compreendia desde 

controle ambiental até procedimentos individuais, tais como o uso obriga

tório de mosquiteiros, repelentes, luvas, redes de proteção para o rosto e o 
toque de recolher ao cair da tarde. 33 
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Natal e o Anopheles gambiae 

O extremo oriental do nordeste brasileiro foi considerado pelos Alia

dos como de importância estratégica fundamental na defesa das Améri

cas. Natal, por sua proximidade geográfica do continente africano, trans

formou-se em sede do mais importante aeroporto militar construído pelos 

norte-americanos em território brasileiro. Segundo Josué de Castro (1969: 

19), Natal foi, durante certo período da Guerra, o "maior aeroporto do 

mundo". Por lá transitavam soldados e equipamentos militares para a África 

e Europa, ·ocorrendo mesmo algum tráfego aéreo para índia, China e União 

Soviética. O movimento cresceu rapidamente no ano de 1943: no mês de 

maio passaram por Natal mais aviões por dia do que os que passavam por 

mês, no ano anterior. O número de soldados estacionados em Natal era 

relativamente pequeno em meados de 1942: 50 mariners e 90 soldados 

brasileiros. Um aumento substancial do número de soldados americanos 

na cidade deu-se a partir de novembro, quando o exército dos Estados 

Unidos estabeleceu na cidade uma agência subsidiária, separada de Recife, 

do seu quartel-general para o Atlântico Sul (Conn & Fairchild, 1963). 

Ao contrário de Belém, em Natal não se considerou a malária um 

perigo sanitário sério para as tropas norte-americanas ali instaladas. No 

seu relatório, Dunham diagnosticou que, na capital potiguar, a disenteria 

amebiana seria muito mais ameaçadora para as tropas, e concluiu que, 

em contraste com os estados ao sul do Rio Grande do Norte e ao norte do 

Ceará, "a incidência de malária em Natal e em seus arredores é baixa". O 

diretor da Divisão de Saúde e Saneamento do laia ratificou que o trabalho 

da Fundação Rockefeller e do Serviço de Malária do Nordeste na erradicação 

do Anopheles gambi.ae fora responsável pela eliminação de outros vetores. 

Dunham também considerou o meio ambiente pelos modestos números 

da malária, ao afirmar que Natal "está localizada numa área de grandes 

dunas, a região é relativamente seca, e seu clima, em decorrência de ven

tos marinhos, é comparativamente frio". 34 

Fundamentado nesta avaliação otimista, o representante do laia no 

Brasil escreveu, em outubro de 1942: "o Serviço Nacional de Malária faz 

um bom serviço", garantindo aos seus superiores não estar preocupado 

com Natal.3 5 Entretanto, o valor estratégico da região não permitia descui

dos, e logo o Sesp enviaria um entomologista brasileiro e um engenheiro 

sanitário norte-americano para examinarem as condições sanitárias da 

cidade e do aetoporto militar de Parnamirim. Os técnicos distinguiram 
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apenas uma área como "potencialmente malarígena", ao norte da cidade, 
e concluíram que a construção de um sistema de drenagem seria obra 
simples e eficiente. Nos limites da cidade, a oeste e sudoeste, eles detecta
ram outra área potencialmente perigosa, próxima aos pântanos salgados 
de dois rios. Lá, canais de irrigação tornaram-se nichos potenciais para a 
reprodução de mosquitos, sendo que, num dos povoados do entorno, re
gistraram-se dez casos de malária em 1941, numa população de somen

te 14 habitantes. No geral, o relatório final dos técnicos contratados 
confirmava a avaliação de Dunham de que não havia nenhuma ameaça 
grave na cidade, fato comprovado pelos indicadores de 1942. Neste ano, 
nenhum caso de malária foi diagnosticado entre o destacamento de 
mariners acampado em Natal. 36 

A pesquisa feita pelo Sesp em Parnamirim inferiu que não havia 
perigo de uma epidemia em tomo do aeroporto, localizado numa região de 
dunas. Segundo os técnicos, com exceção de duas pequenas lagoas próxi
mas ao campo - facilmente saneadas por larvicidas -, a área potencial
mente malarigena mais próxima estava dois quilômetros a noroeste do 
campo. Um rio, a quatro quilômetros de Parnamirim, não foi considerado 
ameaçador para o aeroporto, porém um perigo potencial para pequenos 
destacamentos . brasileiros acampados entre o rio e o litoral. Curiosamente, 
de agosto a outubro de 1942 nenhum caso da doença foi registrado entre 
os brasileiros, contra os 24 identificados entre os norte-americanos. Os 
técnicos do Sesp concluíram que os casos entre os americanos ocorreram 
com militares em trânsito, provavelmente vindos de Belém. Em dezembro 
de 1942, não havia nenhum caso de malária entre soldados lotados em 
Natal, quer norte-americanos ou brasileiros. 37 

Em que pese a correta avaliação expnssa nos relatórios, um episó
dio, entretanto, abalou a tranqüilidade inicial dos militares e trouxe an
siedade para toda a região, quase provocando um incidente diplomático 
entre o Brasil e os Estados Unidos. O intenso movimento de tropas, aviões 
e navios provenientes da África e transitando por Natal criou uma possi
bilidade ameaçadora: a reintrodução, no Brasil, do mosquito africano 
Anopheles gambiae. Este 'anofelino', autóctone da África tropical, era nas 
palavras de Fred Soper (1977: 201) "o mais eficiente vetor de malária do 
mundo em função dos seus hábitos domésticos e de sua preferência por 
sangue humano". 

O primeiro registro da presença deste mosquito no Brasil remonta a 
março de 1930, quando o entomologista norte-americano Raymond C. 
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Shannon, que trabalhava para a Fundação Rockefeller, surpreendeu-se ao 
encontrar alguns exemplares de Anopheles gambiae em Natal. Navios velo

zes eram capazes de cruzar o Atlântico Sul - de Dakar. no Senegal, até 
Natal - em três dias. Após exaustivo inquérito, Shannon concluiu que o 
mosquito chegara ao Brasil em navios de uma companhia francesa que 
operava, desde 1928, um serviço de correios entre a Europa e a América do 
Sul (Soper, 1977: 201-202). 

As conseqüências da presença desta espécie exótica para a população 
do Nordeste foram trágicas. Em junho de 1930, uma epidemia de malária 
irrompera em Natal. Na ocasião, nada se fez para combatê-lo, apesar de a 
presença do gambiae ter sido denunciada às autoridades. A Revolução de 
1930, conjugada à chegada de uma estação particularmente seca no Rio 

Grande do Norte, o que diminui a intensidade da epidemia, fizeram da 
presença do gambiae uma questão secundária (Soper, 1977). Como con
seqüência, uma outra epidemia de malária eclodiu no primeiro semestre 
do ano seguinte nas cercanias do porto de Natal. Agudelo (1990) considera 
que o nível de violência desta epidemia não teve precedentes no Brasil, 
dado o grande número de pessoas doentes e mortas. Na oportunidade, o 
governo brasileiro organizou uma campanha de combate à epidemia e o 
mosquito foi eliminado da cidade. Porém, em junho do mesmo ano um 
insólito surto de malária foi registrado 180 quilômetros a nordeste de 
Natal. Pesquisas subseqüentes detectaram a presença do gambiae em di
versos pontos do Rio Grande do Norte e, em 1937, o anofelino foi identifi
cado no Ceará. A espécie havia se espalhado pelo Rio Grande do Norte e 
pelo vale do rio Jaguaribe, no Ceará, uma região ecologicamente mais pro
picia à sua reprodução (Agudelo, 1990). 

Violentas epidemias sucederam-se no Ceará e no Rio Grande do Norte 
em 1938 e 1939, provocando mais de 140 mil casos de malária e wn nú
mero de mortes estimado entre 14 e 20 mil (Agudelo, 1990). O Governo 
Vargas contratou, então, a Fundação Rockefeller para administrar um servi
ço especialmente desenvolvido para erradicar o gambiae do Brasil. Dirigido 
por Fred Soper, o Serviço de Malária do Nordeste (SMN) recebeu investimen
tos de dois milhões de dólares num projeto que, em seu ápice, em abril de 

1940, empregava quatro mil pessoas. A espécie foi erradicada mediante o 
esquadrinhamento de todos os seus focos de reprodução, nos quais se espar
giu verde-paris. Quando extinto, em junho de 1942, o SMN teve parte de 
seu pessoal e todos os seus equipamentos e suprimentos imediatamente 
transferidos para o recém-criado Sesp (Soper, 1977; Marks & , 1976). 
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O sucesso de Fred Soper, da Fundação Rockefeller e do SNM em 

erradicar o Anopheles gambi.ae do Brasil transformou-se num marco inter
nacionalmente reconhecido da história da malária e seu combate. O con

ceito de erradicação fortaleceu-se na comunidade sanitarista internacio
nal, particularmente depois· que Soper repetiu a façanha de eliminar o 
gambi.ae do Egito, em 1942. Com o uso intensivo do DDT a partir de 1945, 
a erradicação da malária - assim como de outras doenças transmitidas por 

mosquitos - pareceu tornar-se uma possibilidade real. Packard & Gadelha 
(199 7) têm uma interpretação diversa daquela construída por Soper (19 7 7) 

e Soper & Wilson ( 1945) sobre o episódio do gambiae no Brasil, porém 
queremos apenas sinalizá-la, sem entrar na questão. 

Quando Natal tornou-se um ponto fundamental na rota entre os 

hemisférios, o gambiae voltou a ameaçar o Brasil. O primeiro avião da 
Panamerican a pousar em Natal, em outubro de 1941, tendo decolado 

da África ocidental, trouxe a bordo uma fêmea morta da espécie gambiae, 
encontrada pelos técnicos do SMN. Entre outubro de 1941 e junho do ano 

seguinte, funcionários do Serviço identificaram vários exemplares de 
gambiae adultos em sete aviões provenientes da África (Soper & Wilson, 
1945; Soper, 1977). O perigo de reinfestação do Brasil era evidente. 

As notícias da ameaça de reintrodução daquela espécie exótica logo 
chegaram ao conhecimento de autoridades militares norte-americanas. 

Em maio de 1943, o chefe do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos 

na Flórida enviou um ofício ao escritório do Departamento de Guerra, no 
Recife, solicitando informações sobre 'rumores' acerca da volta do gambiae 
a Natal. O coronel John Raymond, comandante da base militar do Recife, 
consultou o médico-chefe da Força Aérea n_orte-americana em Natal, mas 
este aparentemente não investigou a informação e limitou-se a responder: 

"não tenho conhecimento de que nenhum exemplar vivo ou morto deste 
mosquito tenha sido encontrado em Natal". 38 

A troca de ofícios entre o coronel Raymond, no Recife, e o médico
chefe da Força Aérea americana em Natal, mostra que, nos meandros da 

política antimalárica, existia muita tensão, preconceitos e desconfianças 
entre norte-americanos e brasileiros. O médico-chefe da Força Aérea nor

te-americana em Natal mostrou-se muito mais preocupado com espio

nagem de supostos simpatizantes nazistas do que com uma possível 
volta do gambiae. Em sua resposta ao coronel Raymond, ocupou-se em 

informar detalhadamente que uma nova lei brasileira, de fevereiro de 
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1943, determinava ser o DNS o órgão responsável pela desinfecção de 

todos os aviões que pousassem no Brasil. Para cumprir a lei, um "certo Dr. 

Martin", um médico brasileiro daquele Departamento, alegando que a de

sinfecção feita pelos norte-americanos não estava sendo executada ade
quadamente, "assumiu a responsabilidade pela desinfecção dos aviões 
norte-americanos". Porque o Dr. Martin tinha em seu poder uma lista dos 

aviões americanos desinfetados por ele, o coronel Raymond, fundamenta

do na resposta do médico-chefe da Força Aérea em Natal, informou ao 
Serviço de Inteligência da Flórida que "o Dr. Martin é definitivamente pró

nazista" e que a referida lista havia sido confiscada. O passo seguinte do 
coronel foi concluir ser "bastante provável" que o médico brasileiro fosse 
respons~vel pela origem dos rumores sobre a reintrodução do gambiae em 

Natal, relatando ao Serviço de Inteligência que o "simpatizante nazista" 
muito certamente "havia plantado estes boatos em represália por ter sido 

proibido de entrar nos aviões americanos" .39 

Em setembro do mesmo ano, as noticias sobre a presença do Anopheles 

gambiae no Nordeste quase se transformaram em problema diplomático 
entre o Brasil e os Estados Unidos. Naquele mês, o SNM encontrou cinco 
gambiae vivos em Natal: dois na base naval brasileira e três outros em 

casas vizinhas.• 0 O alarmante desta notícia estava no fato de que, pela 

primeira vez desde que o mosquito fora erradicado do país, a inspeção 

sanitária o encontrava fora de um avião, no meio ambiente. Logo a histó
ria de aviões norte-americanos trazendo gambiae vivos para Natal chegava 
às manchetes dos jornais do Rio de Janeiro. A repercussão fez-se imediata 

no Nordeste, onde as lembranças da epidemia de 1938-39 ainda estavam 
vivas. Um jornal do Recife, em longo editorial intitulado O inimigo retomou, 
alertava para a possibilidade de uma epidemia de malária e para um perigo 

ainda maior: como os aviões militares, ao retornarem aos Estados Unidos, 

faziam escala em Belém, se o gambiae fosse levado para a Amazônia seria 
praticamente impossível destruí-lo. 11 Declarações do ministro Capanema 

e de outras autoridades brasileiras levaram o representante norte-ameri
cano a agir. O embaixador Caffery, informando ao presidente Vargas que 
averiguaria a questão, imediatamente mandou a Natal o diretor da Fun

dação Rockefeller no Brasil, "para examinar a situação in loco". •2 

O relatório do Dr. Taylor, da Fundação Rockefeller, confirmou que, 
em 51 vôos efetuados de setembro de 1 941 a setembro de 1 943, foram 
encontrados 130 exemplares de gambiae pelas autoridades sanitárias 
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brasileiras, dos quais 23 foram capturados vivos. Taylor acrescentou ser 
"muito difícil observar mosquitos em movimento e, portanto, é provável 

· que o número dos mosquitos chegados vivos a Natal fosse maior que o 
registrado". O médico enfatizou que o perigo essencial estava nos cinco 
insetos achados vivos, porque "uma única gambiae fêmea grávida seria 
suficiente para reinfestação desta espécie no Brasil". Como os gambiae vi
vos haviam sido encontrados a 13 quilômetros do aeroporto de Parnamirim, 
o diretor da Fundação Rockefeller avaliou ser improvável que os mosquitos 
tivessem sido trazidos de avião, inclusive porque "a desinfecção de aviões 
realizada pelas autoridades sanitárias brasileiras era meticulosa". Taylor 
concluiu que os mosquitos vivos encontrados na base naval foram trazi
dos por navios da marinha norte-americana. 43 

O médico americano destacou que "a gravidade da situação deveria 

ser levada ao conhecimento do médico-chefe do exército e da marinha 
norte-americanos". Taylor insistiu que a ameaça do gambiae no Brasil era 

um perigo para "toda a América tropical e subtropical, incluindo os nossos 
estados do Sul", e que "todo esforço consistente com a condução da guerra 
deveria ser feito para evitar esta ameaça no continente". Recomendou que 
a melhor alternativa para evitar a repetição de novos casos seria uma ação 
sanitária enérgica no teatro de guerra africano, onde todos os navios e 
aviões deveriam ser meticulosamente desinfetados antes de zarparem para 

o Brasil. Apesar de o texto técnico e suas conclusões ratificarem a versão 
das autoridades sanitárias brasileiras, em um pequeno detalhe revelam-se 
as desconfianças entre americanos e brasileiros: ele afirma - como que 
para convencer seus compatriotas - que "pelo menos um militar norte
americano" havia confirmado serem gambiae os mosquitos identificados 
pelos brasileiros.◄◄ 

Quatorze entomologistas reuniram-se em Recife e no Rio de Janeiro, 
em novembro de 1943, para a Conferência Brasileiro-Americana sobre 
Anopheles gambiae. Enquanto a conferência seguia seu curso, reacendeu-se 
o conflito: o governo brasileiro promulgou outro decreto, determinando 
que técnicos brasileiros fossem responsáveis pela desinfecção de aviões 
americanos na África, antes da decolagem para o Brasil. Este decreto, tal 
como o de fevereiro, que deliberava pela desinfecção de aviões americanos 

em território nacional, acentuou a tensão entre brasileiros e americanos. 
O ponto de vista dos norte-americanos era que 

se os brasileiros tiverem permissão para inspecionar os aviões ameri
canos que decolam da África, irão acabar por pedir autorização para 
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inspecionar aviões no território dos Estados Unidos, o que poderia 
provocar requerimentos semelhantes de outros países. 45 

Um compromisso amainou os ânimos nacionalistas: acordou-se 
que o exército norte-americano 'convidaria' dois médicos brasileiros -

Valério Konder e Mário Magalhães - para, em Dakar e Acra, "auxiliarem 
os oficiais norte-americanos na desinfecção de aviões destinados a Natal 
e Fortaleza" .~6 

A imediata ação do SNM em Natal impediu a reinfestação do Nor

deste pelo mosquito africano. U11;1a zona de proteção foi estabelecida em 
tomo da base naval onde os gambiae vivos foram encontrados. Esta opera

ção incluiu a fumigação de todas as casas num raio de vários quilômetros 
da base e uma sistemática procura por qualquer indício deste 'anofelino', 
enquanto se promovia a aspersão de quúnicos em águas estagnadas. Ape

sar de a busca não ter acusado nenhum sinal de reprodução do mosquito, 
o governo brasileiro convidou a Fundação Rockefeller para investigar o 

caso. De novembro de 1943 a março do ano seguinte, um grupo de 250 
técnicos visitou 267 localidades do Rio Grande do Norte, não encontrando 
nenhuma evidência da presença do mosquito (Soper & Wilson, 1945). 

O episódio da ameaça de reinfestação pelo gambiae demonstra parte 

das tensões existentes entre brasileiros e norte-americanos aqui instalados. 

Barros Barreto, ao se colocar contra a criação do Sesp, anunciara de certa 
forma este conflito, ao lembrar que o Brasil tinha uma tradição em saúde 
pública e que os médicos e especialistas brasileiros não poderiam ser reduzi

dos à "condição de meros colaboradores" dos norte-americanos. Os episódios 
do Dr. Martin, em Natal, acusado de ser pró-nazista e proibido de entrar nos 

aviões americanos, e do 'convite' do exército americano para que os médicos 
Valério Konder e Mário Magalhães 'auxiliassem' os americanos na desinfec
ção de seus aviões saídos da África são reveladores desta tensão. 

O relatório do observador naval norte-americano em Natal também é 
bastante revelador do olhar superior com que os americanos olhavam os 

brasileiros. A descrição dos fatos feita pelo observador naval conflita com o 
relatório do diretor da Fundação Rockefeller, Dr. Taylor. Enquanto o relatório 
de Taylor manifestava que a possibilidade de reinfestação era real, e suspei
tava que os gambiae encontrados vivos tivessem chegado em navios ameri

canos, o observador naval americano em Natal afirmava que "a descoberta 

destes espécimes aqui, aparentemente, não causou nenhuma preocupação" 
e sugeria que 'os mosquitos provavelmente haviam sido trazidos da África 
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por avião". O observador naval também tentou desacreditar os técnicos 

brasileiros que haviam acusado a presença de anofelinos em aviões ameri

canos, ao afirmar que "a identificação errada deve-se ao fato de serem os 

mosquitos examinados [pelos brasileiros) a olho nu, o que impossibilita a 

correta avaliação". Além do mais, continuava o observador naval, "contri

buía grandemente, para o equívoco, a inexperiência dos técnicos brasilei

ros nos métodos de classificação". 47 

A opinião do observador naval conflitava també?'l com a avaliação 

de Fred Soper. Este médico admitia que, em 1939, ao iniciar seu trabalho 

no SMN, boa parte dos médicos e técnicos brasileiros não sabiam distin

guir aquela espécie exótica de outras espécies de anofelinos. Entretan

to, o treinamento, "através do exame de milhares de exemplares, pre

parou os brasileiros para reconhecer este mosquito no campo, quer em 

larva ou já adultos, a olho nu" (Soper &Wilson, 1945: 77). A mesma 

informação encontramos em depoimento de Leônidas Deane (1994), ao 

confirmar terem sido os brasileiros treinados para identificar o gambiae 
a olho nu. Registra ainda Deane que inclusive adolescentes locais fo

ram contratados e treinados pelo SMN para identificar o mosquito, du

rante a campanha de erradicação. 

A capacidade dos técnicos brasileiros para identificar o gambiae nos 

foi atestada, também, pelo ex-chefe do laboratório de entomologia do SMN 

em Natal, Dr. Milton Moura Lima, em depoimento. Foi ele quem primeiro 

identificou os gambiae capturados vivos perto da base naval, em setembro 

de 1943, fato confirmado, em seguida, por dois de seus companheiros, o 

Dr. José de Oliveira Coutinho, professor de parasitologia da USP, e o Dr. 

