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CONDENADO PELA RAÇA, ABSOLVIDO PELA
MEDICINA: O BRASIL DESCOBERTO PELO
MOVIMENTO SANITARISTA DA PRIMEIRA
REPÚBLICA

Nísia Trindade Lima & Gilberto Hochman

INTRODUÇÃO
Respiramos hoje com mais desafogo. O laboratório dá-nos o argumento por que

ansiamos. Firmados nele contraporemos à condenação sociológica de Le Bon a voz
mais alta da biologia. (In: Problema Vital, Lobato, 1918)

Essa passagem de Monteiro Lobato revela o alívio de parte significativa da in-
telectualidade brasileira nos anos de 1910. Afinal, a ciência experimental oferecia
uma saída para o drama vivido por alguns brasileiros: teríamos sido condenados,
pelo nosso estoque racial e pelo clima tropical da pátria, à eterna inferioridade e im-
produtividade? A resposta da biologia, da medicina moderna, indicava que não. Os
conhecimentos dos médicos-higienistas sobre a saúde dos brasileiros e sobre as con-
dições sanitárias em grande parte do território nacional, revelados ao público em
meados da década de 1910, nos absolviam enquanto povo e encontravam um novo
réu. O brasileiro era indolente, preguiçoso e improdutivo porque estava doente e
abandonado pelas elites políticas. Redimir o Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma
tarefa obrigatória dos governos.

O alívio expresso por Monteiro Lobato - "O Jeca não é assim: está assim" - re-
fletia a campanha de um amplo e diferenciado movimento político e intelectual que,
de 1916 a 1920, proclamou a doença como principal problema do País e o maior obs-
táculo à civilização. O movimento pelo saneamento do Brasil, pelo saneamento dos
sertões, concentrou esforços na rejeição do determinismo racial e climático e na rei-
vindicação da remoção dos principais obstáculos à redenção do povo brasileiro: as
endemias rurais.

Este trabalho discute as principais formulações do movimento pela reforma da
saúde pública na Primeira República, concentrando-se na sua interpretação do Brasil
como país doente e nas suas sugestões em termos de políticas de saúde e saneamento
a serem implementadas para a superação do quadro sanitário vigente. Nossa hipótese
é que este movimento teve um papel central e prolongado na reconstrução da identi-
dade nacional a partir da identificação da doença como o elemento distintivo da con-
dição de ser brasileiro. Para o movimento pelo saneamento do Brasil, a redenção
nacional demandava ações centralizadas, nacionais e tecnicamente autônomas, que
legitimariam o crescimento do papel do Estado brasileiro no campo da saúde pública.



Nas partes seguintes deste trabalho, discutiremos o contexto histórico e intelectual
do movimento, a sua interpretação sobre o País, as soluções apontadas e as repercussões
e impactos políticos da campanha pelo saneamento do Brasil.

CONTEXTO DA CAMPANHA DO SANEAMENTO DO BRASIL

"O Brasil é um imenso hospital". A denúncia feita pelo médico e professor da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, em outubro de 1916, tornou-se
um emblema das posições críticas à ordem social e política da Primeira República. Esta
frase é apontada como marco de origem da campanha do saneamento rural e sua contex-
tualização contribui para a melhor compreensão desse movimento, l

A célebre frase contestava o pronunciamento de um deputado federal que declarara
estar disposto, em caso de invasão estrangeira, a ir aos sertões e convocar os caboclos
para defender o Pais. É importante observar que ela foi proferida em discurso de sauda-
ção a Aloysio de Castro, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pelo êxito
da delegação brasileira em congresso médico realizado em Buenos Aires. A imagem do Bra-
sil como hospital foi retomada por Miguel Pereira na homenagem prestada ao cientista e
membro da delegação, Carlos Chagas. No caso da segunda homenagem, o orador acentuou a
importância da descoberta da endemia rural que grassava em extensas áreas do território bra-
sileiro: a tripanossomíase americana, doença mais conhecida como mal de Chagas.

A expressiva imagem resumiu, dessa forma, importantes elementos que contribuí-
raro