Durval Tavares de Lucerna, professor de, parasitologia da Faculdade de 

Medicina de Recife. Segundo o Dr. Lima, os médicos e técnicos brasileiros, 

bem treinados pelos entomologistas Leônidas Deane e Maria Deane, esta

vam plenamente capacitados para identificar não apenas o gambiae, mas 
também outras espécies de anofelinos. 18 

Portanto, comparando as diferentes versões a respeito do mesmo epi

sódio, podemos concluir que, ao expressar sua opinião, o observador naval 

norte-americano provavelmente_ estava seguindo a "prática aparentemente 

utilizada em Washington de considerar norte-americanos medíocres me

lhor qualificados para trabalhar aqui (no Brasil) do que medíocres ou bem 

qualificados brasileiros". 19 Na medida em que seu relatório foi escrito após a 

divulgação do relatório Taylor, podemos ainda supor que o observador 
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naval encontrava-se ciente da suspeita daquele médico, de que os anofelinos 
encontrados vivos na base naval haviam sido trazidos por navios norte-ame
ricanos, e que tentava ocultar a responsabilidade da marinha norte-america

na diante de uma possível reinfestação do gambiae no Brasil. 
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4 

A outra Face d.a Guerra: 
a 'Batalha da Borracha' e o Programa da AmaZônía 

Assim como no caso do controle de malária nas bases militares, as 

políticas de saúde desenvolvidas pelo Sesp na região amaz?nica - conheci
das como Programa da Amazônia - ditaram-se por um objetivo militar: 

aumentar a produção de borracha para o 'esforço de guerra'. Porém, se de 
início estava desenhado apenas para proteger seringueiros contra doenças, 

em especial a malária - numa vinculação imediata ao tal 'esforço de guer
ra' -, o Programa da Amazônia terminou por implic.ar urna ocupação eco

nômica e territorial da Amazônia, projeto que servia à agenda do Governo 
Vargas, de desenvolvimento econômico e ampliação da autoridade estatal 

sobre o território nacional. As políticas de saúde do Sesp na Amazônia, 
portanto, afinavam-se plenamente com o projeto de state and nation building 

do Estado Novo. 

O Programa da Amazônia 

Aumentar a produção de borracha constituiu-se num dos maiores 

desafios que os Estados Unidos enfrentaram durante a Segunda Guerra. 
Com o objetivo de estocar a matéria-prima e incentivar a organização de 
seringais no Oriente, o governo Roosevelt fundou, em junho de 1940, a 
Rubber Development Corporation (RDC), uma subsidiária do Board of 
Economic Warfare. Entretanto, após Pearl Harbor e a invasão japonesa da 

Malásia e das Índias Orientais Holandesas (atuais Indonésia), duas colônias 
produtoras de látex, a carência repentina de borracha suplantou em muito o 
resultado dos esforços desprendidos para ampliar seu cultivo (Dean, 198 7). 
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A borracha tornou-se, então, a matéria-prima mais cobiçada pelo es

forço de guerra dos Aliados. Isto pode ser percebido nas palavras do vice
presidente da RDC à imprensa carioca: "muitos aviões de bombardeio pesa

do gastam tanta borracha de seus pneus para aterrissar que, em dez ou 15 
destes pousos, o trabalho de um ano de um seringueiro é consumido" .1 Subs
tituir por novas plantações os seringais agora nas mãos dos japoneses leva

ria, no entanto, muito tempo. Assim, a única alternativa para os Aliados 
estava nas árvores nativas do vale amazônico. Pelos Acordos de Washington, 

a RDC financiou com um fundo de cinco milhões de dólares um empreendi

mento para ampliar a exportação de borracha para os Estados Unidos para 
"não menos de 25 mil toneladas" por ano. Como sabemos, este contrato 

com a RDC estava acoplado a um "programa de melhoria das condições 
sanitárias [na Amazônia), em colaboração com agências oficiais das outras 

repúblicas americanas", ou seja, com o acordo de saúde e saneamento. 2 

A produção de borracha no vale amazônico efetivava-se pela extra
ção da seiva das árvores silvestres. No início da década de 1940, havia três 
fazendas de borracha na Amazônia: duas de propriedade de Henry Ford, e 

uma terceira, organizada sob a forma de cooperativa, no então território 
do Guaporé, hoje Rondônia. 3 Na medida em que a produção destas fazen
das não satisfazia às necessidades de guerra, mais seiva tinha que ser 
extraída dos 200 milhões de árvores silvestres que a RDC estimava existi
rem no vale amazônico brasileiro (Dean, 1987). 

Um dos grandes problemas a serem enfrentados para o aumento da 
produção de látex era a falta de mão-de-obra. O censo de 1940 registrou 
1.462.420 pessoas, numa área de 3.336.990 quilômetros quadrados com

preendida pelos estados do Amazonas e do Pará e pelo então território do 
Acre. A densidade populacional de 0,44 habitante por quilômetro quadra

do compunha um verdadeiro deserto demográfico (Brasil, 1947: 1). Os 
dados revelavam que 7596 da população viviam em pequenas comunidades 

dispersas ao longo dos rios, enquanto 25% dos habitantes estavam con
centrados em Manaus, Belém e em algumas pequenas vilas. 1 

Neste vasto território vazio, as doenças e a falta de comunicação, de 

transporte e de trabalhadores faziam-se as maiores adversidades a se ul

trapassar no desafio de aumentar a produção de látex até os níveis reque
ridos pelos norte-americanos. A escassez de mão-de-obra e a abtu1dância 
de doenças eram freqüentemente indicadas, nos relatórios do Escritório 
dirigido por Rockefeller, como os principais obstáculos ao 'desenvolvimento' 
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do vale amazônico. 5 A situação, de tão grave, ongmou uma consulta dos 

americanos ao Serviço Nacional do Índio, acerca da possibilidade de em

pregarem indígenas na produção de borracha. 6 Um funcionário do Escritó

rio, em viagem de reconhecimento no vale, concluiu: "basicamente, o pro

blema da Amazônia depende de força de trabalho". Caldwell King sugeriu 

então que o Escritório atraísse, para os seri,ngais, trabalhadores de outras 

partes do Brasil e mesmo de outros países sul-americanos e do Caribe. 

King foi bastante irrealista no seu relatório, ao inferir que "meio milhão de 

pessoas deveriam ser trazidas para o vale nos próximos 12 meses" 7 
- uma 

tarefa praticamente impossível, visto que propunha transportar para o 

Amazonas, alimentar, vestir, abrigar suprir de ferramentas de trabalho 

o equivalente a um terço de toda a população do vale naquele tempo. Em 
números muito mais modestos, entretanto, migrantes do Nordeste foram 

levados para trabalhar nos seringais do Amawnas, como veremos adiante. 

King não cogitou o sistema de trabalho como razão para a falta de 

mão-de-obra nos seringais. Para o funcionário do Escritório, o problema 

poderia ser resolvido arregimentando trabalhadores de fora. Porém, todo o 

sistema de trabalho, produção e comercialização da borracha era, em si, 

um obstáculo aos planos de aumento da produção. Após ouvir, do 

interventor do território do Guaporé, um ex-seringueiro, que o sistema de 

trabalho seria uma espécie de "escravidão com outro nome'', o embaixador 

americano, impressionado com o relato, escreveu ao secretário de Estado: 

O seringueiro compra tudo o que precisa do comerciante local, ou 
seringueirista, e está sempre em débito com este. Aquele, então, coleta as 
bolas de borracha da temporada e o seringueirista as compra ao preço 
que escolhe pagar. O resultado é que o seringueiro está sempre em 
dívida e não pode abandonar o trabalho porque os donos dos barcos 
não transportam trabalhadores sem a autorização dos patrões e, de 
qualquer forma, o seringueiro não tem dinheiro para pagar o alto 
custo da passagem. Ele só poderia escapar por terra através da selva, o 
que, virtualmente, é impossível. 8 

A descrição merece duas considerações: primeiro, o nome utiliza

do para designar o comerciante local era seringalista; e, mais impor

tante, este comerciante era, reiteradamente, o dono do seringai. O sis

tema, na verdade, funcionava de maneira ainda mais cruel: o serin

gueiro estava proibido de vender a borracha para outros comerciantes e 

o seringalista, muitas vezes, mantinha capangas armados para intimidar 
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qualquer tentativa de fuga dos trabalhadores. No topo do sistema de 
trabalho, tínhamos os 'aviadores', comerciantes que traziam mercadorias 
de Belém e Manaus e dominavam o negócio da borracha, abastecendo 

com produtos importados os armazéns espalhados pela selva e comprando 
dos seringalistas a borracha defumada produzida pelos seringueiros 
(Dean, 1987; Weinstein, 1983). 9 

King mostrou-se mais sensibilizado, contudo, com as doenças que 
atacavam os trabalhadores, e logo chegaria à conclusão de que, para· au
mentar a produção de borracha, deveriam ser implementadas medidas sa

nitárias nas áreas produtivas. Em sua avaliação, de cada 50 'colonos' le
vados para trabalhar nos seringais das terras baixas do vale, 20 morreriam 
e outros 20 "teriam baixa produtividade por causa de doenças". 10 A Comis
são Mista de Inquérito Sanitário havia apontado a malária, a tuberculose, 
a mortalidade infantil, as doenças entéricas, a filariose, a bouba, o vitiligo, 

o beribéri e a leishmaniose como as principais doenças do vale amazôni
co. O primeiro diretor do Programa do Amazonas, o sanitarista america
no Kenneth Waddell, diagnosticou que "malária e má nutrição impedi
am o desenvolvimento do vale amazônico mais do que quaisquer outros 
fatores combinados" .11 

A Malária 

O nome malária deriva do italiano mala e ária, significando 'mau 
ar', sendo utilizado, originalmente, para designar a fonte das febres, ou 
srja, os 'miasmas' de pântanos (Dunn, 1993). Quando a bacteriologia, no 
fim do século XIX, identificou seus agentes patogênicos, o nome malária 
passou a ser utilizado para nomear a doença, em lugar do agente. Antes, 
no Brasil colonial, a malária era conhecida com várias denominações de 
febres: sezões, terçãs, quartãs, maleitas, ou ainda febre intermitente ou 
maligna {Santos Filho, 1977; Karasch, 1993). Do século XIX até a década 
de 1930, o nome 'paludismo' (ou 'impaludismo'), derivado do francês, e 
que Bruce-Chawatt (1985) acredita indicar intima relação com pântanos, 
tornou-se de uso corrente no Brasil, inclusive em publicações científicas. 
Na década de 1930, o termo malária começou a substituir 'paludismo' -
possivelmente pela influência dos entomologistas da Fundação Rockefeller, 
que pesquisaram e publicaram no Brasil entre 1923 e 1933 (Bustamente, 
1958) 12 

- mas não é incomum encontrarmos o uso do velho nome francês 
ainda na década de 1940. 
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Apesar de definida como uma 'doença tropical', a malária já foi co
mum na Europa - onde, até o século XVII, era tão difundida a ponto de 
praticamente nenhum país estar livre do mal (Cartwright, 1974) - e nos 
Estados Unidos. No século XVIII, epidemias de malária ocorriam mesmo 
em :r:egiões bastante temperadas, como os Países Baixos e a Alemanha. Por 
volta da década de 1880, a malária desapareceu do norte da Europa, com 
exceção da Suécia. No século XIX a doença atingia seu ápice na América do 
Norte: espalhou-se pelo vale do rio Mississipi e alcançou o Canadá e a 
costa noroeste do Pacifico (Ackerknecht, 1965). Nos estados do sul dos 
Estados Unidos, foi um problema até a década de 1940, mas na década 
seguinte estava erradicada do país (West, 1963). Quando o Sesp iniciou 
seus trabalhos na Amazônia, na década de 1940, a malária era bastante 
disseminada no Brasil, e a doença, ainda hoje, mantém-se entre os focos 
de atenção da saúde pública na Ásia, na Africa e na América do Sul. 

O interesse do governo brasileiro em conhecer e combater a malária, 
durante muito tempo, esteve associado à produção da borracha ou à aber
tura de ferrovias, motivos que conduziram Oswaldo Cruz e Carlos Chagas 
à Amazônia, em 191 O e 1912. Na primeira viagem, encarregou-se Cruz 
de avaliar as condições sanitárias dos trabalhadores envolvidos na cons
trução da Madcira-Mamoré. Em 1912, Oswaldo Cruz, comissionado pelo 
Comitê de Defesa da Borracha - órgão vinculado ao Ministério da. Agricul
tura, Indústria e Comércio - para traçar um plano de saneamento da re
gião com vistas a recuperar a produção do látex, enviou Carlos Chagas, 
que chefiou a equipe médica e foi responsável pelo relatório epidemiológico 
da expedição (Stepan, 2003; Batista, 19 7 7). Somente a partir de mea
dos da década de 1930 a ação da União no combate à malária teve maior 
eficiência. Em 1936, o governo atuava em seis estados, além do Distrito 
Federal. Em 1938, com a criação do SMN e do Serviço de Malária da Baixa
da FÍuminense, nove estados tornaram-se objeto da ação do poder público 
federal e, em 1939, a União passou a atuar em 14 estados, embora as 
intervenções permanecessem limitadas às capitais. 1J 

Como sabemos, as políticas de saúde pública serviam de instrumen
to de centralização política e de incorporação de novos territórios à econo
mia nacional; era fundamental, pois, de acordo com a perspectiva de state 
and nation building do Estado Novo, fazer o poder público chegar até o 
interior, daí que o combate à malária em âmbito nacional já estivesse na 
agenda do governo federal quando da criação do Sesp. Se, durante o gover
no provisório, Vargas já alentara para a necessidade de integrar a Amazônia 
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à economia nacional, convertendo "a exploração nélmade na exploração 
sedentária" (Vargas, s/d, vol. 11: 182), temos na conjuntura de guerra uma 

oportunidade de diversificação econômica, com o presidente sinalizando 
para o incremento na produção e a retomada da exportação da borracha. 
,Registramos um crescente interesse pelas potencialidades da Amazônia, 
especialmente depois que Vargas visita o vale em outubro de 1940 e anun

cia um plano de saneamento para a região (Vargas, 1941 ), focado na 
ação contra a malária, considerada "o maior empecilho ao desenvolvi
mento econômico do vale". 11 

Em 1940 - dois anos antes, portanto, da criação do Sesp -, o minis
tro Gustavo Capanema pede a Evandro Chagas a elaboração de um plano 
de saneamento do vale amazônico, a ser realizado em parceria entre o 
Serviço de Estudos das Grandes Endemias (Sege) e o DNS. Ao Sege caberia 

a organização de uma Escola de Malariologia e, ao DNS, a execução do 
plano. O projeto parecia já estar em andamento: a delegacia de saúde, em 
Fortaleza, anunciou, em julho de 1941, a inscrição para o curso de 

malariologista, destinado à "especialização de médicos que quisessem tra
balhar nas campanhas do serviço de saneamento do Amazonas" .15 Evandro 
Chagas inicia urn estudo sobre:: us anofdinos da região, além de um 
mapeamento das áreas endêmicas do vale, objetivando preparar o projeto 

sanitário solicitado por Capanema (Deane, 1947). Entretanto, em função 
da morte de Evandro Chagas e das mudanças de cenário por conta dos 
interesses americanos - que culminam na criação do Sesp, logo tornado 
responsável pelo combate à doença no vale no decorrer da década de 1940 -, 
o plano não se realizou nos moldes inicialmente previstos. 

As Políticas de Controle de Malária no Programa 
do Amazonas 

O Controle Emergencial de Malária: a atebrina 

Na medida em que não havia - como ainda não há - vacina contra a 
malária, as medidas de controle da doença utilizadas pelo Sesp viram-se 
voltadas para eliminar seu vetor. Antes da invenção e da aplicação maciça 
do DDT, os métodos para a destruição da larva do mosquito ainda estavam 
fundamentados nas antigas técnicas de drenagem e aspersão de petróleo 
sobre superfícies de águas estagnadas. Como tais métodos não obtivessem 
êxito na Amazônia, O Sesp utilizou-se de medidas emergenciais para a 
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proteção imediata dos trabalhadores. Basicamente, isto significou a dis

tribuição maciça de atebrina para os seringueiros. 
A primeira droga eficaz contra a malária foi descoberta em meados 

do século XVII, quando missionários jesuítas aprenderam que uma infu

são preparada com a casca da chinchona, uma árvore nativa do Peru, produ
zia defesa para as febres e efeitos debilitantes da doença. Mais tarde, iden

tificou-se o quinino como a substância operativa deste efeito, o que foi 
essencial na definição da malária como uma doença específica, distin

guindo-a de outras febres que não respondiam ao quinino. Na década de 
185 O, o cultivo da chinchona concentrava-se na ilha de Java, onde os 

' holandeses estabeleceram praticamente o monopólio da produção de 

quinino, suprindo o mercado internacional até os japoneses conquistarem 
a colônia, em 1942. O primeiro conflito mundial estimulara os investi

mentos na pesquisa de uma substância química que pudesse substituir o 
quinino, o que levou os alemães a inventarem, na década de 1920, a atebrina 

(Dunn, 1993). Aperfeiçoada na década de 1940, em virtude das necessida
des da Segunda Guerra, a atebrina foi largamente experimentada na Alna

zônia como profilaxia para prevenir a malária e suprimir seus sintomas. 
A RDÇ comprara seis milhões de tabletes de atebrina, e havia inicia

do a distribuição da droga pelo vale amazônico quando o Sesp iniciou o 
Programa da Alnazônia, cuja primeira medida emergencial foi a distribui

ção daquele medicamento, o que se sobrepunha ao trabalho realizado pela 
RDC.16 O antropólogo americano Charles Wagley, então trabalhando para 

o Sesp e encarregado da distribuição de atebrina, acordou com a RDC que o 
Sesp assumiria a responsabilidade pela compra e distribuição da droga por 
todo o Alnazonas, fazendo-a chegar gratuitamente até os seringueiros.17 

A direção do Programa da Alnazônia determinou que a distribuição 

do medicamento convergisse para as áreas mais populosas do vale e para 
as regiões de produção de borracha. 18 No principio, o Sesp distribuía a dro

ga nos seus postos de saúde, porém logo se percebeu que a estratégia não 
atingia os seringueiros das áreas mais remotas. A alternativa foi a organi

zação de uma vasta rede distributiva que, a começar pelos postos sanitá
rios, envolvia firmas comerciais, seringalistas, prefeitos, missionários pro

testantes, padres católicos, pequenos proprietários e mascates. Paralela

mente, iniciou-se uma campanha educacional: cartazes, anúncios em jor
nais e revistas, além de 'reclames' nos programas de rádio foram os meios 
empregados para convencer a população sobre os valores terapêuticos do 
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remédio, bem como para divulgar sua gratuidade. Até o final de 1942, o 

Sesp já havia fornecido mais de 2,5 milhões de tabletes da droga; em outu

bro do ano seguinte, o número de cápsulas atingiu 12,5 milhões, batendo 
17,7 milhões em 1946. 19 

Em que pese os dados impressionantes, a distribuição de atebrina 
enfrentou muitos problemas, e não nos é factível avaliar o quanto deste 
volume foi, de fato, consumido pelos trabalhadores. Podemos imaginar as 

dificuldades dos profissionais do Sesp no transporte do medicamento até a 
população, devido aos obstáculos interpostos pela natureza e aos abusos 

dos aproveitadores de ocasião. Muitos integrantes da rede distribuidora, 
aproveitando-se das lacunas no controle da mercadoria, vendiam a droga, 
que era para ser gratuita. 20 Ao passo que o Sesp inclui os seringalistas na 

sua rede de distribuição, toma-se quase impossfvel saber se o medicamen
to é fornecido gratuitamente ou vendido nos barracões. Houve muitas de

núncias de práticas desonestas, que, certamente, contribuíam para refor
çar a dependência dos seringueiros, o que levou o Programa da Amazônia 
a abandonar o esquema da distribuição indireta, voltando a entregar o 
medicamento nos seus postos de saúde. 21 

Além de ser uma medicação nova e carecer de campanhas de esclare

cimento, outro problema com a atebrina residia nos seus efeitos colaterais: 
distúrbios gastrointestinais e icterícia afastavam os usuários. 22 Para com
pletar, se não ministrado corretamente os efeitos colaterais se agravavam, 

como também a rejeição à droga. Na pequena vila de Breves, no delta do 
Amazonas, um médico descobriu que um paciente de malária tomava 

atebrina "apenas enquanto durava a febre", resultando daí que o "medica
mento perdia seu poder", provocando "preconceito da população contra o 
medicamento, a quem era atribufdo toda a sorte de males" .23 

Entretanto, muitos relatórios do Programa da Amazônia enfatizam 

os bons resultados obtidos com o uso da atebrina. Um exemplo está no 
testemunho de Arnóbio Bonfim, médico do Sesp no então território do 
Guaporé. Bonfim observou que, antes da distribuição de atebrina, "cada 

trem semanal da estrada de ferro Madeira-Mamoré trazia uma média de 
dez casos graves de malária para o hospital de Porto Velho", registrando 

que este número caiu "para um caso semanal", após o início do trabalho. 2i 

Importa-nos registrar que os resultados positivos observados por Bonfim 
se viabilizaram, muito provavelmente, apenas pela forma especial com que 

o Sesp funcionou no território do Guaporé: lá, seus empregados viajavam 
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por todos os seringais, alcançando diretamente os trabalhadores e garan

tindo "a distribuição gratuita de atebrina". Esta estratégia também mere

ceu uma· avaliação positiva da RDC, que considerou que a distribuição da 

droga produziria "um bom resultado" e seria "uma contribuição impor
tante para o sucesso do programa da borracha" .25 

O ápice de distribuição de atebrina deu-se nos anos de 1942 e 1943. 

Após outubro deste último ano, quando o Sesp já implementava progra
mas de longo prazo para controle da malária, houve uma considerável 
redução no fornecimento do remédio. Se entre junho e outubro de 1942 

12,5 milhões de tabletes foram entregues - uma média de 735 mil tabletes 

por mês 26 
-, entre outubro de 1943 e fins de 1946 Deane (1947: 30) regis

trou que apenas 5 ,2 milhões de cápsulas foram distribuídos, ou seja, uma 

média de 133 mil tabletes por mês. No início de 1945, verificamos a es
cassez de atebrina em muitos postos e centros de saúde do Sesp, sem dú

vida um sinal de que a estratégia de controle da malária havia mudado, 

mas também sinal de perda de interesse no Programa da Amazônia, com a 

aproximação do término da Guerra. Naquele ano, um médico responsável 

pelo centro de saúde de Tarauacá, no Acre, relatou que "os seringalistas 

haviam pedido atebrina para tratar de um surto nos seringais, mas não 

havia sido possível ajudá-los, pois seu estoque era de apenas 500 tabletes". 27 

Em outubro de 194 7, o chefe do centro de saúde de Cruzeiro do Sul, no 

Acre, reclamava que "as dificuldades do distrito aumentavam" pela "falta 
de atebrina" e outras drogas.ui 

A Pesquisa Científica: vetores e epidemiologia 

O Sesp desempenhou um valoroso papel na pesquisa científica no 

Amazonas, ampliando o conhecimento entomológico sobre os vetores da 

malária, assim como os estudos epidemiológicos visando a políticas de 

controle e diminuição da morbidade. Estes estudos representaram contri

buição relevante para o conhecimento sobre a doença, na medida em que a 

malária manifesta-se de formas diversas, relacionadas ao conjunto de con

dições ecológicas, econômicas e _culturais de cada localidade - comunida

des infectadas e não-infectadas com malária podem conviver relativamente 

próximas. De 1942 a 1946, durante os meses de junho e dezembro, res

pectivamente períodos de alta e baixa incidência de malária no Amazonas, 

o Sesp realizou 145 inquéritos em 53 cidades e vilarejos do vale, a cargo de 

Leônidas Deane (1947: 11-13), que concluiu: a presença da malária na 
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Amazônia variava de acordo com a reg1ao, e "não foi encontrada uma 

geral e alta incidência de malária como sugerida por antigas pesquisas", 

na medida em que o plasmodium foi identificado apenas em 3, 1 % das amos
tras de sangue coletadas. Deane, entretanto, advertiu que os inquéritos 
eram realizados em cidades e vilas, e que o índice de infecção poderia ser 

bem maior se as coletas tivessem sido feitas entre a população rural, que 
representava 75% dos habitantes do vale. 

As pesquisas do Sesp revelavam: "todos os municípios incluídos no 

Programa da Amazônia estão infectados de malária, com alguns poucos 

centros de população livres dessa doença" .29 Nas duas maiores cidades do 
vale, Belém e Manaus, a doença era endêmica, assim como em Rio Branco, 

Boa Vista, Porto ~elho e Marabá. Na medida em que a incidência de malá

ria ocorria de forma heterogênea, Deane classificou a Amazônia em duas 
regiões: uma "mais malárica" e outra "menos malárica". Na primeira ca

tegoria, ele listou o então território do Guaporé; as imediações dos rios 

Tocantins, Xingu e Tapajós; as ilhas Guajarinas; o sudeste da ilha de Marajó; 

e todo o território do Amapá. A segunda região compreendia o território do 
Acre; os rios Solimões e Amazonas; parte do vale do rio Madeira; a fração 
nordeste da Ilha de Marajó; e a região da estrada de ferro Bragança. Deane 

(1947: 13-15) observou, no cotejo entre as diferentes localidades estuda

das, grande variação do grau de endemicidade, variação esta que poderia, 

inclusive, ser maior do que aquela que baseou a divisão nas duas regiões 
antes discriminadas. 

O meio àmbiente do Amawnas, com sua exuberância de água e ca
lor, certamente é uma variável que contribui para a ocorrência da malária, 

porém a propagação da doença tanto variava não apenas por conta das 

circunstâncias ecológicas originais, mas também pelo impacto da presen
ça humana na região. A malária pode aparecer em áreas antes livres da 

enfermidade, em conseqüência do desequilíbrio ecológico provocado pela 

ação do homem. Historicamente, a construção de estradas de ferro e ca
nais, por exemplo, sempre foi seguida de epidemias de malária, sendo a 

construção do Canal do Panamá o mais famoso exemplo internacional 
(Ackerknecht, 1965). No Amazonas brasileiro, o mais conhecido episódio 

dessa natureza foi a construção da estrada de .ferro Madeira-Mamoré. 

Um caso exemplar de malária causada pelo homem foi encontrado 
pelos pesquisadores do Sesp no delta do Amazonas, onde "a terra é baixa e a 

floresta densa e há uma variação da maré que pode atingir 2,5 metros". Lá, 

os focos de reprodução dos mosquitos achavam-se nas regiões desmatadas 
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para agricultura. Outro evento observado foi o contraste entre as vilas de 
Afuá e Anajás, ambas no delta. Afuá era livre de malária e estava localiza
da num terreno muito baixo, que periodicamente inundava com as altas 
marés, sendo "as casas e os caminhos entre elas em forma de palafitas". A 
vila de Anajás, entretanto, apesar de ecologicamente muito semelhante a 
Afuá, era, ao contrário, severamente atacada por malária. A diferença res
tava na atividade econômica das duas vilas: em Afuá, não havia criação 
de gado, enquanto em Anajás "o gado pastava livremente nos terrenos em 
volta das casas formando com suas patas pequenos depósitos de água que 
se transformavam em ótimos focos de Anopheles". Ainda temos o depoi
mento de James Knott, diretor do Programa do Amazonas, que se deparou, 
em 1943, com diversas vilas livres de malária no delta do rio, sendo a 
mais notável Gurupá. Knott anotou que "esta pequena vila sempre foi 
livre de malária", e a definiu como "uma ilha num mar de malária rural". 
A peculiaridade de Gurupá era sua localização "no alto de uma colina e a 
terra ao redor da vila estar sujeita a marés dos pântanos, dessa forma não 
pôde ser cultivada e nunca foi desmatada". 30 

Os estudos entomológicos constituíram um outro aspecto positivo 
das pesquisas do Sesp na Amazônia. Ao controle de malária interessava 
sobremaneira o conhecimento dos vetores, pois o combate à doença basea
va-se na concepção de que o vetor era o ente mais fraco da cadeia epi
demiológica. Estes estudos acwnularam informações sobre reprodução, há
bitos alimentares, distribuição geográfica e outras características do com
portamento de mosquitos. Das 30 espécies e variedades de Anopheles en
contradas na Amazônia, Deane estimou apenas duas como importantes 
vetores: Anopheles darlingi e Anopheles aquasalis. A primeira, identificada em 
81 das 115 localidades onde os pesquisadores coletaram amostras, foi con
siderada o principal vetor do vale do Amazonas. A segunda espécie, menos 
difundida, limitava-se às áreas costeiras do Pará (Deane, 1947: 20). 

Até 1926, confundia-se o Anopheles darlingi com outras espécies de 
morfologia similar. Um sanitarista da Fundação Rockefeller então o des
creveu como uma espécie distinta (Bustamante, 195 8). Em 1931, Davis 
afirmou que o darlingi seria o maior vetor de malária em Belém e, dois 

anos depois, Shannon, um outro médico americano, que trabalhava para a 
Fundação Rockefeller, confirmou o prognóstico de Davis. 

Deane argwnentou que as razões para a prevalência do darlingi como 
vetor estavam no fato de o mosquito manter hábitos domésticos, preferir 
sangue humano e picar a vítima enquanto esta dormia, tarde da noite. O 
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mosquito obedecia a ex1gencias estritas para sua reprodução: largos e 
profundos poços de água límpida, banhados pelo sol ou parcialmente sob 
sombra. Lagoas, poças d'água e igarapés, portanto, eram seus locais pre
feridos para reprodução, apesar de, durante a estação chuvosa, o mos
quito às vezes ser encontrado em pequenas poças artificiais. Por causa 
dessas particularidades, Deane (1947: 20, 26) rematou que, nos perío
dos das chuvas, os focos de darlingi espalhavam-se por áreas não ocupa
das na estação seca. 31 

O segundo vetor mais significativo na região amazônica, o Anopheles 
aquasalis, diferentemente do darlingi, só podia ser encontrado no litoral ou 
próximo da costa, por se reproduzir em água salobra, geralmente em pân
tanos influenciados pelas marés. Deane verificou a presença desse mos
quito em praticamente todos os pontos do litoral onde pesquisou, identifi
cando Belém como o seu sítio de proliferação mais distante do mar. Deane 
(1947: 27) considerava o Anopheles aquasalis - que, ao contrário do darlingi, 
não nutria hábitos domésticos - um vetor potencialmente perigoso apenas 
se encontrado em grande quantidade. Na costa do estado do Pará, incluin
do as terras baixas dos subúrbios de Belém e a base americana de Val de 
Cans, aquasalis era o vetor mais comum. Deane apontou que outras espé
cies podiam desempenhar um papel secundário como vetores. O Anopheles 
pessoai, em certas condições, poderia ser um transmissor, e o Anopheles 
albitarsis, se em vasto nómero ou quando coexistindo com o darlingi, por 
vezes agia na infecção da malária. 

Do ponto de vista histórico, as pesquisas são importantes porque 
registram um momento um pouco anterior ao uso indiscriminado do DDT, 
quando o estudo das complexidades da malária e o seu controle requeriam, 
além do conhecimento médico, o exame detalhado. dos quadros propícios à 

existência da malária: uma interação entre condições ecológicas, vetores, 
agentes patógenos e ação do homem. A prática de execução de análises 
locais praticamente foi abandonada depois que o DDT passou a ser utili
zado como única estratégia de combate à malária. Tão poderosa era a idéia 
de 'erradicação', apoiada em uma visão reducionista, que o estudo da 
malária do ponto de vista epidemiológico foi praticamente ignorado por 
30 anos, perspectiva que começou a mudar a partir da década de 1 980. 
Atualmente, a compreensão das diferenças na biologia e o comportamento 
das diversas espécies são matéria reconhecida. O foco de atenção dos 
entomologistas deslocou-se, no entanto, da morfologia para as caracterís
ticas genéticas dos anofelinos (Marsh & Snow, 1997). 
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Mudando Estratégias: o controle de malária a longo prazo 

Os primeiros programas de controle de malária, de longo prazo, es
tabelecidos pelo Sesp na região amazônica, fundavam-se na tradicional 
estratégia de intervir no meio ambiente, com dessecação de pântanos, 
aterramentos e limpeza de focos de mosquitos, cujo maior exemplo é o 
dique de Belém, antes mencionado. Em áreas onde não cabia este tipo de 
intervenção, a alternativa foi o uso de medidas de controle sazonais, como 
a aspersão de agentes químicos em águas estagnadas. 32 

Tais medidas só seriam eficazes se seguidas por políticas sanitárias 
regulares e de rotina junto às populações. O segundo superintendente do 
Sesp, o médico americano E. H. Cristopherson, sugeriu que uma política de 
saúde de longo prazo para a Ainazônia deveria corneçar corn o conlsole das 
duas doenças mais debilitantes no vale: maláriá e parasitas intestinais.33 
Para o médico, na medida em que estas doenças causam anemia, qualquer 
redução sobre sua incidência levaria a uma melhoria geral das condições 
sanitárias na região e a um aumento na produtividade do trabalho, opi

nião de que compartilhava o primeiro superintendente do Sesp, George 
Saunders, que diagnosticou a malária como principal causa da morbidade 
e mortalidade na região e orientou para a priorização de sua prevenção e 

controle nos centros e postos de saúde do Sesp. 34 

Desta forma, a estratégia de longo prazo do Sesp implicou a cons

trução de uma rede de unidades sanitárias no vale amazôrúco. Depois de 

um estudo demográfico e econômico, a agência selecionou os 30 centros 
mais importantes do vale, que serviriam de sede dos distritos sanitários de 

onde, por meio de uma rede de centros de saúde, postos e subpostos, a 
política da agência seria implementada. 35 O plano original era construir, 

em todas as sedes de distrito, pelo menos um posto que pudesse ser, poste
riormente, transformado num centro de saúde. A pretensão original era 

grande, pois o plano estabelecia que os 30 distritos fossem divididos em 
subdistritos e, estes, subdivididos de forma que todo o território pudesse 
ser fiscalizado por um inspetor sarútário que semanalmente "cobrisse todo 

potencial foco de anofelinos". 36 Já em fins de 1942 o Sesp havia instalado 
os primeiros dez postos de saúde no vale, inclusive os postos de Belém e 

Manaus, e no mês de maio do ano seguinte adicionavam-se 14 postos à 

operação. 37 Com a abertura de mais cinco distritos sarútários em junho de 
1943, o laia considerou que o Programa do Amazonas havia lançado as 
bases da política sanitária do Sesp no vale. 38 No fim daquele ano, um total 
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de 34 postos de saúde estavam em funcionamento (ver Mapa 2). 39 Posterior
mente, voltaremos a examinar esta rede de unidades sanitárias. 

Mapa 2 - Sesp - Infra-estrutura de Saúde Pública no vale amazônico - 1944 

@ Centro do Pesquisa e Ttelnamento (Instituto Ev:an<lro Cl\agas) 

O Poslos da Sa6de 

6 Enrem,anas e/ou poslos do Pí09rama Migração 
200 O 200Km 

N 

A 
Digitalização: Rafael L. L. L. Chaves. 

Adaptado de: Boletim doSesp, n. 12 (iulhode 1944). Base cartográfica: IBGE. 

De acordo com a política de estabelecer centros ou postos de saúde 

em vilas e cidades de maior concentração demográfica e econômica e pro

videnciar assistência para trabalhadores engajados na produção de borra
cha, o primeiro centro de saúde do Sesp na Amazônia foi inaugurado em 

Breves, uma vila de 900 habitantes onde funcionava um entreposto de 

borracha, em 20 de julho de 1942, enfatizando tratamento médico e pre
venção em malária e doenças intestinais. 10 

A estratégia de consolidar uma rede permanente de unidades sanitá

rias nos confirma o argumento de que, para o Governo Vargas, o Sesp 

serviu de instrumento de expansão da autoridade pública, mesmo quando 

a agência esteve orientada para atender os objetivos militares dos norte

arnericanos. Isto porque, 'sanear a Amazônia' para produzir borracha sig

nificou, na prática, a construção de wna rede de unidades sanitárias para 
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controlar a malária. O fato de proporcionar o acesso a uma imensidão de 

regiões isoladas do país, os chamados 'sertões' (Lima, 1999), propiciando 
a ampliação da presença do Estado brasileiro na região amazônica, onde 
médicos e funcionários do Sesp representavam, muitas vezes, o único meio 
de contato de algumas populações com o poder público nacional, permite
nos afirmar que o exclusivo objetivo militar dos norte-americanos foi 
'ressignificado' no Brasil.➔ 1 

Seguindo as observações de Charles Tilly (1975: 3-83) sobre a for

mação dos estados nacionais, podemos sugerir o quão importante foi o 
papel do Sesp neste processo no Brasil, como 'organização governamen
tal', ao estabelecer 'relações de rotina' com populações isoladas na vasti
dão dos sertões brasileiros. Além dos aspectos simbólicos da introdução de 
um provimento de rotina de atenção à saúde das populações, os efeitos da 
contratação de funcionários para as unidades do Sesp não devem ser me
nosprezados como fator de criação de lealdades com o poder público. Neste 

caso, não nos referimos aos médicos e administradores enviados das capi
tais, mas aos funcionários recrutados regionalmente - guardas sanitários 
e enfermeiras visitadoras, por exeinplo -, cujas referências políticas man
tinham-se até então restritas aos oligarcas locais. 

Outro indício de transformação para além dos limites iniciais do 
programa foi a produção de pesquisas por cientistas brasileiros e norte
americanos vinculados ao Sesp. Ressaltamos, aqui, os trabalhos do 
entomologista Leônidas Deane, que, entre 1942 e 1946, conduziu estudos 
por toda a Amazônia, traçando um mapa da malária na região, ou seja, 
produzindo informações para o Estado brasileiro. No caso da produção 
científica, percebemos a importância da atuação profissional dos sanita

ristas para a plasticidade dos projetos originais dos estrategistas políticos. 
Embora não constasse da agenda do acordo sanitário, a pesquisa científica 
sobre malária estava, porém, na agenda do Governo Vargas desde 1940, 
conforme vimos - e não apenas para atender aos objetivos militares do 
programa -, e se tornou inevitável. Estes exemplos nos confirmam as ob

servações de Stern (1998), sobre a interação das instituições internacio

nais atuando em espaços culturais diversos, assim como também nos lem
bram os estudos de Palmer (2004), sobre a Costa Rica, e de Castro-Santos 
(2003), sobre a atuação da Fundação Rockefeller no Brasil. 
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Limites do Programa da Amazônia 

Em 1945, transcorridos três anos do início do programa, o Sesp fez a 

primeira avaliação do trabalho de controle da malária. Os resultados não 
foram considerados satisfatórios, apesar de o item consumir generosa fatia 
do orçamento do Programa da Amazônia.◄" Entre as razões apontadas para o 
fraco desempenho estavam a complexidade do meio ambiente e a baixa 
densidade populacional naquela vasta área, duas variáveis que, combina
das, faziam um custo sempre maior do que o resultado obtido. Ainda algu
mas particularidades do vetor principal, Anopheles darlingi, contribuíram para 
tomar os métodos de controle tradicionais ainda mais difíceis (Deane et al., 
1948) .43 A insuficiência de estudos, além de problemas de planejamento e 
coordenação, também forain apontados como razões para o baixo desempe
nho do programa de controle. Como alternativa, o Sesp criou uma Divisão 
de Malária, com o objetivo de "coordenar e supervisionar as atividades rela
cionadas ao estudo e controle de malária em toda a região amazônica" .44 

Além do já comentado, uma outra vo.ri6vel criada involuntariamrntc 
pelo Programa da Borracha certamente colaborou para agravar a situação 
da malária no vale. Um intenso movimento populacional afluiu em todo o 
vale na primeira metade da década de 1940, deslocando populações de 
áreas de nenhuma ou de baixa endemicidade para regiões altamente 
maláricas. Este movimento ocorreu em virtude do boom econômico provo
cado pela demanda de borracha, estimulado ainda pela política governa
mental de migração, que será analisada adiante. Entre 1946 e 194 7, o 
Sesp fez uma série de pesquisas nas pequenas cidades de Afuá, Alenquer, 
Breves, Cametá, Chaves, Faro, Gurupá, Itaituba, Juriti e Oriximiná, todas 
no estado do Pará. As pesquisas registraram um movimento populacional 

muito significativo: 39% da população daquelas cidades haviam migrado 
num período de quatro anos ou menos. 45 A conjugação do baixo índice de 
imunidade dos recém-chegados com uma alta população de vetores e pre
cárias condições de vida favoreceu a expansão da malária. 

Aos limites da política de controle de malária posta em prática pelo 
Sesp durante a 'batalha da borracha', corresponderam um limitado suces
so no aumento da produção de látex. O crescimento da produção no ano de 
1943 foi de apenas cinco mil toneladas, e a produção de borracha exporta
da para os Estados Unidos em 1945 não ultrapassou a marca de 11.973 

toneladas já alcançada em 1944, um volume bem menor do que o preconi
zado pelos Acordos de Washington (Dean, 1987). 46 
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Por que o Programa do Alnazonas não alcançou seu objetivo de au

mentar substanciahnente a produção de borracha? Warren Dean sugeriu 
que a explicação para o fracasso estava no sistema de produção e 
comercialização da borracha: os aviadores, que agiam como intermediários 

comerciais, dominavam o sistema e não tinham interesse em aumentar a 
produção, dado que podiam obter igual ou maior lucro com a mesma ofer
ta de borracha. Ao mesmo tempo, os preços inflacionados provocados pelo 
boom econômico e pela especulação derivada da situação de guerra fazi
am-nos lucrar extraordinariamente. Segundo este argumento, a única 
maneira de aumentar a produção de borracha no volume requerido pelos 
Acordos de Washington seria destruir aquele sistema, comprando borra
cha diretamente dos seringueiros e fornecendo-lhes os produtos necessári
os para o trabalho e a sobrevivência na selva, numa reengenharia política 
improvável. Dean conclui que, diante deste dilema, a "embaixada norte
americana por fim decidiu que a única esperança de fazer crescer as ex
portações era colaborar com os sátrapas que controlavam o comércio". A 
estratégia falhou, e os 

aviadores e seringalistas trapacearam os norte-americanos tão facil
mente quanto eles faziam com os seringueiros( ... ) e mesmo com um 
incentivo quatro ou cinco vezes maior do que o preço do produto no 
mercado mundial eles não se interessavam em aumentar a produção. 
(Dean, 1987: 95, 103-104) 

O domfnio dos aviadores e seringalistas sobre o sistema de produção 
e comércio de borracha fez-se ainda maior depois do bloqueio submarino 
imposto pelos alemães. Como apontou Djalrna Batista (1946), o Amazo
nas praticamente não produzia alimentos e outras mercadorias básicas, 
importando praticamente tudo. Com o bloqueio, o delta do rio Alnazonas, 
portão de entrada do vale, ficou isolado do resto do Brasil, tornando o 
transporte de produtos e pessoas ainda mais difícil e dispendioso. O re
sultado foi uma inflação de 300% durante a Guerra, não acompanhada, 
naturalmente, de uma respectiva elevação dos salários. Segundo Dean 
(198 7: 96), a especulação com produtos alimentícios tomou uma di
mensão tão descontrolada que "técnicos da RDC relataram que muitos 
seringueiros eram forçados a voltar-se para a caça e pesca para sobrevi
ver". Alves (1984: 101-102) concluiu que a maior conseqüência do Pro
grama da Borracha, com seu estfmulo aos investimentos internacional e 
governamental, foi um revigoramento do "arcaico e reacionário sistema 
de crédito e distribuição", baseado numa relação de trabalho precária, quase 
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uma escravidão. Para Batista (1946: 199-200), a Guerra trouxe um simu
lacro de desenvolvimento econômico para a região: muito dinheiro circu

lou pelo vale, mas pouca gente disto se beneficiou. Para a maioria da po

pulação, as condições de vida pioraram, perfazendo um período de dois 
anos "de miséria e exploração". 

Uma carta de dois seringueiros de Brasiléia, no Acre, encaminhada 

ao presidente Vargas, corrobora os argumentos dos autores citados. Os 

seringueiros Francisco Praia e João Valério, dizendo-se "vítimas de injusti
ças e ameaças", denunciam os abusos a que estavam submetidos. Segun

do Praia e Valério, o proprietário do seringa! Paraguassu, "de nacionalidade 
portuguesa", vendia atebrina "certificada pelo governo", cobrava "gratifi

cações dos soldados da borracha que foram transportados para esta fronteira 

a custa do governo", não reconhecia "nossas contas de liquidações da borra
cha", falsificavam a "conta geral do Banco", além de "falsificar" a borracha, 

misturando outras substâncias ao látex. Os seringueiros afirmavam que 
eram acusados de "pôr na borracha sernambi e outras" (sic), porém refuta

vam veementemente a acusação dos seringalistas, afirmando que nunca 

fariam isto "nem quando a borracha não tinha a exigência que tem atual
mente", por saberem "tratar-se de material de guerra cotado por V: Exaª". 

Finalizavam a carta afirmando-se: "soldados da borracha empenhados na 

defesa do país ( ... ) e que contavam com o apoio de V: Exª para que nossa 
situação seja melhorada" .47 

O Controle de Malária no Pós-Guerra: o DDT 

O padrão de controle da malária alterou-se substancialmente com 

a invenção de um novo e poderoso inseticida residual desenvolvido du

rante a Guerra: o DDT. A partir daí, o campo de batalha contra a malária 
deslocou-se do ambiente ecológico do vetor para o interior das habita
ções. Testado secretamente em 1942 pelos Estados Unidos, a partir de 
1944 o DDT foi usado no teatro cle guerra europeu e, a partir de 1945, no 

Brasil. O DDT era aspergido em superfícies interiores das habitações, 
diminuindo sensivelmente os custos de combate aos vetores. O sucesso 

desta nova técnica fez com que, cada vez mais, os responsáveis pelas 

políticas sanitárias acreditassem que o DDT substituiria as tradicionais 
formas de controle da malária, contribuindo de forma determinante para 
a fomentação do 'otimismo sanitário' do pós-Guerra e reforçando uma 
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perspectiva médica reducionista, com a crença de que seria possível 
erradicar a doença (McNeill, 1989; Garret, 1995). 

A Divisão de Malária do Sesp decidiu experimentar o uso do DDT em 
Breves, uma das vilas de maior endemicidade de malária no Amazonas, 
localizada no sudoeste da ilha de Marajó. 48 Numa pesquisa do Sesp, em 
1943, os médicos detectaram o plasmodium de malária em 22% da popula
ção. Breves foi um dos lugares do vale onde a tentativa de controle da 
doença fracassara. A vila estava rodeada por vastos pântanos, difíceis de 
serem drenados, e a aspersão de óleo em águas estagnadas também se 

mostrara inútil. Com o abandono destas medidas, no começo de 1945 
houve um "tremendo aumento da malária em Breves" e, naquele mesmo 
ano, iniciou-se o tratamento com DDT nas moradias da vila. Em janeiro 
do ano seguinte, o "Anopheles darlingi, tanto em larva como adulto, havia 
desaparecido em Breves". 49 

Após o bom resultado da experiência em Breves, a Divisão de Malária 
do Sesp resolveu experimentar o uso do DDT em maior escala. Os relatórios 
produzidos pelos médicos do Sesp na época mostram um crescente otimis
mo no combate à malária com a nova técnica.so O entomologista Leônidas 
Deane, por exemplo, registrou: "o DDT parece ser o meio mais eficiente de 
reduzir a malária ( ... ), na medida em que seu efeito residual toma possível a 
erradicação de uma alta percentagem de darlingi nas casas aspergidas { ... ) 
mesmo quatro meses após a aplicação" (Deane et ai., 1948: 1122). 

Encorajado pela boa perspectiva, o Sesp assinou um acordo com o 
governo do Amapá para aspergir DDT em quatro vilas do então territó
rio. Outros acordos similares seguiram-se: em setembro de 1946, o 
Sesp foi contratado pelo governo do território do Guaporé para aspergir 
DDT nas residências e edifícios públicos de Porto Velho e Guajará-Mi
rim. Os excelentes resultados levaram a dois outros convênios simila
res, desta vez ampliando a ação para as moradias ao longo da estr~da 
de ferro Madeira-Mamoré e para as pequenas vilas de Jaci-Paraná, Abunã 
e Fortaleza de Abunã. 51 

Embalado pelos resultados aparentemente definitivos do uso do DDT, 
os governos de diversos municípios da Amazônia também procuraram o 
Sesp para negociar contratos semelhantes. Em 1946 os prefeitos das cida
des de Altamira e Óbidos, no Pará, assinaram acordos segundo os quais o 
Sesp providenciaria tecnologia e funcionários capacitados, enquanto a ci
dade pagaria pelo DDT e pelo transporte de homens e material. 52 Neste 
ritmo, em 1949 o Sesp havia aspergido DDT em 164 cidades e vilas nos 
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estados do Pará e Amazonas e nos territórios de Guaporé e Amapá. A des
pesa, quando possível, era paga pela municipalidade, mas o Sesp também 
dividia o custo e mesmo o assumia completamente, caso a cidade não 
pudesse pagar pelo serviço. 53 Já em 1947, a aspersão de DDT em paredes 
interiores era "medida única de controle da malária" na Amazônia brasi
leira (Deane et al, 1948: 112 1). 

A partir de 1 949, o Sesp deixou de executar a politica de controle de 
malária no Amazonas e no vale do Rio Doce, sendo esta responsabilidade 
transferida para o Serviço Nacional de Malária. s• Podemos afirmar com 
propriedade que as experiências do Sesp com DDT sem dúvida fazem parte 
de um cenário internacional. Ao lado das iniciativas conduzidas, neste 
campo, pela Fundação Rockefeller, no México e na Sardenha, a ação do 
Sesp com o DDT na Amazônia congrega um conjunto de experiências que, 
naquela conjuntura, transformaram o inseticida na única ferramenta 
antimalária e contribuíram para a propagação do 'otimismo sanitário' do 
pós-Guerra. Em 1959, o cônsul americano em São Paulo indicava que, a 
partir da introdução do DDT no Brasil, "pela primeira vez as áreas rurais 
foram efetivamente tratadas" e o número de casos relatados "caiu a cerca 
de quatro mil casos por ano". 55 

Um outro elemento proporcionado pelas bem-sucedidas experiências 
com o DDT em diversos outros países foi o reforço do conceito de erradicação 
(Yekutiel, 1980). Foi esta perspectiva que levou a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a decidir, em 1955, por um plano mundial de erradicação 
da malária. Numa avaliação bastante otimista, a OMS acreditou ser pos
sível eliminar a malária do mundo através de aspersões regulares de DDT, 
seguidas de estrita vigilância. O projeto de erradicar a malária do planeta 
só seria abandonado em 1969. 

O súbito sucesso do controle da malária trazido pelo DDT ofuscava 
os possíveis efeitos colaterais do inseticida. Questionado, em 1945, sobre 
a aplicação, por aeroplanos, de DDT sobre a cidade de Belém, o diretor da 
Divisão de Malária, Ayrosa Galvão, teve o bom senso de sugerir que o Sesp 
não aspergisse o inseticida sobre os reservatórios de água da cidade. 56 Eugene 
Campbell, representante do laia no Brasil, também preocupado com os 
efeitos da aspersão de DDT sobre reservatórios de águas, consultou seu 
superior em Washington, recebendo como resposta: 
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DDT sobre material que possa ser consumido por humanos. Nós 
estamos investigando a questão e temos notícia de uma experiência, 



que ainda é muito confidencial, onde se está tentando controlar vermes 
pelo uso (de doses ínfimas) do DDT (em reservatórios de águas).57 

Se, até a década de 1950, faltava conhecimento sobre as conseqüên
cias ecológicas do DDT, a publicação do livro Silent Spring, em 1962, con
correu para a conscientização da opinião pública, nos Estados Unidos, 
sobre os efeitos perversos do inseticida (Carson, 1987). O uso extensivo de 
DDT destrói um amplo espectro de espécies de insetos e contamina outros 
animais da cadeia alimentar que vai até os humanos. Além disto, alguns 
mosquitos desenvolveram resistência ao DDT e a outros inseticidas. Em 
1976, três espécies de Anopheles já eram resistentes ao DDT, outras 21, a 
uma combinação de DDT com outros inseticidas, enquanto 42 espécies 
resistiam apenas a outros inseticidas. 

O fracasso da visão reducionista, fundamentada no uso extensivo 
do DDT, refletiu-se no ressurgimento da malária no mundo. Na década de 
1970, o número de casos de malária cresceu dramaticamente em diversas 
regiões tropicais. Este ressurgimento foi muito maior no Sul e no Sudeste 
da Ásia, mas mostrou-se em evidência nas Américas Central e do Sul. No 
Amazonas brasileiro, os casos oficialmente reportados de malária têm cres
cido desde 1970, atingindo 577.520 registros em 1989. Casos importados 
de malária também vêm crescendo nos Estados Unidos e na Europa, desa

fiando as autoridades sanitárias e apresentando novos problemas (McNeill, 
1987; Phillips, 1983; Sawyer, 1992). 

Notas 

"Statement given to press by F. W Utz, executive v1ce-president, Rubber Development 
Corporation, Rio de Janeiro, March 9, 1945", p. 3, enclausure to dispatch n. 523 dated 
March 12, 1945, from the U. S. Embassy to the Secretary of State, Nara, RG 59, 
Decimal File, 1945-49, Box 5465. · 

•:io.greement between the U. S. of America and Brazil, effected by exchange notes 
signed in Washington, March 3, 1942", p. 3-4, Department of State Publication 2098, 
Executive Agreements Series 371. 

Berle to the Secretary of State, August 8, 1945, Nara, RG 59, Decimal File, 1945-49, 
Box5465. 

"The Health and Sanitation Division Reports on its Program in the Amazon Valley", 
Health and Sanitation Division Ne.swktcr, n. 112 (July 194 7): 1. 

A palavra empregada era 'desenvolvimento', o que nos sugere, mais uma vez, que 
Rockefeller representava interesses norte-americanos associados a uma expectativa de 
redefinição das relações econômicas entre EUA e Brasil, não demonstrando desejar 

133 



6 

reduzir tamanhas possibilidades a um empreendimento que terminasse com a guerra. 

Cross-Reference Sheet I. G. n. 2400, "Report on Brazilian lndian labor and [ndian 
Administration in relation to the rubber collection program for U. S. Department of 
Interior", June, 1942, Nara, RG 165, General and Special Staffs, Military lntefügence 
Division Regional Files, 1922-44, Brazil, Box 210. 

Caldwell King to Berent Friele, April 28, 1942, p. 1-2, attached to memorandum CO n. 
1061, from the Brazilian Division to the Coordinator, May 12, 1942, Nara. RG 229, 
Records of the Deparbnent of Basic Economy, Health and Sanitation Division, Montly 
Progress Report of Field Parties (E-143), Brazil, Box 1599. 

Berle to the Secretary of State, August 8, 1945, Nara, RG 59, DecimaJ File, 1945-49, 
Box 5465. Grifos nossos. 

A historiadora Bárbara Weinstein lançou um outro olhar sobre esta imagem dos 
seringueiros impotentes e superexplorados por patrões impiedosos, apontando para 
o grau de autonomia que estes trabalhadores conseguiram no trabalho na selva. Cf. 
Weinstein (1983). 

'º Caldwell King to Berent Friele, April 28, 1942, p. 1, attached to memorandum CO n. 
1061, from the Brazilian Division to the Coordinator, May 12, 1942, Nara, RG 229, 
Records of the Déparbnent of Basic Economy, Health and Sanitation Division, Montly 
Progress Report of Field Parties (E-143), Brazil, Box 1599. 

11 Mixed Sanitary Commission, "Pará", p. 3-9, 'l'\mazonas", p. 1-5. ln "Report to the 
Surgeon General of the Brazilian Army", Nara, RG 165, General and Special Staffs, 
Military lntelligence Division Regional Files. 1922-22, Brazil, Box 211; Waddell, K. C. 
"Report on Amazon", p. 13, Nara, RG 229, Records of the Department of Basic Economy, 
Health and Sanitation Division, Montly Progress Report of Field Parties, (E-143), 
Brazil, Box 1599. 

1~ Existem evidências biológicas e históricas sugerindo que a malária é originária da 
África e que não existia na América antes da chegada dos colonizadores. Dunn 
(1993) argumenta que a evidência biológica mais forte está no fato de um plasmodium 
similar ao que infecta os humanos ser encontrado em gorilas e chipanzés africanos. 
MacNeill (1989) acrescenta que as pesqursas genéticas mostram que as populações 
amerindias parecem não apresentar nenhuma resistência à infecção, em contraste 
com os povos africanos. Outra evidência biológica é indicada por Ackerknecht ( 1965), 
ao argumentar que na África está o mais terrível dos vetores, o Anopheles gambiae. 
MacNeill (1989). utilizando-se de relatórios de duas expedições espanholas que subi
ram o rio Amazonas no século XVII. concluiu que a malária deve ter chegado no vale 
depois da primeira metade daquele século, contribuindo decisivamente para a 
depopulação daquela região. Dunn (1993) concorda que o parasito da malária veio ao 
Novo Mundo trazido por colonos europeus e escravos africanos. 

' 3 Relatório sobre o trabalho da União contra a malária do anos de 1931 a 1939, Arqui
vo Gustavo Capanema, CPOOC, GC h 1938.02.21, série H. Ministério da f.ducação e 
Saúde, rolo 67, "malária". 

1S 

13+ 

"O Saneamento da Amazônia", Correio da Manhã. 24 de outubro de 1940, p. 2; "Os 
serviços de saneamento de Amazônia". Correio da Manhã, 16 de outubro de 1940, p. 3. 

"Os serviços de saneamento da Amazônia", Correi.o da Manhã, 16 de outubro de 1940, 
p. 3; "Para a campanha do serviço de saneamento do Amazonas", Correio da Manhã, 
27 dejulho de 1941, p. 7. 



16 Memorandum from R. C. Waddell, December 18, 1942, Arquivo Histórico da Funda
ção Serviços de Saúde Pública (doravante AHFSSPJ, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz 
(doravante .COC), Série Administração, Pasta 46, Caixa S. 

17 Memorandum from Carl Sylvester to B. M. Frug, January 12, 1943, COC, AHFSSP, 
Série Administração, Pasta 46, Caixa 5. 

18 NProjects in the Americas", Health and Sanitation Division Newsletter, n. 8 (January 
1943): 1. 

'º Newton de Menezes Vieiralves to K. C. Waddel, "Yearly report on atebrine distribution", 
p. 1-4, January 14, 1943, Nara, RG 229, General Records, Central Files, 1. Basic 
Economic, Country Files, Brazil, Box 83; "Projects in the Americas;', Health and 
Sanitation Division Newsletter, n. 8 (January 1943): 1; "lermo de encerramento e sumá
rio final do projeto n. PA-BEL-20", p. 1. Maio de 1961, coe, AHFSSP, Série Adminis
tração, Pasta 46, Caixa 5; Deane (1947: 30). 

•
0 Newton de Menezes Vieiralves to K. C. Waddel, "Yearly report on atebrine distribution", 

p. 3, January 14, 1943, Nara, RG 229, General Records, Central Files, 1. Basic Economic, 
Country Files. Brazil, Box 83 Vieiralves. 

"Finnal summary and conclusion agreement of project AM-IBA-4", p. 2, December 
15, 1950, coe, AHFSSP, Assistência Médico-Sanitária, Pasta 65, Caixa 25. Grandes 
corporações também aproveitaram-se desta grande demanda de atebrina para au
mentar seus lucros. Fred Soper (1977: 231) relata que, em 1940, recusou uma oferta 
de uma companhia americana que queria exportar atebrina para o Brasil ao preço de 
USS 23,50 por mil tabletes pois ele havia comprado da Bayer o mesmo produto ao 
preço de USS 10 por mil tabletes. Soper diz que ficou "chocado" ao saber que a mesma 
companhia americana estava produzindo o remédio por US$ 4 por mil tabletes. 

-- "Projects in the Americas", Health and Sanitation Division Newsletter, n. 8 (January 
1943): 2; Clark H. Yeager to John Famham, January 20, 1943, Nara, RG 229, General 
Records, Central Files, 1, Basic &onomic, Health and Sanitation, Box 79. 

23 "Montly report for January, 1944, Amazon Project, medical activities", p. 4, Nara, RG 
229, Records of the Department of Basic Economic, Health and Sanitation, Monthly 
Progress Reports of Field Pa.rties (E-143), Brazi\, Box 1601. 

,. Clark H. Yeager to John Farnham, January 20, 1943, Nara, RG 229, General Records, 
Central Files, 1, Basic Economic, Health and Sanitation, Box 79. 

25 C. A. Silvester to George Saunders, February 15, 1943, COC, AHFSSP, Série Adminis
tração, Pasta 46, Caixa 5. 

26 "lermo de encerramento e sumário rmaJ do projeto n. PA-BEL-20", p. 1, maio de 1961, 
coe, AHFSSP, Série Administração, Pasta 46, Caixa 5. 

27 "Resumo de comentários do chefe do projeto AM-TAR-4, Tarauacá Health Center", 
p. 3, appended to "Final summary and completion agreement of project AM-TAR-
4,,, December 15, 1950, COC, AHFSSP, Série Assistência Médico-Sanitária. Pasta 35, 
Caixa 22. 

28 "Final Summary and completion agreement of project AM-CSU-4", p. 7, December 
15, 1950, coe, AHFSSP, Série Administração, Pasta 5, Caixa 17. 

19 "Project description and agreement, project AM-BEL-1B", p. 3, October 1, 1945. coe, 
AHFSSP, Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

135 



JO 

31 

J2 

"Report for the Brazilian field party for the month of August, 1943H, p. 45-46, Nara, 
RG 229; Records of the Department of Basic Economy, Healt and Sanitation Division, 
Monthly Progress Reports of Field Parties (E-143), Brazil, Box 1600. 

"Report for the Brazilian field party for the month of August, 1943", p. 45, Nara, RG 
229, Records of the Department of Basic Economy, Healt and Sanitation Division, 
Monthly Progress Reports of Field Parties (E-143), Brazil, Box 1600; ªAmazon Project", 
Health and Sanitation Division Newsletter n. 30 (November 1943): 6. 

"Summary of the malaria program in the Latin American republics", Health and 
Sanitation Division Ncwsletter, n. 10 (February 1943): 1-2. 

33 Cristopherson, E. H. "Os centros de saóde", Boletim do Sesp, n. 21 {abril 1945): 4. 
34 

JS 

36 

37 

38 

39 

"Brazil", Health and Sanit.ation Division Newsletter, n. 26 (September 1943): 2. 

"Report for the Brazilian field party for the month of November, 1943", p. 3, Nara, RG 
229, Records of Department of Basic fa:onomy, Health and Sanitation Division, Monthly 
Progress Reports of Field Parties (E-143), Brazil, Box 1600. 

"Public health in the Amazon Valley, Brazil, 1942-43", Health and Sanit.ation Division 
Newsletter, n. 42 (May 1944}: 3. 

'1'\ saóde póblica no vale do Amazonas", Boletim do Se.sp, n. 12 (julho 1944): 3. 

"Amazon Project, liaa, Division of Health and Sanitation, Report for May, 1943", p. 1, 
Nara, RG 159, Decimal File, 1940-44, Box 4474. 

','\ saóde pública no vale do Amazonas", Boletim do Sesp, n. 12 (julho 1944): 3. 

•
0 "Breves on the Amawn", Health and Sanitation Division Newsletter, n. 137 (July and 

August 1950): 7. 

Estamos utilizando aqui o mais forte dos significados que, no pensamento social 
brasileiro, adquiriu a categoria 'sertão' - a de uma região empob~ecida, isolada e 
abandonada pelo poder póblico, que precisaria ser integrada à nacionalidade. Cf. 
Uma, 1999. 

"The Health and Sanitation Division Reports on its Program in the Amazon Valley ". 
Health and Sanitation Division Neswleter, n. 112 (July 1947): 7. 

13 O darUngi mostrou-se um mosquito com hábitos bastante domésticos e a aspersão de 
quúnicos nas paredes da casa foi um dos métodos utilizados pelo Sesp para eliminá
lo. Entretanto, o mosquito picava suas vítimas à noit~ e assim a aspersão, realizada 
durante o dia, mostrou-se praticamente inútil. 

.. ,;Final summary and completition agreement, project AM-BEL-1 B", p. 1, December 
15, 1950, AHFSSP, Série Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

"Populações de algumas cidades da Amazônia", Boletim do Sesp, n. 45 {abril 1947): 12, 
14, 16; Bolet~m doSe.sp, n. 46 (maio 1947): 10, 16; Boletim do Sesp, n. 47 (junho 1947): 8, 
12; Boletim do Sesp, n. 59 (junho 1948}: 6, 8, 11. 

46 Arthur César Ferreira Reis dá nómeros da produção total de borracha entre 1942 
e 1945, mas não informa o volume exportado para os Estado Unidos. Cf. O seringal 
e o seringueiro. Manaus: Governo do Estado do Amazonas/Universidade do Ama
zonas, 1997 . 

., Carta de Francisco Praia e João Valé.rio para o Presidente da Repóblica, 10 de maio de 
1944, Arquivo Nacional, Gabinete Civil da Presidência da República/Fundo Soldados 

136 



•• 

49 

da Borracha, doe. 21722/44. Notemos como os trabalhadores utilizavam, a seu favor, 
o discurso oficial, reivindicando direitos que sabiam ter, pelo menos em teoria. Esta 
apropriação, pelos trabalhadores, do discurso oficial do Estado Novo foi estudada por 
Ferreira, J. Trabalhadores do BrasiL O imaginário popular. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1997. 

"Breves on the Amazon", Health and Sanitation Division Newsletter, n. 137 (July and 
August 1950): 8. 

"No more hospitality for mosquitoes em Breves, Brazil", Health and Sanitation Division 
Newsletter, n. 95 (May 1946): 1-3. 

so Galvão, A. L. A. "Relatório da divisão de malária", 14 de novembro de 1946, AHFSSP, 

Sl 

S3 

S4 

ss 

Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

Galvão, A. L. A. "Relatório da divisão de malária", p. 20-21, 14 de novembro de 1946, 
AHFSSP, Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23; "Brazil", Health and Sanitation 
Division Newsletter, n. 26 (September 1943): 14-15; 'l'\cordo para aplicação de ODT 
residual em 456 casas ao longo da estrada de ferro Madeira-Mamoré", 2 de feverereiro 
de 1948; •~cordo para aplicação de DDT residual em Jaci-Paraná, Abunã e Fortaleza 
de Abunã", 2 de fevereiro de 1948, anexado ao "Final summary and completition 
agreement, project AM-BEL-1B", December 15, 1950, AHFSSP, Série Assistência Mé
dico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

'l'\.cordo entre o Sesp e a prefeitura de Altamira", 20 de julho de 1946; ':t'.cordo entre o 
Sesp e a prefeitura de Óbidos", 28 de novembro de 1946, anexos ao "Final summary 
and completition agreement, project AM-BElrlB", December 15, 1950, AHFSSP, Série 
Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

"Projetos de DDT no Programa da Amazônia", anexado ao "Final summary and 
completition agreement, project AM-BEL-1 B", p. 1, December 15, 1950, AHFSSP, Série 
Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44. Caixa 23. 

"O Sesp e o SNM realizam um acordo para a luta antimalária", Boletim do Sesp, n. 72 
(julho 1949): 1. 

"Brazil's pharmaceutical industry and trade", Foreign service dispach n. 57, from U. 
S. consulate at São Paulo to the Department of State, August 14, 1959, Nara, RG 59, 
Decimal File, 1955-59, Box 4331. 

s<> Galvão, A. L. A. "Relatório da divisão de malárià", p. 22, 14 de novembro de 1946, 
AHFSSP, Assistência Médico-Sanitária, Pasta 44, Caixa 23. 

s, John D. Yeagley to Eugene Campbell, September 13, 1945, Nara, RG 229, General 
Records, Central File, 1, Basic Economic, Country Files, Brazil, Box 83. 

137 



5 

Organizando o Trabalho: 
o exércíto de 'soldados da borracha' 

Sabemos que a carência de mão-de-obra impôs-se como um dos 

maiores obstáculos ao awnento da produção da borracha natural da Ama
zônia na época da Guerra. O despovoamento da região, em decorrência da 

crise da borracha na década de 1910, estendeu-se pelo menos até 1940, 

ano em que o censo registrou praticamente o mesmo número de habitan
tes que o apreciado em 1920. Desde o século XIX, a Amazônia atraía 

migrantes do Nordeste que ou intentavam 'enricar' com as novas oportu
nidades vislumbradas ou simplesmente fugiam das secas e de sua seqüên

cia de privações. Uma severa seca atingiu, em 1941, áridas regiões do 
Nordeste, e provocou uma migração espontânea de milhares de nordesti
nos para a Amazônia, tornando-se uma variável importante para a cha

mada 'batalha da borracha'. 
O Departamento Nacional de Imigraç~o (DNI) logo tratou de ordenar 

esse fluxo voluntário de pessoas, recrutando famílias de refugiados no 

Ceará e Paraíba e fornecendo-lhes a passagem em navios para o Amazo

nas. Com isto, o DNI objetivava prover assistência às famílias destituídas 
e fornecer a tão necessária mão-de-obra para o aumento da produção de 
borracha. 1 O plano consistia em transportar 4.800 pessoas por mês e, para 

tanto, estabeleceu-se um posto de embarque em Fortaleza, além de aloja
mentos em Belém e Manaus. Entretanto, o número de pessoas que assim 

se dirigiam para o Amazonas ainda estava muito abaixo dos planos iniciais 

do DNI: entre maio e junho de 1942, apenas 1.800 migrantes passaram 
pelo alojamento de Belém. 2 No segundo semestre de 1942, uma ameaça 

veio prejudicar os esforços do DNl: submarinos alemães afundaram diversos 
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navios na costa brasileira e a rota marítima entre Fortaleza e Belém foi 
fechada. Como resultado, "milhares de migrantes" se amontoavam nos 
postos de embarque em Fortaleza, "sujeitos a epidemias" .3 

Tornou-se evidente que a política do DNI de transferir grupos fami
liares para o Amazonas não proveria a mão-de-obra necessária para a 
'batalha da borracha'. Na verdade, a principal preocupação do DNI era 
providenciar socorro aos retirantes, e não força de trabalho para a indús
tria da borracha. De fato, nenhuma das pessoas que passaram pelo posto 
de Belém até junho de 1942 fora trabalhar nos seringais: elas se emprega
vam nas áreas vizinhas à cidade ou nas regiões agrícolas da estrada de 
ferro Bragança, no Pará, onde muitos mantinham relações familiares. 4 Em 
agosto de 1942, restavam 7.216 migrantes nos alojamentos de Belém e 
Manaus. Alguns dos que passaram por Manaus dirigiram-se aos serin
gais; porém, os que entraram por Belém continuaram a buscar empregos 
na agricultura familiar. 5 Além disso, a política do DNI de transferir famí
lias implicava que grande parte dos migrantes se constituísse de mulheres 
e crianças que não iriam trabalhar como seringueiros, uma função exercida 
por homens adultos. Dos 650 migrantes abrigados no posto de Belém em 
junho de 1942, 220 eram menores de 14 anos, enquanto que, do total dos 
colonos transferidos pelo DNI para o Amazonas, apenas um terço se com
punha por homens adultos. 6 Para somar seringueiros à 'batalha da borra
cha' seria necessária uma outra estratégia. 

Os Burocratas 

Em agosto de 1942, a Rubber Reserve Corporation (RDC) foi designa
da pelo Secretário de Estado norte-americano para financiar um programa 
de migração para o Amazonas. 7 Dois meses depois, uma reunião para or
ganizar este programa foi realizada na direção do DNI, no Rio de Janeiro. 
O número de organizações brasileiras e norte-americanas representadas 
neste encontro indicava a preocupação com o tema: além do diretor do 
DNI, estavam presentes dois representantes do Escritório, dois do Sesp, 
um do governo do Ceará, outro da Comissão de Controle dos Acordos de 
Waslúngton e um da RDC.8 

Derivou desta reunião a organização do Programa Migração do Sesp, 
formalizado em dezembro de 1942, quando a agência e o DNI assinaram um 
termo de responsabilidade mútua: o DNI recrutaria os migrantes, enquanto 
o Sesp selecionaria aqueles fisicamente capazes, proveria assistência 
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médica nos postos do DNI e as boas condições sanitárias nos alojamen

tos. O Programa Migração op~rava uma vasta rede de postos de saúde, 
enfermarias, hospitais, postos de recrutamento e hospedarias nos esta
dos do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pará, Piauí e Amazonas. 
O antropólogo norte-americano Charles Wagley, então funcionário do 
Escritório, foi nomeado o primeiro diretor do Programa de Migração do 
Sesp (Bastos, 1993). 9 

Com recursos da RDC, o governo brasileiro criou duas outras agências 
com o encargo de cuidar da migração de homens adultos para a Amazô
nia. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia 
(Semta), fundado em novembro de 1942, recrutaria 50 mil homens até o 
fim de maio do ano seguinte (Green, 1971).'º Já a Superintendência de 
Abastecimento do Vale Amazônico (Sava), concebida em dezembro de 1942, 
receberia os recrutados em Belém e os distribuiria pelas áreas produtoras 
de borracha do vale. Atentando para a preocupação com o trabalhador 
brasileiro, enfatizada pelo discurso oficial do Estado Novo, o acordo que a 
Sava assinou com a RDC estabelecia que os migrantes seriam encaminha
dos para "qualificados seringalistas", e estariam "sob proteção de toda a 
legislação civil e do trabalho" .11 Esta proliferação de agências com tarefas 
distintas mas conflitantes acabou acarretando muitos problemas para o 
Programa Migração. 

O Programa de Migração do Sesp expandiu-se a partir de acordo assi
nado com o Semta. 12 Diferentemente de contrato anterior assinado com o 
DNI, o Sesp não ficou responsável pelas condições de saúde dos recrutados, 
tarefa delegada a um grupo de médicos do Semta. Em muitos documentos, 
no entanto, a incumbência da avaliação médica dos migrantes aparece com
partilhada por uma junta de médicos do Sesp e do Semta. 13 Tamanha confu
são de competências trouxe prejuízos ao projeto: pelo acordo original, o Sesp 
estaria obrigado a velar pela saúde dos migrantes "apenas enquanto esses 
estivessem em trânsito". Com as fronteiras de responsabilidade mal defini
das, o Semta concordou em obedecer aos requerimentos sanitários do Sesp 
nos alojamentos espalhados do Nordeste à Amazônia .14 Com o fechamento 

da rota marítima entre Fortaleza e Belém, após o ataque dos submarinos 
alemães, o transporte dos migrantes seria feito por terra, com uma rede de 
alojamentos aptos para escalas durante a longa viagem. 15 

O Semta promoveu uma campanha agressiva para recrutar traba
lhadores, mediante o uso de folhetos, cartazes e anúncios em rádios e 
jornais. 16 O folheto Rumo à Amazônia, terra da fartura é um bom exemplo: 
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exaltava o patriotismo e listava as numerosas vantagens que os migrantes 
receberiam ao se alistarem no 'exército da borracha', entre as quais o status 
de 'soldados da borracha', embora estivessem dispensados do serviço mili
tar. As vanlé!.gt:n::; rnél.tt:riais indufam o fornecimento de alimentação e 
alojamento; assistênciam médica; equipamento para viagem e trabalho; 
adiantamento no salário e um auxílio financeiro para suas famílias. 17 O 
Semta também se comprometia com a estruturação das familias em coo
perativas pelas quais receberiam assistência médica, religiosa e econômi
ca, além de garantir meios de contato com os parentes na Amazônia. 18 

O maior atrativo para os potenciais migrantes era o contrato de tra
balho prometido. O Semta assegurava ao migrante que, durante os dois 
anos no seringai, ele "continuaria sob a proteção do governo". Assegura
va-se, além do pagamento de, "pelo menos", 60% do valor da borracha que 
extraíssem, um 'adiantamento' em alimentos, remédios, roupas, utensílios, 
ferramentas e armas de caça. Por fim, o contrato estabelecia que o traba
lhador poderia dispor de 50% de toda a castanha e a madeira coletadas, 
teria direito a cultivar um hectare de terra e a toda a caça e o peixe que se 
sentisse impelido a obter pelo seu trabalho. 19 

O discurso patriótico era fartamente utilizado para angariar o apoio 

das autoridades municipais, especialmente prefeitos e párocos. O interventor 
do Ceará conclamou os prefeitos a ajudar o Semta a recrutar "todos os 
homens desempregados que queiram ir para o Amazonas". 20 Respondendo 
a esse apelo, o prefeito de Iguatu, onde o Semta construiu um posto para 
1.200 homens, ofereceu os serviços do hospital local. A Igreja Católica, 
por sua vez, foi persuadida a colaborar, após uma "longa conversa" entre o 
diretor do Semta, Assis Ribeiro, e o Núncio Apostólico. Selado o entendi
mento, a Igreja designou o carismático padre Helder Câmara para chefiar o 
Departamento de Assistência Religiosa do Semta 21 e encorajar párocos e 
bispos a cooperarem com o plano de migração, além de prover de assistên
cia religiosa os migrantes e suas famílias. 22 Antes das visitas do recrutador
médico do Semta, os vigários das pequenas localidades recebiam de Helder 
Câmara explicações sobre o programa e um pedido de apoio. 23 

A propaganda e o apoio da Igreja Católica tinham por objetivo vencer 
a forte resistência encontri:ida pelo Programa Migração entre os pequenos 
comerciantes, as populações e autoridades locais. Os pequenos negocian
tes temiam a falta de força de trabalho, insistindo que o governo investis
se na região das secas. 21 Os trabalhadores, por sua vez, temiam alistar-se, 
diante de absurdos rumores de que seriam enviados para guerra na África 



ou comidos pelos índios no Alnazonas ou, ainda, vendidos como escravos 

nos seringais. 25 Um exemplo desta resistência encontramos na pequena 

cidade de Aracatu, no Ceará, onde um funcionário público municipal foi 

acusado de antipatriotismo por espalhar o boato de que os recrutados na 

cidade "seriam mandados para a África" .26 Na capital do estado, encontra

mos o outro lado da moeda: Antônio Fernandes_ de Albuquerque, desejoso 

de "contribuir com o patriótico esforço" do Semta, enviou uma carta ao 

seu diretor acusando os "quinta-colunas" de propalarem "histórias macabras 

de escravidão, assassinato e rebelião nos seringais". Albuquerque, que se 

lembrava de, quando criança, ouvir de seu pai essas histórias, argumenta

va que "esses fatos não mais acontecem", assegurando estarem os "nossos 

trabalhadores ( ... ) protegidos pelo presidente Getúlio Vargas" .27 

Os Migrantes 

Primeiro superintendente do Sesp, o médico americano George 

Saunders, em face de "violentos rumores" sobre as "deploráveis condi
ções sanitárias e de saúde" das famílias migrantes, comentou, definindo 

em poucas palavras a situação da maioria dos recrutados para o 'exército 
da borracha': 

Eu acredito que são apenas rumores e, embora as condições pu
dessem ser melhores, elas não são de todo más. Para começar, essas 
pessoas representam o mais baixo estrato social - a maioria deles não 
têm um tostão, estão mal vestidos e são quase todos subnutridos 
( ... ), muito provavelmente eles não têm nada além da sua tubercu
lose para compartilhar. 26 

Primeiro diretor do Programa Migração, Charles Wagley procurou 

conhecer com precisão os refugiados da seca, empreendendo uma viagem 

de cinco dias pelo sudoeste do Ceará e oeste da Paraíba. Entrevistou cida

dãos e autoridades locais, além dos próprios refugiados, para produzir um 

relatório sobre a seca do Ceará e seus efeitos sobre os refugiados e o Pro

grama. Wagley demonstrou que o espectro social dos afetados pela seca 

variava "do pequeno comerciante que perdeu o seu negócio até o refugiado 

nômade que está realmente morrendo de fome", e identificou dois grupos 

mais afetados, que deveriam ser alvos prioritários do Programa. O primei

ro grupo, que Wagley chamou de 'verdadeiramente flagelados', era com

posto por um grande número de pequenos proprietários (small farmers, no 
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original) e suas famílias, todos forçados a abandonar suas propriedades. 

Deste grupo, cerca de 18 mil homens estavam empregados pelo governo 
federal na construção de estradas. Computando os seus familiares, Wagley 

calculava que essa população alcançava 80 mil pessoas. Os contratados 
pelo governo para obras emergenciais recebiam diariamente 4$000 em 
moeda brasileira, o equivalente a vinte centavos de dólar. Aqueles suficien
temente 'afortunados' para ganhar esse salário podiam comprar os princi

pais itens da pobre dieta local: um quilo de feijão, um quilo de farinha de 
mandioca e uma rapadura. 

O segundo grupo, calculado em tomo de 100 mil pessoas, era com

posto por aqueles que, forçados a abandonar suas casas, peregrinavam 
pelas estradas, sujeitando-se à caridade pública. Reunidos em grupos nas 

pequenas vilas, viviam uma existência seminômade, sobrevivendo de es
molas, trabalhos ocasionais ou recebendo alguma ajuda da população. À 

noite, descansavam sob árvores ou em abrigos providos pela caridade ou 
autoridade local. Estas pessoas alimentavam-se diariamente de um pu

nhado de farinha de mandioca e um piabá (um pequeno peixe seco). Charles 
Wagley entrevistou uma família de cinco pessoas que há seis meses vaga
va de cidade em cidade: eles haviam deixado o Rio Grande do Norte e cami

nhado até o Ceará, na espera de que chovesse e pudessem voltar para casa. 29 

Apesar de Wagley ter classificado os flagelados de farmers, nem to
dos, necessariamente, eram pequenos proprietários, existindo entre eles 
alguns meeiros e assalariados. A maioria dos migrantes provinha do Cea

rá, que continha uma população de 2.091.032 habitantes em 1940. Deste 
número, 515.078 pessoas, 24,63% da população do estado, estavam em
pregados nas principais atividades econômicas do estado, agricultura e 

criação de animais. No estado da Paraíba, 28,34% da população também 

trabalhavam na agricultura e criação, como também o faziam 2 7 ,6 7% 
da população do Rio Grande do Norte (Brasil, 1947: 14, 17, 19). A maioria da 
população que trabalhava na agricultura, nestes três estados, era formada 
por colonos, assalariados ou parceiros, e apenas um pequeno percentual 
correspondia a proprietários de terras - com menos de cinco hectares (Bra

sil, 1950). Composta, portanto, de (poucos) pequenos proprietários e de 

uma maioria de colonos e parceiros, concebia-se a legião de migrantes que 
se conheceria como os 'soldados da borracha'. 

Apesar de Wagley ter diagnosticado a seca como a origem da tragédia 
social que ele testemunhou, o flagelo não é o único a influir na migração; 
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esta se origina de uma inter-relação de fatores sociais, ambientais, políticos 
e econômicos. A ligação evidente entre o fenômeno natural e a quebra da 
ordem social leva o desastre resultante a ser considerado natural, percepção 
que freqüentemente obscurece os dilemas econômicos, sociais e políticos 
que produzem ou exacerbam uma catástrofe ecológica (Ball, 1981). 

Além do trabalho de Wagley, outra fonte valiosa sobre os migrantes 
achamos no relatório de John Edwards acerca da viagem a bordo do vapor 
Comandante Ripper que, em abril de 1944, deixou Fortaleza em direção a 

Belém, levando 988 migrantes. Destes, 508 eram homens solteiros e ou
tras 480 pessoas posstúam famílias, recrutadas pelo DNI. Edwards entre
vistou um jovem casal sem filhos do Rio Grande do Norte que, como mi

lhares de outros, fugia da seca. Eles haviam perdido a colheita por dois 
anos consecutivos e "preferiam o risco do desconhecido do que morrer de 
fome". Um casal de "negros fortes", com um filho de oito anos, vinha 
de Iguatú, Ceará. O homem era pequeno proprietário e também trabalhara 
numa fábrica de óleo, "mas esta última havia incapacitado a sua mão 
para qualquer outro trabalho". Por causa da perda recorrente das colheitas 
e nenhuma perspectiva de trabalho, ele decidiu tentar a sorte no Amazo
nas. Outro casal de jovens, com um filho de quatro anos, repetiu uma 
história similar de colheitas e esperanças perdidas. Eles decidiram aventu

rar-se na viagem, mas não tinham "nenhuma idéia do que o futuro lhes 
reservava ou onde estavam indo". Caso tocante contou um viúvo com 
idade entre 55 e 60 anos, mas ainda "forte e saudável": já estabelecido no 
Amazonas, decidira buscar os seis filhos na Paraíba. Um homem solteiro, 
também da Paraíba, disse a Edwards que tinha 40 anos, apesar "de parecer 
ter 70 anos". Ele havia deixado a sua cidade natal por causa da seca e 
estava disposto a tentar a vida nos seringais da Amazônia. 30 

O relatório de José Carlos Ribeiro, que foi o segundo diretor do Progra
ma Migração, nos fornece dados quantitativos sobre os migrantes em 1943. 
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Tabela 3 - Migrantes recrutados pelo Semta em 1943 31 

Categoria Número % 

Recrutados para o Amazonas 10.824 100 

Desertados, durante a viagem 364 3,3 

Rejeitados ou mortos, sob responsabilidade do 
64 0,59 Semta em Belém 

Desertados, em Belém 1.247 11,52 

Rejeitados ou mortos, sob responsabilidade da 
712 6,57 Sava em Belém/ retornarrun às origens/ outros 

Entregues pela Sava aos seringais 8.437 77,94 

De Belém, a Sava enviou 5.492 dos recrutados em 1943 para Manaus, 

de onde seriam distribuídos pelos seringais do vale, dos quais: 

Tabela 4 - Migrantes mandados pela Sava para o alto vale do Amazonas 
em 1943 

Categoria Número % 

Enviados para Manaus 5.492 100 

Rejeitados após a chegada 350 6,37 

Trabalhando na agricultura 239 4,35 

Mortos nos acarnparnentos 12 0,21 

Desertaram 660 12,01 

Ainda acampados em Manaus 91 1,65 

Enviados para seringais 4.140 75,38 

'Infiltrado' entre os 10.824 homens refugiados da seca do Nordeste e 

recrutados pelo Semta em 1 943 estava um primeiro grupo selecionado entre 

a população de rua do Rio de Janeiro - como demonstrado na Tabela 5 -, que 

fora enviado para o Amazonas após uma campanha para "limpar a cida
de" de "gente indesejável", fomentada por um abrigo municipal. 
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Tabela 5 - Enviados pelo Albergue da Boa Vontade, no Rio de Janeiro, para 

o Semta 32 

Categoria Número % 

Homens examinados 1.446 100 

Fisicamente capazes 1.242 85,9 

Rejeitados 204 14, 1 

Dos 1.242 selecionados, 1.036 seguiram para o Amazonas e 206 

(16,58% dos selecionados) faltaram ao embarque. Vejamos a situação des
sa população recrutada no albergue carioca: 

Tabela 6 - Situação conjugal, raça e escolaridade dos 1.242 homens sele

cionados pelo Albergue da Boa Vontade 

Categoria Número % 

Solteiros 1.177 94,76 

Casados 52 4,19 

Viúvos 13 1,05 

Brancos 549 44,20 

Pardos 486 39, 13 

Negros 207 16,66 

Alfabetizados 974 78,42 

Analfabetos 268 21,58 

Este primeiro grupo de homens recrutados no Rio embarcou em 15 

de janeiro de 1943 para Fortaleza, onde foram submetidos a exames médi

cos. Aqueles fisicamente capazes seguiram para São Luis e, de lá, para 

Belém. Outros grupos de 60 homens percorreriam a mesma rota até o 

final do mês. Um grupo maior, composto de 300 homens, seguiu em com

panhia do cineasta Paulo Emílio Salles Gomes, encarregado de filmar a 

viagem. 33 Dos que chegaram à Fortaleza, 34 acabariam rejeitados num 
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segundo exame médico 34, o caso de João Dantas Amorim, que afirmou 

estar "passando necessidades", reclamando o salário "que lhe fora prome

tido" _:,s Além dos incapacitados por saúde, 24 outros também foram des

pachados de volta ao Rio, por 'insubordinação' .:Jó 

A atitude da municipalidade do Rio de Janeiro no recrutamento des
ta população de rua repercutiu tão mal que o presidente Vargas ordenou ao 

ministro João Alberto "tomar conta dos refugiados do Ceará". Vargas refe

ria-se aos 'telegramas alarmantes' de autoridades do Nordeste preocupa

das com a instabilidade social na região. Após intervenção de João Alberto 

junto ao Semta para "solucionar o problema dos refugiados", em janeiro de 

1943 a agência inciou o recrutamento no Ceará e, no dia 31 do mesmo 

mês, seu diretor anunciou o irúcio de uma "marcha para o Amazonas" _:,7 

Paulo Ribeiro, diretor do Semta, reconheceu que o grupo de homens 

recrutados no Rio foi o que "deu maior trabalho", ocasionando problemas 

com as polícias locais e muitas deserções. O pior incidente aconteceu em 

São Luís, onde houve conflito com a polícia e muitas prisões por desordem. 38 

Os migrantes recrutados eram abrigados e submetidos a exames pe
los médicos do Semta. Algumas doenças motivavam uma recusa definiti

va; outras, implicavam o encaminhamento para tratamento do migrante 

em uma clínica ou hospital do Sesp. Aqueles que adoeciam de forma 

'irrecuperável' em viagem eram embarcados de volta, conforme sucedeu 

com Pedro Soares, em São Luís, e Antônio Silvestre da Silva, em Teresina. 39 

Além do recrutamento de homens solteiros realizado pelo Semta, 
havia o alistamento de familias inteiras de imigrantes pelo DNI. Utilizamo

nos, mais uma vez, do relatório de 1943 do diretor do Projeto Migração 

para coletar dados sobre este segundo grupo: 

Tabela 7 - Números e estados de origem dos migrantes enviados pelo DNI 
para Belém em 1943. 4 º 

Estado Número % 

CE 6.937 92,96 

RN 252 3,37 

PB 273 3,65 

Total 7.462 100 
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Como podemos observar, o Ceará foi o estado de onde mais famfüas 

emigraram, sendo o vale do Jaguaribe e o litoral as principais regiões de 

migração (Tabela 8) - não por acaso, exatamente as áreas mais atacadas 

pela seca de 1941-42. A situação crítica do vale do Jaguaribe foi docu
mentada por Charles Wagley, que registrou ser, naquela região, a "situa

ção ( ... ) bem pior" que em outras do Ceará. 41 

Tabela 8 - Migrantes do Ceará em 1943, por regiões. 

Região Número % 

Vale do Jaguaribe 3.414 49,21 

Serra Grande 304 4,38 

Cariri 313 4,51 

Litoral 2.144 30,9 

Centro 762 10,98 

Total 6.937 100 

Após analisar os dados de 1943, Paulo Ribeiro, então diretor do pro
jeto, re5saltou que o progresso do movimento migratório devia-se mais à 

seca que "ao esforço do Projeto Migração". Nos primeiros oito meses de 

1943, a maioria das famílias recrutadas pelo DNI era composta por refu

giados; por volta de agosto, com o irúcio das chuvas no Ceará, começa a 

mudar o padrão migratório. Gradativamente os flagelados são substi

tuídos por famílias em melhor situação econômica, atraídas pelo Projeto 

Migração porque "queriam melhorar suas vida~". Muitas famílias maiores 

optavam por primeiro enviar parentes para a Amazônia, para averiguar as 

chances de sucesso. Se bem-afortunados, os 'soldados' mandavam buscar 
os seus familiares. 42 

Alguns sobreviventes do 'exército da borracha' ainda podem ser even

tualmente encontrados. Este foi o caso de Pedro Marciano de Souza, um 

ex-seringueiro identificado em 1991 por um grupo de pesquisadores da 

Casa de Oswaldo Cruz. A equipe o encontrou em Eirunepé, uma vila nas 

margens do rio Juruá, no Amazonas. Souza nasceu no Ceará, em 1924, e 

migrou como 'soldado da borracha' em 1943, aos 18 anos. Trabalhou 

149 



como seringueiro por 29 anos para o seringalista João Conceição, até perder 
uma perna num acidente. Souza relatou aos pesquisadores que muitos, como 
ele, "ficaram e fizeram família", e que, apesar de gostar do Amawnas, o 
trabalho nos seringais era "cativo" e ele "nunca conseguiu nada" .43 

A Viagem 

Cessada a ameaça de submarinos alemães na costa brasileira, após 
novembro de 1943, os migrantes voltaram a ser transportados por barco. 
A viagem entre Fortaleza e a capital do Pará transcorria em cinco dias, era 
muito desconfortável e o navio freqüentemente embarcava superlotado e 
com atrasos. John Edwards, acompanhando uma destas viagens, relatou 
que os migrantes iam a bordo 'abarrotados': mulheres e crianças, na ter
ceira classe; os homens, nos corredores e convés, expostos aos humores do 
tempo. O médico do Sesp temia o "risco de eventuais doenças contagio
sas", pois um navio que comportava um máximo de 800 passageiros tra
fegava com quase mil pessoas, entre migrantes e tripulação. 14 Apesar de 
Edwards considerar 'satisfatórias' as condições sanitárias a bordo, ele re
gistrou que o número de privadas era insuficiente e que não existiam con
dições de banho: mesmo na primeira classe o "chuveiro está seco". Numa 
outra viagem, as condições descritas não eram melhores, com os traba
lhadores "amontoados em um paquete relativamente pequeno"; "poucas 
horas depois da partida, o convés estava escorregadio de saliva, cascas de 
frutas, restos de comida e vômito" .45 

A negligência com os migrantes era comum e apresentava-se de di
versas formas. Um testemunho informa que 800 trabalhadores aguarda
vam no porto quando uma violenta chuva desabou e deixou-os ensopados: 
nesse estado embarcaram, para passar a noite ao relento. Os atrasos se 
repetiam: certa ve.z, um navio com capacidade para 280 passageiros de
morou seis dias atracado, com mil pessoas a bordo. Durante esse período 
de espera, 31 pessoas foram retiradas do navio e hospitalizadas; na chega
da a Belém, 44 pessoas apresentavam sarampo. Quase nunca havia médi
co a bordo - guardas sanitários acompanhavam os migrantes. A maioria 
das mortes registradas em trânsito eram de crianças. 46 

Se a viagem de navio era dura, por terra podia ser ainda pior. Com o 
trânsito de navios para Belém suspenso, por causa da ameaça dos subma
rinos alemães, entre agosto de 1942 e novembro de 1943 os migrantes 
eram transportados por terra. O percurso iniciava-se depois do exame -
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num dos postos de recrutamento espalhados por todo o interior do Nordes

te - das condições de saúde dos recrutados, em geral péssimas: muitos 

viajavam subnutridos, necessitando de cuidados médicos. 47 A primeira etapa 

da viagem compreendia o trajeto entre o posto de recrutamento e Fortale

za, onde alojamentos do Semta abrigavam os migrantes que aguardavam 

embarque. Nas pequenas vilas do interior, a partida dos migrantes adqui

ria um caráter ritualístico, aproveitado como propaganda do Programa: 

anúncios pela rádio local convidavam a população a se dirigir até a praça 

central, onde os 'soldados da borracha' eram abençoados pelo pároco e 

saudados pelo prefeito ao embarcarem, em caminhão, rumo a Fortaleza. 48 

A segunda etapa da viagem, entre Fortaleza e Teresina, cumpria-se 
de caminhão; de Teresina até São Luís, de trem. Como a jornada era longa 

e árdua, construiu-se uma rede de alojamentos e postos de saúde entre 

Fortaleza e São Luís. 49 O Sesp, de acordo com o contrato com o Semta, era 

responsável pela assistência médica dos migrantes e pelas condições sani

tárias dos alojamentos. Ia-se de Fortaleza a Teresina em comboios de ca

minhões pela estrada de terra. Cada comboio era composto de seis cami

nhões, cada um com 35 trabalhadores. Um chefe de comboio era encarre

gado da viagem, assistido por um chefe de turma, incumbido da discipli

na. Um par de guardas sanitários, para uma eventual emergência médica, 

seguia no último caminhão. Em raras ocasiões um médico acompanhava 

o comboio. Cada migrante recebia um farnel provido com rapadura, fari

nha de mandioca, carne seca e bananas. 50 

Os 600 quilômetros que separavam Fortaleza e Teresina eram cum

pridos com duas paradas, sendo a primeira em Sobral, onde havia um 

posto de recrutamento com capacidade para 800 homens e um posto de 

trânsito para 500 migrantes. Levava-se cerca de seis horas para percorrer 

os 244 quilômetros deste percurso inicial, porém freqüentemente ocorriam 

atrasos provocados pelas más condições da estrada e meios de transporte. 

Assim, não era incomum que trabalhadores permanecessem na estrada 
"toda a noite sob chuva e frio". Não por acaso, no alojamento de Tianguá, 

localizado no topo de uma serra e segunda parada do percurso, fazia-se 

comum a estadia de migrantes com infecções nas vias respiratórias supe

riores. Nos 266 quilômetros restantes entre Tianguá e Teresina, a estrada 

era "uma descida e havia menos vento", porém tais condições tornavam a 

viagem mais sujeita a acidentes, como o de sete de abril de 1943, quando 

um caminhão tombou com 35 homens, "quatro dos quais seriamente 
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feridos" .51 De Teresina, embarcava-se num trem para uma jornada de 12 

horas até Coroatá, o último alojamento antes de São Luís, de onde se to

mava um navio para Belém e, de lá, outro para Manaus. 52 

Transporte era a principal dificuldade para o fluxo contínuo e regular 

de migrantes entre os diversos alojamentos. A falta de combustível para os 

caminhões e a precária situação da estrada de ferro resultavam em muitos 

alojamentos superlotados, o que paralisava momentaneamente todo o sis

tema. 53 Em fevereiro de 1944, o posto de embarque de Fortaleza estava 

completamente abarrotado de migrantes. 54 O acampamento de Teresina, 

com capacidade para 1.200 home~s, vivia superlotado, em virtude dos 
atrasos no trem. Em abril de 1943, "muitos trabalhadores esperavam en

tre três e quatro semanas em Teresina" para tomar o trem para São Luís, o 

que provocava muitas deserções. 55 Esta longa espera em alojamentos aci

ma da capacidade não raro causava conflitos entre migrantes e entre estes 

e a população local, sendo o campo de Teresina o mais 'indisciplinado' .56 

Também no posto de Coroatá os migrantes amontoavam-se "às centenas 

por mais de duas semanas". 57 Em São Luís, o alojamento edificado para 
abrigar 1.200 homens costumava abrigar cerca de dois mil migrantes. 58 

Belém e Manaus igualmente mantinham em seus alojamentos uma 

população acima de sua capacidade. O posto de trânsito de Curro, em Belém, 

pertencente ao DNI, acolhia homens, mulheres e crianças. Apesar de habi

litado para receber 600 pessoas, em geral não abrigava menos de 800 

migrantes, número que chegava, eventualmente, a 1.200. 59 Em julho de 

1943, o alojamento da Sava de Topanã, em Belém, já além de sua capaci

dade, esperava a chegada de mais migrantes. A alternativa dos burocratas 

de plantão foi simplesmente transferir o 'problema' para Manaus, onde o 

posto de Paredão, com uma capacidade para mil homens, passou a hospe

dar 1 .51 O pessoas naquele mês. 60 

A alimentação servida aos migrantes variava na quantidade e na 

qualidade, de um alojamento para outro. O cardápio, preparado por uma 

nutricionista, nem sempre era seguido, por falta de ingredientes, desorga

nização ac:hninistrativa ou mesmo negligência. 61 Quando o Semta enviou 

a nutricionista Maria Novais em viagem de inspeção pelos postos, ela de
nunciou as "vis condições" de alguns alojamentos, principalmente em 

Teresina, onde "os trabalhadores estavam à beira de uma greve em virtude 

da deplorável qualidade das refeições". Novais ficou particularmente chocada 

com as condições sanitárias da cozinha e com a forma como a comida era 
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servida: "em vasilhas de lavar pratos, numa grande bagunça, como se 

fosse comida para porcos". Em Prado, a nutricionista aprovou a limpeza 
da cozinha mas considerou insuficiente a quantidade de alimento servida 
diariamente para u1n home1n adulto. A nutricionista chegou a ouvir de 
um grupo: "se esta comida continuar a nos ser fornecida, todos terminare
mos no cemitério". 62 Alimentação também era um problema nos campos 
do DNI. O diretor do alojamento de Pensador, em Manaus, relatou que, 
enquanto no hospital a comida era "satisfatória", no pouso era tão ruim 

que "era comum que indivíduos viessem para o hospital, não por estarem 
doentes, mas para comerem melhor" .63 

As condições sanitárias variavam por alojamento, mas em geral não 
eram boas e, nos campos superpovoados, podiam tornar-se perigosas. O 

Sesp considerou os postos do Semta de Fortaleza e Tianguá como de "exce
lente condição sanitária". 64 Em contraste, o campo do DNI em Alagadiço, 

Fortaleza, já foi inaugurado "sob as piores condições"; freqüentemente 
superpovoado, suas condições sanitárias só pioravam. 65 Um relatório de 
setembro de 1944 descreveu o posto de Teresina, com um "espaço saudá
vel e limpo para se viver" .66 Relatório anterior, no entanto, denunciara as 
"péssimas condições" do campo, uma descrição compatível com a infor
mação de sua reiterada superlotação. 67 Em São Luís, as péssimas condi
ções sanitárias foram atribuídas pelos médicos "às atitudes mentais dos 
próprios migrantes". 68 Estes, com certeza, não compartilhavam dos mes

mos conceitos de higiene dos médicos do Semta e do Sesp, porém um pro
grama de educação sanitária parece ter obtido resultados e as condições do 
campo foram consideradas melhores, posteriormente. No posto do DNI de 
Curro, em Belém, as condições sanitárias estavam abaixo de qualquer pa

drão. Apesar de o campo ter sido "aberto temporariamente" numa antiga 
hospedaria de imigrantes japoneses, funcionou até julho de 1944. 69 No 

campo da Sava em Manaus as condições sanitárias "não eram satisfatórias", 
sobretudo em virtude de sua constante superpovoação. 7° 

Doenças 

A saúde dos migrantes relacionava-se às condições de alimentação, 
transporte e de higiene dos alojamentos. Porém, muitos trabalhadores re
crutados chegavam aos postos subnutridos, em "condições físicas terríveis". 71 

Identificava-se uma variedade de doenças nos postos de recrutamento e nos 
diversos alojamentos de trânsito. Entre as mais comuns encontradas nas 
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hospedarias para famílias do DNI estavam as infecções respiratórias, sa

rampo, caxumba, disenterias, catapora e malária. As crianças, além de 

sofrerem de sarampo e catapora, estavam ainda sujeitas a subnutrição, 

doenças digestivas e infecções alimentares. Os adultos não só penavam com 

as gripes, infecções respiratórias, distúrbios digestivos e malária, mas tam

bém as doenças sexualmente transmissfveis, o sarampo e a catapora. 72 

Nos alojamentos do DNI, um grande número de crianças subnutri

das eram admitidas diariamente no posto de Alagadiço, em Fortaleza, e 

imediatamente hospitalizadas. Enquanto há recuperação para uma "boa 

percentagem" delas, outras "não respondem ao tratamento de forma ne

nhuma" .73 No início do Programa, quando as obras do posto de Alagadiço 

não estavam terminadas e suas condições eram ainda piores, o número 

de crianças doentes "era assutador ( ... ) e o número de mortes muito 

alto". 74 Desnutrição e intoxicações alimentares correspondiam ao maior 

quantitativo de óbitos de crianças. O etnocentrismo dos médicos, mui

tas vezes, fazia-os acusar as mães pelas mortes das crianças. Um mé

dico do Sesp, em Alagadiço, culpou certa vez a dieta que as crianças 

recebiam das mães, composta de farinha de mandioca e raízes cozidas, 

como principal razão da intoxicação alimentar no alojamento. 75 No campo 

do DNI em Belém, outro médico do Sesp acusou a "ignorância e estupi

dez" das mães e sua "falta de educação na alimentação infantil" pela 

morte das crianças. 76 

O diretor do Projeto Migração avaliou que, em virtude da "alimenta

ção correta", os casos de intoxicação alimentar aguda tornaram-se raros 

nos alojamentos do DNl ao final de 1943. 77 Entretanto, apenas em abril de 

1 944 o número de crianças mortas alcançou 35 no alojamento do DNI em 

Alagadiço, Fortaleza. Neste campo a população atingira a marca de 1.500 

pessoas em arriscada situação: a lotação era de 800. Segundo relatou um 

médico, vivia-se "em grande promiscuidade" e em falta de lençóis de fla

nela e cobertores para crianças. Para completar, houve "absoluta falta de 

leite no hospital por 15 dias, e foi impossível alimentar adequadamente as 

crianças". Os casos de distúrbios digestivos e intoxicação alimentar aguda 

abundavam, e "não havia mais espaço no hospital". 78 

Nos campos de homens jovens, as infecções respiratórias eram res

ponsáveis por mais da metade do número de doenças tratadas nas enfer

marias do Sesp. 79 Os problemas respiratórios apareciam no início da via

gem por terra, em função das condições de transporte. De Fortaleza até 
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Teresina, os homens eram transportados nas carrocerias dos caminhões, 

expostos às chuvas e temperaturas frias da serra. A viagem de trem entre 
Teresina e São Luís debilitava os trabalhadores, transportados em "vagões 

quase completamente fechados, em condições climáticas que variavam 
rapidamente de Uil1 sol tropical a uma fria e pesada chuva". Como resulta
do, aportavam em São Luís já enfermos ou quase. 80 

Ou~o mal comum tratado pelo Sesp nos acampamentos de adultos 
jovens, as doenças sexualmente transmissíveis eram consideradas um grave 
obstáculo para o Programa, porque retiam centenas de trabalhadores nas 

enfermarias da rota terrestre. 81 Segundo o diretor do Programa, nos cam

pos do Sem ta e da Sava "a blenorragia era absolutamente preponderante", 
com as mais altas taxas se registrando nos alojamentos de Prado e Coroatá. 82 

O médico do posto do Semta em São Luís relatou que 5% dos migrantes 

ficavam retidos para tratamento devido a doenças venéreas. 83 Na pequena 

vila de Coroatá, Maranhão, onde não havia bordéis, o alojamento mascu

lino sempre perfez Uil1 alto número de doenças sexualmente transmissíveis. 
Os médicos do Sesp explicavam este fato por Coroatá ser o alojamento 
localizado imediatamente após Teresina, onde os prostíbulos eram "um 
foco de doenças venéreas". 81 Responsabilizadas as prostitutas pelo cresci

mento do n~mero de casos de doenças venéreas, os burocratas do Sesp e do 
Semta ergueram pavilhões de isolamento e impuseram tratamento com

pulsório às mulheres, a ponto de requisitarem força policial para hospita
lizar as que resistissem. 

Os relatórios do Sesp indicam um aumento na quantidade de casos 
em diversos alojamentos, no mês de maio de 1943. No campo de Prado, 
176 novos casos foram tratados em apenas uma semana. Em São Luís, o 
Sesp adotou a política de tratar, além dos migrantes, as mulheres que 
viviam em torno do acampamento, e de acionar a polícia local para a 
hospitalização compulsória "dos casos mais sérios". 85 

Estas ações derivam da perspectiva masculina dos médicos, para os 

quais apenas as mulheres eram culpadas pela difusão das doenças venéreas. 
Entretanto, em um "relatório confidencial" do Semta, seu diretor reconhe
cia que o homoerotismo era comum nos alojamentos de jovens migrantes. 
A solução, proposta para evitar o que ele chamava de 'vícios' entre os 
jovens migrantes, foi a construção, em cada hospedaria, de uma "pequena 
capela e um campo de esportes". 86 

Também a malária era muito prevalente nos postos e acampamen
tos, sendo mais encontrada nas hospedarias de Manaus e Belém, apesar 
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dos casos mais malignos surgirem no posto de Coroatá, Maranhão, onde 

se registraram 43 casos de malária falciparum nos primeiros três meses de 

1943. 87 No alojamento do DNI em Manaus, um surto de malária atingiu 

138 migrantes em maio de 1943, e os números não cessariam de crescer 

durante o ano. Em dezembro, a incidência de malária era tão alta que 

todos os funcionários do Sesp, incluindo o médico, contraíram a doença. A 

situação não melhoraria no ano seguinte. 88 No alojamento de Belém, en

tretanto, a maioria dos casos de malária não foram cémtrafdos localmen

te, mas trazidos por seringueiros retornados das plantações. 89 

A maioria dos trabalhadores que retornavam doentes de màlária dos 

seringais tinha a saúde prejudicada ainda por outras doenças. 90 Muitos 

eram enviados de volta para Fortaleza e, eventualmente, para seus locais 

de origem. Em novembro de 1943, "muitos migrantes estavam retornando 

do alto Amazonas em deploráveis condições fisfcas e muitos mais eram 

esperados na mesma condição". 91 Durante o ano de 1 944, uma média de 

65 trabalhadores retornavam a cada mês. 92 Esse fluxo de retornados pros

seguiu nos anos seguintes; no relatório de 1946, registrou-se que os 

migrantes continuavam a voltar em "extremo estado de necessidade", ata

cados por 'catarrão'. 93 Estudo clínico do médico Morrison Faria, do Sesp, 

concluiu que a doença que tanto atacava os seringueiros, por eles batizada 

de 'catarrão', era na verdade bronquite crônica, adquirida pela aspiração 

da densa fumaça utilizada no processo de coagulação da seiva da borra

cha. Uma doença ocupacional, portanto. 94 

Epidemias eventualmente varriam os campos de migrantes, sendo 

as de sarampo e tifóide as mais comuns. O mais devastador surto de sa

rampo, que ocasionou diversas mortes, ocorreu na então superlotada -

com algo em torno de três mil pessoas - hospedaria de adultos de Tapanã, 

Belém, em fevereiro de 1943. Somente no final deste ano o número de 

casos cairia a "proporções normais". 95 A tifóide também consistia em um 

risco constante nos albergues: em Fortaleza, de 37 casos, cinco resulta

ram em mortes em abril de 1943. 96 A hospedaria mais ameaçada pela 

tifóide era a de Teresina, onde a única fonte de água era o poluído rio 

Parnaíba. Para resolver o problema, o Sesp e o Semta contrataram os servi

ços do Serviço Federal de Águas e Esgostos. 97 

Fator determinante na decisão de fechar a hospedaria do DNI na 

cidade e a mais violenta epidemia ocorrida durante o Programa Migração, 

um surto de meningite devastou os alojamentos de Belém em junho e 

156 



julho de 1944. Por ser a meningite transmitida pelas vias respiratórias 

superiores, sem dúvida a epidemia teve seu curso facilitado pela 

superlotação. 98 A narrativa deixada pelos médicos é típica dos aconteci

mentos epidêmicos: em 2 7 de maio de 1944, 921 migrantes chegados de 

Fortaleza a bordo do navio Comandante Ripper desembarcaram em Belém. 

Deste grupo, 439 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram alo

jadas na hospedaria de Curro, do DNI, sendo outros 482 trabalhadores 

mandados para o alojamento de homens em Tapanã. 99 No dia 5 de junho, 

uma menina do campo do DNI deu entrada na enfermaria com febre alta e 

vômito e, apesar de medicada, morreu em poucas horas, antes de um pos

sível diagnóstico. Novos casos com os mesmos sintomas continuaram a 

se manifestar no dia seguinte, e surgiu entre os médicos do Sesp a suspei

ta, mais tarde confirmada por exames laboratoriais, de um surto de me

ningite cérebro-espinhal. Não bastasse a incidência de casos não baixar na 

hospedaria do DNI, um outro surto irromperia no campo de adultos de 

Tapanã. Descobriu-se que todas as pessoas infectadas haviam aportado 

em Belém a bordo do Comandante Ripper, ancorado no dia 2 7 de maio. O 

aprofundamento da investigação identificou o foco original na pequena 

vila de Santa Rita, Paraíba, de onde vieram alguns daqueles migrantes e 

onde uma epidemia de meningite ocorrera no início de 1944. 100 

As doenças que mais matavam nas estações de pouso eram as 

entéricas. A seguir, tuberculose e malária. 101 A maioria das mortes aconte

cia nos alojamentos familiares do DNI, provocadas por diarréias e enterites, 

o que coincide com a alta ocorrência de mortalidade infantil: jovens e cri

anças eram os que mais morriam naquelas hospedarias. 102 

Mais Burocracia 

A diversidade de estruturas envolvidas no recrutamento e transporte 

de migrantes, o fracionamento do trabalho e as imprecisões sobre a divi

são das responsabilidades levavam a freqüentes conflitos entre as organi

zações. Os atrasos da Sava na entrega dos migrantes aos seringais provo

cavam superlotação nos alojamentos do Semta em Belém e Manaus e, daí, 

acusações recíprocas entre seus funcionários. A costumeira superpopulação 

nas hospedarias causava crises entre o Sesp - responsável pelo saneamen

to e cuidados médicos nos pousos - e a Sava e o Semta, as agências in
cumbidas da administração dos alojamentos. 
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Um dos problemas mais comuns consistia na sobreposição de fun

ções e tarefas nos postos. Os médicos do Sesp ignoravam exames realiza
dos pelos médicos do Semta nos postos de recrutamento, e submetiam os 

migrantes a outra avaliação, o que suscitava reações. 103 Funcionários do 

Sesp eximiam-se de responsabilidades pelos cuidados médicos nos postos 

do Semta, quando superpovoados. 104 Dois médicos do Semta, depois de 

uma "séria divergência" com médicos do Sesp no campo de Teresina, rei

vindicaram a "necessidade urgente" de uma clara definição de papéis. 105 

Recorrentes conflitos entre o Sesp e a Sava levaram o .diretor do Programa 

de Migração ao Rio de Janeiro, para estabelecer junto à direção da Sava 

uma precisa delimitação de funções entre aqueles órgãos. Reclamou, na 

ocasião: "muito tempo tem sido perdido pelo pessoal de atendim.ento mé

dico em Belém, resolvendo pequenos desentendimentos e pontos de dife

rença que ameaçam as relações" entre as duas agências. 106 

Entretanto, muitas vezes os conflitos não eram provocados por "pe

quenos pontos de diferença". Em julho de 1943, os responsáveis pelo campo 
da Sava de Tapanã, Belém, pressionados pela chegada de uma nova turma 

de migrantes, simplesmente decidiram transferir o problema adiante, envi

ando todos os homens para o posto de Manaus, já superlotado, o que incitou 

uma contundente resposta do Sesp, obrigado ao atendim.ento médico nos 

campos. Na lógica do Sesp, "o movimento de homens entre os diversos cam

pos" deveria estar sob seu controle, já que "era a única organização capaz de 

avaliar as condições sanitárias dos diversos acampamentos" .107 

Com este quadro, a Igreja Católica retirou seu apoio ao Projeto: o 

padre Helder Câmara não apenas pediu demissão de suas funções como 

também aconselhou 9 governo a dissolver o Semta. 108 Diante de tão evi

dentes problemas, o governo brasileiro optou por diminuir o fluxo do re

crutamento e fundir o Semta e a Sava numa única agência: a Comissão 

Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia 

(Caeta). 109 Em setembro de 1943, os então postos do Semta foram tempo

rariamente fechados, e o Projeto Migração paralisou, à espera das decisões 

da nova entidade. 110 

A Caeta serviu para unificar, sob um único comando, todas as eta

pas do processo - do recrutamento à entrega dos trabalhadores aos serin

gais. Subordinava-se ao DNI, órgão que passou a gestor do Programa Mi

gração (Alves, 1984). 111 A Caeta, como suas antecessoras, também era 

financiada pela RDC, porém tinha um objetivo mais modesto: enquanto o 
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Semta planejara recrutar 50 mil trabalhadores, à Caeta coube selecionar e 

transportar 16 mil migrantes, no ano de 1944. 112 Em outubro de 1943, o 

Sesp e a Caeta acordaram compartilhar obrigações quanto aos cuidados 

médicos. A Caeta reuniria os migrantes, procederia ao seu exame médico e 

os abrigaria; nos alojamentos, o tratamento médico e a estrutura sanitária 

ficariam a cargo do Sesp. Ou seja, um convênio semelhante ao assinado 

anteriormente com o Semta, porém com uma diferença importante: o novo 

contrato estipulava que, em caso de superlotação dos alojamentos, a res

ponsabilidade do Sesp cessaria imediatamente. 113 Uma das primeiras deci

sões da Caeta foi a de fechar a rota terrestre e transportar os migrantes por 
mar, no trecho Fortaleza-Belém. 

O Fim do Programa Migração 

A proximidade do final da Guerra e o não cumprimento de metas 
estabelecidas levaram à decisão de extinguir o Programa Migração até de

zembro de 1944. Os serviços da Caeta seriam concluídos até meados da

quele ano, o recrutamento de homens solteiros seria suspenso e apenas 

famílias de migrantes seriam transportadas sob a responsabilidade do DNI. 

A RDC então sugeriu que o programa fosse extinto paulatinamente, "sen

tindo que esta decisão seria bem vista pelo governo brasileiro". 114 Do pro

grama originalmente proposto, apenas cinco postos e enfermarias, todos 

pertencentes ao DNI, permaneceriam em operação. Um novo acordo entre 

o Sesp, o DNI e a Comissão de Controle dos Acordos de Washington esta

beleceu as condições de funcionamento dos cinco postos até dezembro de 

1948, quando o projeto foi definitivamente encerrado. 115 

Uma das primeiras conseqüências do fim do Programa foi o desres

peito a qualquer compromisso com os migrantes e suas famílias. Antes 

mesmo da extinção da Caeta, os já escassos subsídios prometidos pelo 

Semta às famfüas dos recrutados haviam sido cancelados. Em junho de 

1944, Irinea Leandro, Ana Maria Espírito Santo, Isabel Belisa, Ana Maria 

Conceição, Argentina Casta, Maria Luísa e Maria do Carmo, que se auto

intitulavam 'esposas de soldados da borracha', enviaram um telegrama ao 

presidente Getúlio Vargas, pedindo sua intervenção. Suspensas as suas 

pensões pela Caeta, a cada uma só se oferecia uma passagem para que 

todas fossem encontrar seus maridos na Amazônia. As mulheres recusa

ram, argumentando que "é impossível aceitar (a oferta) pois não sabemos 
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onde nossos maridos estão". Elas solicitavam a Vargas que encaminhasse 

sua resposta ao padre Lauro Pita, a única pessoa em que podiam confiar. 116 

Em situação semelhante estava Rita Almeida da Silva, que encabeçava um 

abaixo-assinado em nome de 191 'famílias miseráveis' com quem a Caeta 

recusava-se a honrar compromissos outrora estabelecidos. O diretor da 

Caeta propunha transportá-las para a Amazônia, oferecimento recusado 

pelas mulheres, que "não podiam se comunicar com seus maridos". 117 

O projeto de recrutar 'soldados' para a 'batalha da borracha' na 

Amazônia resultou numa incontável quantidade de mortes ou perdas de 

laços familiares. Os dados variam, dependendo da fonte consultada. Em 

1947, o jornal Pariflêto, ligado ao Partido Comunista, acusou o governo 

brasileiro pela morte de 30 mil migrantes mandados para o "inferno ver

de11. Já umjornal no Paraguai denunciou que 20 mil pessoas haviam morrido 

no Amazonas durante a 'batalha da borracha'. O historiador Warren Dean 

(198 7: 104) calculou que entre 17 e 20 mil seringueiros não retornaram 

aos seus locais de origem, uma perda maior do que a da Força Expedicio
nária Brasileira que lutou na Itália. 118 

Os números, no entanto, parecem superestimados, se tomarmos 

em consideração o número total de migrantes enviados para o Amazo

nas por todas as organizações. Edgard Carone (1976: 281) provavelmen

te obteve um cálculo bem próximo da realidade, ao estimar em 22.092 o 

total de migrantes homens recrutados e enviados para a selva. José Carlos 

Ribeiro, o diretor do Projeto Migração, registrou que 18.286 pessoas fo

ram recrutadas para a Amazônia em 1943. Deste número, 10.824 eram 

homens jovens alistados pelo Semta e 7.462 eram membros das famílias 

recrutadas pelo DNI. 119 Se subtrairmos o quantitativo de homens jovens 

listados por Ribeiro do total de homens calculado por Carone para todo o 

Programa, teremos 11.268 homens adultos migrantes em 1944, prova

velmente os transportados pela Caeta durante este último ano. Se, então, 

adicionarmos os números dos que migraram em núcleos familiares em 

1943, totalizaremos 29.554 migrantes transportados durante o Progra

ma, sem considerarmos aqueles recrutados e transportados em 1944 pelo 

DNI, sobre os quais não temos dados. É bastante improvável e não há 

qualquer indício de que o DNI tenha transportado mais pessoas em 1944 

do que no ano anterior. Como vimos, no final de 1943 o número de 

recrutados começou a decrescer e o Programa foi encerrado em dezembro 

do ano seguinte. Se formos generosos e apreciarmos que, em 1944, o 
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DNI recrutou e transportou o mesmo número de pessoas que em 1943, 

teremos mais 6.431 trabalhadores em 1944, o que perfaz um total de 

35. 995 migrantes para todo o Programa. É muito pouco provável e não 

temos evidências para afirmar que 30, 20 ou mesmo 17 mil pessoas 
tenham morrido ao término do processo. 

Embora não mensurados com exatidão, finda a Guerra os desapare

cimentos de migrantes na Amazônia repercutiram mal no Brasil e no ex

terior. Após a queda do Estado Novo e o fim da censura, o Congresso consti

tuinte de 1946 abordou a questão. Instaurou-se uma Comissão de Inquérito 

da Campanha da Borracha para investigar a 'batalha da borracha' e suas 

implicações. 120 O ministro João Alberto, chefe da Comissão de Controle 

dos Acordos de Washington, imputou-se responsável pelo fracasso da 'cam

panha da borracha', o que, aparentemente, não lhe trouxe maiores preju
ízos.121 Em Washington, o Congresso convocou um alto funcionário do 

governo para explicar o papel dos Estados Unidos na 'batalha da borracha' 

e no Programa Migração. O funcionário declarou aos deputados e senado

res a~ericanos que "os acordos entre a RDC ( ... ) e as agências brasileiras 

encarregadas dos programas estabeleciam que estas seriam responsáveis 
por estes migrantes" (apud Alves, 1984: 101). 

Enfim, nesta outra frente de atuação do Sesp no Nordeste durante a 

Guerra, o chamado Projeto Migração, não houve nenhuma preocupação 

com políticas sanitá;ias de longo prazo. O Programa Migração teve um 

objétivo imediato: selecionar aqueles fisicamente capazes de trabalhar 
corno seringueiros na 'batalha da borracha' e providenciar tratamento 

médico aos recrutados. Entretanto, o Projeto Migração produziu um 

subefeito inesperado, conforme a premissa de que as polfticas sanitárias 

do Sesp serviram de instrumentos do projeto varguista de incorporação 

de território e expansão da autoridade pública. O Acre, transformado 

num "imenso seringai", ao final do processo de migração resultante da 

'batalha da borracha' apresentou um saldo demográfico positivo (Cardoso 

& Muller, 1977). Lembremos que, ao declínio da economia exportadora 

da borracha, na década de 191 O, seguiu-se um período de estagnação 

econômica e demográfica do vale amazônico. Isso mostra que o Projeto 

Migração, juntamente com o Programa da Amazônia, fez-se acompa

nhar da retomada da ocupação territorial da Amazônia e de um movi

mento de diversificação dos interesses econômicos na região, posterior
mente, com a criação da SPVEA. 
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6 

Mínera.ís ya.ra. a Guerra: 
os ProgrlWUi5 do Río Doce e da Míca. 

Segundo os Acordos de Washington, o Brasil comprometia-se a au

mentar a produção de minério de ferro das minas de Itabira, em Minas 

Gerais, exportando-a pelo porto de Vitória, no Espírito Santo. Depósitos de 

ferro na Europa localizavam-se em territórios ocupados pelos nazistas, 

obrigando os ingleses a se valerem cada vez mais da produção brasileira. 

Além dos britânicos, também os americanos interessavam-se pelos mine

rais brasileiros. 1 Disposto a suprir a demanda crescente, o governo brasi

leiro criou, em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Esta incor

porou a estrada de ferro Vitória-Minas, o único meio de transporte entre 

as minas e o litoral. Para reconstruir a estrada de ferro, cuja rota atraves

sava o vale do Rio Doce, o governo comissionou uma companhia norte

americana que empregou cerca de seis mil trabalhadores. 2 Assim como na 

Amazônia, a ação sanitária do Sesp no Rio Doce ajustava-se perfeitamen

te aos planos de state and nation building de Vargas. Se a fundação da Vale 

do Rio Doce - que viria a se transformar numa das maiores estatais brasi~ 

leiras - e a reconstrução da estrada de ferro afinavam-se com os projetos 

de desenvolvimento econômico governamentais, o programa sanitário, ao 

fomentar a construção de uma rede de unidades de saúde, contribuía para 

a ampliação do "poder infra-estrutural do Estado" sobre o território nacio

nal, com o poder público atuando em um outro 'sertão' do Brasil. 3 

Como no Amazonas, as doenças que assolavam o vale do Rio Doce 

constituíam-se em obstáculos àqueles planos econômicos. Exatamente num 

trecho onde a estrada de ferro precisava de maiores reparos, no alto vale do 

Rio Doce, um tipo bastante maligno de malária acometia a população. 
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A empresa americana responsável pela reconstrução da estrada avaliou 

que, em virtude da malária, para cada seis empregados efetivamente traba
lhando, dez deveriam ser mantidos na folha de pagamento. O Export..:Import 
Bank já havia sugerido a Nelson Rockefeller que organizasse um programa 
sanitário para o vale: "se as condições sanitárias ( ... ) não forem melhoradas, 
a r~construção da estrada de ferro será atrasada e grande parte dos trabalha
dores trazidos de fora ficarão incapacitados para o trabalho" .4 

O Escritório preparou uma reunião no Rio de Janeiro para discutir a 

questão. Presentes, além do enviado do Iaia, estavam o ministro Capanema, 
um representante da Fundação Rockefeller e outro do Export-Import Bank. 
Capanema sugeriu que a Fundação Rockefeller organizasse o programa 
sanitário para o Rio Doce, porém seu representante declinou. A Fundação, 
naquele momento, já estava abandonando sua intervenção na área da saúde 
pública, no Brasil, para se concentrar no financiamento da educação mé
dica e da pesquisa científica. Diante deste quadro, houve um consenso de 

que o Sesp se encarregaria do projeto de saneamento do vale, 5 em virtude 
do que um novo acordo seria assinado com o laia em 1 O de fevereiro de 
1943, com o estabelecimento do Programa do Rio Doce. 

A área abrangida pelo Programa do Rio Doce era, comparando-se com 
a área do Programa da Amazônia, relativamente pequena - na verdade, não 
abrangia nem toda a região daquele vale, mas apenas o território em torno 

da estrada de ferro. O projeto limitava-se às três maiores cidades do vale: 

Governador Valadares, Aimorés e Colatina, com foco nos acampamentos de 
trabalhadores e nas pequenas vilas espalhadas ao longo dos 600 quilôme
tros da estrada de ferro. 6 Ainda conforme o contrato, o cuidado médico dos 

trabalhadores nas minas seria provido pela CVRD e não pelo Sesp. 7 

O Saneamento dos Campos de Trabalho 

O Programa do Rio Doce dividia-se em duas frentes de ação: a pri

meira e mais imediata consistiu no saneamento dos acampamentos de traba

lhadores espalhados pelos entornas de toda a extensão da estrada de fer

ro, o que incluía o controle de malária e o atendimento médico aos envolvi

dos na reconstrução da ferrovia. A segunda frente constava de um progra
ma permanente de saúde pública a ser viabilizado nas vilas e cidades do 

vale, e implicou a construção de uma rede de unidades sanitárias, sistemas 

de águas e esgotos, hospitais e clínicas, além de formação profissional e 
educação sanitária. 
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Para empreender a primeira etapa do Programa, seu diretor, o médico 

americano James Knott, fez um levantamento das condições dos campos 

de trabalho. Apesar de longo, vale a pena transcrever o documento: 

O empreiteiro é responsável por construir os campos de trabalho: 
naturalmente ele gasta o mínimo que pode. Os homens solteiros são 
reunidos em grupos de 12 a 20 pessoas e alojados em barracões. As 
familias são reunidas em barracões similares, com compartimentos para 
cada uma delas. Cerca de 40% dos trabalhadores estão com as famílias. 
Um acampamento (. .. ) comporta entre 100 e 300 pessoas ( ... ) e será 
ocupado por 12 a 18 meses. Os trabalhadores seguem o empreiteiro a 
cada contrato e podem ser chamados de Brazilian Oki.es. Eles são analfa
betos e sempre estão sem dinheiro e em dívida. Se chove e não traba
lham, não recebem. 

As casas são de sapê: paredes de barro e teto de folhas de palmeiras. O 
chão é de terra batida. Os compartimentos que dividem as 'casas' indivi
duais são apenas da altura de um muro. Fumaça e insetos podem pas- _ 
sar de um apartamento familiar para outro. A cozinha fica num espaço 
úmido, sem chaminé. 

Um espaço no teto é deixado para que a fumaça do fogão suba e, à 
noite, os mosquitos entram facilmente por este buraco. As janelas e 
portas das moradias são cobertas por folhas de palmeiras. Durante o 
dia, moscas entram e saem livremente. O interior das casas é escuro pois 
as janelas são pequenas e os muros estão sujos pela fumaça negra do 
fogareiro. As paredes de barro, logo abrem-se em frestas profundas 
onde insetos encontram refúgio. 

O acampamento, normalmente, é construído à beira de um riacho 
ou pântano para facilitar o fornecimento de água, que é simples
mente bombeada de lá. Não há banheiros. Durante o dia, as pessoas 
fazem suas necessidades no mato, porém, à noite, eles mal se afas
tam da entrada da casa. Certamente os riachos são poluídos. As 
mulheres, na falta de tanques, lavam as roupas diretamente nos 
rios, ficando dentro da água todo o tempo, expostas à contaminação 
de doenças. Os pântanos são, naturalmente, focos de anofelinos e, se 
alguém chegar no campo com malária, toda a população arrisca-se 
a ser infectada. 

Na medida em que estas pessoas não criam raízes, elas não têm o 
hábito de cultivar hortas. Sua dieta consiste d e feijão, arroz, mandioca, 
açúcar, café, milho, pão, carne de porco, carne seca, bananas, batata 
doce e abóbora. Tudo é comprado na venda do empreiteiro sob forma de 
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crédito. Leite para as crianças é impossível de se obter. As crianças são as 
que mais sofr= nestes acampamentos. Sua dieta é deficiente e elas estão 
constantemente expostas a disenterias e infecções intestinais. Estas 
doenças, ao lado da pobreza da alimentação, são a maior causa da alta 
taxa de mortalidade infantil nestes acampamentos. 8 

Diante de todo o exposto, o Sesp condicionou a construção dos cam
pos de trabalhadores a requisitos mínimos, entre os quais: a escolha de 
lugar salubre para os acampamentos; uma casa com quintal para que 

cada família pudesse cultivar uma horta; as casas deveriam ter latrinas e 

proteção contra mosquitos; e um reservatório de água livre de contamina
ção em cada campo. 9 Os empreiteiros responderam que "estavam dispos

tos" a seguir as instruções sanitárias do Sesp, "desde que isto não aumen
tasse seus custos", e sugestionaram que a CVRD arcasse com as despesas 

decorrentes das exigências .10 

Entretanto, apesar do apoio do diretor-médico e de outros funcionários 
graduados da CVRD, a direção da empresa não acatou a sugestão dos em

preiteiros.11 O resultado foi um impasse, o que obrigou o Sesp a buscar a 
adesão ao Programa negociando diretamente com cada empreiteiro. 12 James 
Knott, diante da intransigência destes, avaliou que se os empreiteir9s "ti

vessem que pagar um salário de quatro dólares por dia, chova ou faça sol, 

teríamos um outro quadro. Neste caso, seria economicamente interessante 

proteger a saúde dos trabalhadores para aumentar sua produtividade." 13 

O Programa do Rio Doce enfrentou, pois, um desafio incial: o Sesp 
teve que negociar e convencer cada empreiteiro, além da CVRD, a adotar 
seus procedimentos sanitários nos campos de trabalho. Não temos infor
mações sobre se todos aderiram aos pressupostos sanitários, porém se
gundo os dirigentes da agência os primeiros resultados positivos do tra
balho começaram a aparecer já no início de 1944, quando o Sesp conse
guiu determinar o lugar de 18 campos de trabalho - drenados e livres de 
focos de mosquitos -, além de construir casas com privadas e pequenos 
reservatórios de água. 14 Em 1945, o Sesp organizou os primeiros cursos 
para formação de inspetores sanitários com as tarefas de "ensinar a po
pulação dos campos a usar os equipamentos" e fornecer educação sani

tária para as famílias. 15 

A avaliação dos resultados feita pelos documentos oficiais é bastante 
otimista. O relatório anual da CVRD do ano de 1949 registrou que, entre 

1942 e 1949, a produção das minas de Itabira crescera 1.425%: o vale do 
Rio Doce, "saneado pelo esforço do Sesp e pelas melhorias empreendidas 
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pela CVRD, pode ser considerado, hoje, como uma das regiões de maior 
desenvolvimento em nosso país". 16 

O Controle de Malária 

A malária se fazia presente em grande parte dos estados do Espírito 
Santo e Minas Gerais; e mesmo Vitória, a capital do Espírito Santo, não 
estava livre da doença.17 Quando o Projeto Rio Doce começou suas opera

ções, um surto de malária assaltava Governador Valadares, Minas Gerais. 
A epidemia começara em dezembro do ano anterior e, em janeiro de 1943, 
havia assumido proporções alarmantes. Uma inusitada temporada de chu
vas ainda colaborou ainda mais para propiciar condições ótimas para o 

surto epidêmico. 
Entretanto, tal como observamos para o Alnazonas, o meio ambien

te não se configurava no único responsável pela epidemia de malária em 

Governador Valadares: o maior foco de anofelinos da região havia sido 
produzido por atividade humana. Para completar o quadro epidêmico, hou
vera um intenso fluxo de migrantes atraídos pelas oportunidades de tra
balho proporcionadas pelos investimentos na reconstrução da estrada de 
ferro. Os recém-chegados, com certeza, tiveram um importante papel no 
processo epidêmico, pois desde 1938 não se registrava na cidade um surto 
daquela magnitude. A epidemia atacou todos os bairros da cidade, com 
ainda pior sorte para os distritos mais pobres. Na cidade havia apenas 

uma farmácia, onde tabletes de atebrina eram vendidos a dois cruzeiros, 
um preço que poucos podiam pagar, considerando que a média do salário 

na região era de cinco cruzeiros por dia. 
Em março de 1943, após uma intervenção do Sesp, a epidemia esta

va sob controle (Penido et al., 1948) .18 Tal como no vale amazônico, tam

bém o Rio Doce foi objeto de investigação epidemiológica e entomológica. 
O Sesp fez um levantamento em 50 localidades, disposto a obter informa
ções sobre a distribuição da malária (Penido, 1947). 19 As pesquisas indica

ram que nem todas as regiões do vale estavam infectadas pelo impaludis

mo: a doença se apresentava no alto e no baixo cursos da estrada de ferro 

- o médio curso da estrada, cobrindo os 200 quilômetros que iam de Colatina 

até a vila de Derribadinha e seguindo o curso do rio Doce, estava, portan
to, livre de malária. 20 O baixo curso da estrada de ferro, situado entre 
Colatina e Vitória, era uma região malarígena com graus variáveis de in

tensidade. A rota- mais alta da estrada de ferro, já no estado de Minas 
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Gerais, entre Derribadinha e Desembargador Drummond - urna área que 

incluía a cidade de Governador Valadares-, era o território mais malarígeno. 

Outra região livre encontrava-se ao sudoeste de Governador Valadares, 

entre esta cidade e Itabira, onde estavam as minas de ferro (Penido, 1947). 21 

O médio curso da estrada de ferro, apesar de livre de malária na 
década de 1940, fora castigado pela doença no início do século XX. Enge

nheiros que trabalharam na construção da estrada na década de 191 O 

deixaram relatos sobre os prejuízos que as epidemias provocavam, ao ata

car os campos dos trabalhadores e vilas. 22 Já em 1922, os membros de 

uma expedição científica que por lá passaram não encontraram nenhuma 

evidência do paludismo. A explicação para o desaparecimento da doença 

parece estar nas mudanças no meio ambiente, efeito da colonização da 

área. O médio curso do vale é muito estreito e já estava completamente 

desmatado na década de 1920. Pântanos e outros focos de reprodução de 

anofelinos, que na década de 191 O ainda existiam, haviam desaparecido 

na década seguinte e, junto com eles, a malária (Penido, 1947). 

As pesquisas entomológicas conduzidas pelo Sesp ajuizaram que 
darlingi, albitarsis e aquasalis eram os três vetores no vale, sendo o darlingi 
o único transmissor no alto rio Doce, em que um posto de saúde especi

alizado no estudo do darlingi foi estabelecido, na vila de Naque.23 Na parte 

baixa da estrada de ferro, a transmissão de malária adquirira outras ca

racterísticas: os pesquisadores do Sesp descobriram que o albitarsis e o 

aquasalis eram os principais vetores nessa região, apesar de o darlingi tam

bém ser lá encontrado. O Anopheles albitarsis achava-se limitado entre os 

contornos da cidade de Vitória, onde o terreno era particularmente recor
tado e pantanoso (Penido, 1947; Braga et al., 1948). 

O vale do rio Doce foi partilhado entre duas divisões administrati

vas: a divisão de Colatina, responsável pela parte baixa, e a de Governador 

Valadares, gestora da parte alta do vale (Braga et al., 1948). Na divisão de 
Colntina, onde a malária era menos severa e onde se concentrava a maior 

parte do trabalho de reconstrução da ferrovia, o controle da doença fixou

se no saneamento dos acampamentos de trabalhadores (Braga et al., 1948). 

O Sesp distribuiu atebrina, estabeleceu postos de saúde, drenou áreas pan

tanosas e, após 1946, iniciou o uso de DDT nos campos, vilas e vagões de 

trens. 21 A distribuição de atebrina era supervisionada de uma forma 

impensável no Amazonas: "o guarda encarregado da distribuição do medi

camento obrigava os trabalhadores a engolir o tablete na sua frente"'. 25 
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Na divisão de Governador Valadares, onde a malária atacava de ma
neira muito mais impiedosa, a estratégia do Sesp abrangeu não apenas os 

acampamentos de operários, mas também os núcleos de população do alto 

vale. As pesquisas sentenciaram que a transmissão da doença variava de 
acordo com duas bem marcadas temporadas: a estação da seca, quando o 

darlingi sobrevivia em seus focos residuais; e a estação chuvosa, quan

do o mosquito se disseminava para além desses focos (Penido, 1947). 
Como o Anopheles darlingi requeria focos bem definidos de reprodu

ção, que se reduziam durante a estação das secas, o Sesp decidiu erradicar 

esse mosquito do alto vale usando a estratégia bem-sucedida contra o 

gambiae no Nordeste brasileiro (Braga et al, 1948). Para isto, a divisão de 
Governador Valadares foi esquadrinhada em zonas e, em cada uma, os 

focos de reprodução foram numerados. Em seguida, procedeu-se a coletas 
para detecção de larvas do darlingi. Identificado um foco positivo, este era 

eliminado por meio de drenagem, aterro ou aspersão de verde-paris. Para 
assegurar que o foco não fosse reinfectado, inspeções periódicas eram rea

lizadas. Após 1946, com o uso do DDT em regiões menos povoadas do 

vale, o darlingi foi erradicado (Penido et al., 1948; Braga et al., 1948), 

numa esperiência de erradicação que certamente contribuiu para fortale
cer os partidários deste conceito, naquele momento. 

O Programa do Rio Doce lançou também as bases de uma infra

estrutura sanitária de longo prazo, sendo sua direção e operação assumida 
por brasileiros. Em setembro de 1944, o médico Ernani Braga tornou-se 

diretor do Programa e, dos seus 763 subordinados, 756 eram brasileiros. 

Além das medidas emergenciais já apontadas, logo o Programa iniciou a 
construção de centros e postos de saúde, laboratórios, clínicas e hospitais, 

redes de abastecimento de águas e esgotos, além de latrinas e privadas nas 

casas das vilas. Em setembro de 1944, funcionavam três centros de saúde 
(Colatina, Governador Valadares e Aimorés) e 19 postos, espalhados pelo 
alto e baixo vale do rio Doce, além de equipamentos urbanos para o forne
cimento de águas e esgotos (ver Mapas 3 e 4). 26 Para suprir de mão-de-obra 

as unidades, promoveram-se cursos de formação de enfermeiras, guardas 

sanitários, laboratoristas e visitadoras. 
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Mapa 3 - Sesp - Serviços médicos. Vale do Rio Doce (1943) 

Belo 
Horizonte 

O Centros de serviços de pesquisas e/ou 
tratamento de malária e doollÇBS parasitárias 

Digitalização: Rafael Chaves. 

20 o 20Km 

Adaptado de: Health and Sanitation Division. Newsletter, n. 39 (march 1944). 
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Mapa 4 - Sesp - Serviços de engenharia sanitária. Vale do Rio Doce (1943) 
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Digitalização: Rafael Chaves. 
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Adaptado de: Health and Sanitation Division. Newsletter, n. 3 9 (marr:h 1944 ). 
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O Programa da Mica 

A Guerra também provocou um aumento na procura por dois outros 
minerais encontrados no Brasil: a mica e o quartzo, utilizados, principal

mente, em radares e rádios. A procura por mica cresceu em 1943, em parte 
porque os ingleses não foram capazes de manter o nível de sua produçãu 

na Índia e o governo dos Estados Unidos contratou a compra de toda a 

exportação daquele mineral no Brasil. 27 O Programa da Mica originou-se 

numa conferência do Office of Economic Warfare, em Washington, quan

do Rockefeller foi informado da necessidade do aumento da produção do 

mineral. O coordenador do Escritório instruiu o representante do laia no 

Brasil para que "todos os esforços médicos na região da produção de mica 

fossem encaminhados". 28 Em seguida, o Sesp instituiu, em outubro da

quele ano, o Programa da Mica, com o objetivo de fornecer atenção médica 

às áreas de produção em Minas Gerais. Em janeiro de 1945 o programa foi 
ampliado e atingiu as regiões produtoras de quartzo no estado de Goiás. 29 

As minas de mica localizavam-se no vale do Rio Doce, com a produ

ção centralizada em quatro distritos, sendo Governador Valadares o mais 

importante. 30 A produção das minas tinha uma duração muito efêmera: 

como observou Eugene Payne, geralmente uma lavra era explorada por 

apenas um ou dois anos e não era incomum se fechar uma mina "quase da 

noite para o dia se a qualidade do mineral não fosse satisfatória" .31 Por 
causa deste caráter transitório, investiam. o mínimo possível tanto os do

nos de minas quanto os financiadores do programa do Sesp. Este foi encer
rado assim que a demanda.de guerra declinou. 32 

Outra característica da mineração de mica residia no caráter transiente 

da força de trabalho. Freqüentemente os trabalhadores desertavam para 

outras regiões, em busca de melhores condições de vida e trabalho ou fu

gindo de epidemias. 33 Dois membros da Missão Cooke assim descreveram 
as relações de trabalho prevalentes no setor: 

os concessionários{. .. ) que exercem monopólio sobre certas áreas, con
tratam trabalhadores por um salário insignificante, que mal dá para 
suas despesas de alimentação e outros suprimentos, os quais são com
prados em vendas operadas pelos mesmos concessionários". 34 

Tratava-se, aqui também, de uma relação de trabalho semelhante ao 

sistema de barracão dos seringais da amazônia. Entretanto, era muito 

mais fácil, no vale do rio Doce, escapar deste esquema do que no Amazo

nas: os relatos dão conta de constantes fugas de trabalhadores. A descrição 
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anterior retrata a situação numa mina de quartzo, mas é muito provável 
que nas minas de mica a realidade do trabalho fosse similar. Um funcio
nário do laia descreveu os donos das minas de mica como "comerciantes 
trapaceiros", cuja lógica era a de pagar "os menores salários e fazer o mí
nimo possível pelos trabalhadores". 35 

O Programa da Mica propôs-se a enfrentar desafios numa região 
assolada por "quase todas as doenças existentes no Brasil", sendo malária 
a mais prevalecente. 36 A primeira investigação sanitária nas minas acon

tecera entr~ abril e maio de 1943, sob responsabilidade dos médicos Henrique 

Penido e Eugene Payne, este último diretor do Programa. Viajando por um 
território ainda inexplorado, eles classificaram como doenças recorrentes 
a sífilis, a febre tifóide, a úlcera tropical, a ancilostomíase, a bouba, a 
malária e uma grande quantidade de doenças nutricionais, especialmente 
o béri-béri. Por seus debilitantes efeitos na força de trabalho, a malária foi 
considerada a doença mais importante da região e, em conseqüência, o 

alvo principal do Programa. Os médicos relatam que, de cada quatro mi
nas de um distrito, três "estavam praticamente fechadas e a quarta pres
tes a fechar, em virtude de uma febre epidêmica, aparentemente malária, 
que causava fuga de trabalhadores" .37 Em algumas minas, como no caso 

de Perdido, norte de Governador Valadares, a abstenção de trabalhadores 
alcançava quase 100%. Ao lado da malária, epidemias de tifóide e varíola 
também atacavam a área, daí que a primeira intervenção do Sesp tenha 

sido a vacinação de todos os trabalhadores. 38 

Quando o Sesp estendeu o Programa da Mica para o estado de Goiás, 

abrangendo as áreas de produção de quart~o, enviou Eugene Payne numa 
viagem de reconhecimento sanitário que revelou que, apesar da ausência 
de casos de malária em Anápolis e Goiânia, as duas principais cidades_ de 
Goiás, a doença era endêmica no município de Peixe, um dos centros de pro
dução de quartzo. 39 A nosologia de Peixe incluía também febre tifóide, 
doença de Chagas e ancilostomíase, além de doenças respiratórias e vené
reas. 40 Na cidade de Cristalina, outro centro de produção de quartzo, Payne 
não et).controu o paludismo, mas registrou febre amarela, tifóide e uma 
doença conhecida popularmente como 'cholerina', além de um "tipo de 

febre chamada localmente de febre de lama". O médico não conseguiu 
precisar qual a doença que os locais chamavam de 'cholerina', mas a con
siderou de "grave importância", porque suas vítimas em grande maioria 
eram ·crianças. Quanto à febre de lama, Payne avaliou que pudesse ser 
febre ondulante ou brucelose. 11 
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Os meios de transporte representavam um sério problema para as 

políticas sanitárias do Sesp nas áreas de mineração de quartzo e mica. Um 

médico registrou que a região da mica era "quase inacessível", sendo que 

raramente alguma mina era alcançada por estrada e muitas outras esta

vam localizadas "entre dois a cinco dias de viagem de mula" de uma estra

da principal. 42 A dificuldade de transporte era tão grande que uma das 

propostas da Missão Cooke, em 1942, foi o uso de planadores e aviões de 

carga para transportar mica diretamente para os Estados Unidos. 43 Em 

1943, quando a demanda por mica e quartzo cresceu, "aviões de carga 

voavam [dos Estados Unidos] diretamente para Governador Valadares" .44 

O acesso à região ainda ficava mais difícil durante a estação chuvosa, 

quando grande parte dos alimentos lá produzidos deterioravam-se por 

falta de transporte. 45 

Em virtude do Programa da Mica ter um caráter explicitamente 

emergencial, não chegou a ser considerado um programa do Sesp, mas um 

"projeto especial do Iaia" administrado pelo Sesp. O Programa da Mica não 

obteve financiamento do Escritório e tampouco do Sesp, e sim do Federal 

Economic Administration, um orgão do governo americano. 46 Uma outra 

característica deste Programa, que o diferencia de outros do Sesp, foi sua 

ênfase em assistência médica: seu _foco estava no tratamento emergencial 

de trabalhadores, no sentido de garantir a continuidade da produção. Não 

houve a preocupação de firmar as bases de uma estrutura sanitária per

manente, como se deu nos programas do Amazonas e do Rio Doce. 

Eugene Payne, ao enfatizar a necessidade de atendimento médico, 

avaliou que seria capaz de melhorar as condições de saúde dos operários se 

o Sesp empregasse seis médicos-ambulantes para percorrer a região "pro

vidos de mulas, equipamentos e drogas". O diretor do Programa também 

sugeria que, em cada mina, "um enfermeiro do sexo masculino seria ca

paz de conduzir as orientações do médico e prov,idenciar atendimento de 
emergência". O mesmo sentimento expressava John Seddon, quando afir

mou que "tentar construir um programa adequado para esta área seria 

proibitivo do ponto de vista econômico e muito difícil de ser mantido em 

virturde da falta de transportes e meios de comunicação". Seddon concor

dava com Payne, no entendimento de que a "coisa mais prática a fazer" 

seria organizar um serviço médico focalizado nas doenças mais importan
tes que pudessem ser prevenidas - com vacinas, por exemplo - e providen

ciar tratamento médico emergencial quando fosse viávelY 
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Este direcionamento do Programa da Mica fez com que seu diretor 
determinasse que a assistência médica aos trabalhadores seria fornecida 

unicamente em função do volume de produção de cada lavra. Em Teófilo 
Otoni, a produção de quartzo foi considerada "muito baixa" para merecer 
qualquer tipo de assistência médica. 48 Decisão diferente tomou-se no mu
nicípio de Peixe, Goiás, onde uma grande mina de quartzo foi descober
ta em 1941. Na ocasião, o Sesp designou para lá um médico que operava 
um programa de assistência itinerante, "seguindo as minas que estão sen
do abertas pelas grandes corporações". 49 Usualmente, organizava-se um 

posto médico a cada abertura de uma mina produtiva, como em Coqueiro, 
Minas Gerais, que, pela sua grande produtividade, mereceu a "instalação 
de um subposto". 50 

Se considerarmos apenas os objetivos econômicos, podemos consi
derar o Programa da Mica um sucesso. Houve crescimento de 50% da força 
de trabalho empregada nas minas e registrou-se uma diminuição do 
absenteísmo que, em seis meses, caiu de 30% para 13%.51 O melhor exem
plo do Programa foi a mina de Perdido, localizada numa área muito malárica 
e com uma alta taxa de absenteísmo. Em 1942, apenas oito pessoas lá 
trabalhavam; já em junho de 1944, o quantitativo era de 200 operários e 
a produção só fazia crescer. 52 

Os programas do Rio Doce e da Mica lograram êxitos diversos nos 
termos de um programa de saúde pública de longo prazo. O Programa da 

Mica teve um caráter imediatista: foi desmobilizado com o final da Guerra 
e não lançou bases para nenhuma infra-estrutura sanitária. Já no vale do 

Rio Doce, o controle de malária não só contribuiu para o incremento da 
produção de minério como também gerou resultados de longo prazo, pois 
além de auxiliar na incorporação econômica daquele território à economia 

nacional, estabeleceu as bases da infra-estrutura sanitária em pequenas e 
médias cidades do vale. 

Foi no vale do Rio Doce que o Sesp experimentou um modelo de 
gestão de sistemas de águas e esgotos que viria a se tornar modelo nas 

décadas seguintes. Primeiramente, os sistemas de tratamento de águas 
em Colatina e Baixo Guandu (ES) e Governador Valadares, Aimorés e Con
selheiro Pena (MG) foram construídos pelo Sesp e transferidos para a 
municipalidade, que, entretanto, não conseguiu manter o sistema, mes

mo com a assessoria do Sesp. Posteriormente, encontrou-se uma alterna
tiva, com a definição de autarquias municipais - uma estrutura jurídica 

mais flexível, com autonomia financeira e administrativa - denominadas 
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Serviços de Administração de Águas e Esgotos (Saaes), sob gerência do 

Sesp e contando com múltiplas fontes de financiarnento. 53 Estes Serviços, 
que atingiram a marca de mais de 1.500 em todo o território nacional, 

constituíram as primeiras autarquias do país, e serviram de modelo para 

os sistemas de saneamento formulados nas décadas de 1950 e 1960. Os 

Saaes de Governador Valadares, Conselheiro Pena e Baixo Guandu foram 

os primeiros a serem inaugurados, ainda em 1952 (Rezende & Heller, 2002). 

Neste sentido, o Programa do Rio Doce é bastante exemplar de como 

o Governo Vargas utilizou-se das políticas sanitárias do Sesp para o seu 

projeto de ampliação da autoridade do Estado e integração econômica do 

pais. O depoimento de um ex-superintendente da FSesp confirma: 

não é numa cidade grande, mas são várias cidades mêdias, pequenas, 
que você vai fazer tudo. Vai botar água, vai fazer melhorias sanitárias 
( ... ) Então o que é aquilo? É uma área de valorização econômica que o 
país precisa que tenha alguma coisa ali dentro. Então, quantas nós 
fizemos? ( ... ) Veja os vales. O vale do Amazonas, vale do Jaguaribe, 
vale do Parnafüa, vale do Rio Doce. Todos os vales onde havia um inte
resse especial, agrícola ou mineral ou o que fosse, estava o Sesp com a 
estrutura de saúde. (Villas Boas, 1995, apud Fonseca, 2000: 405-406) 
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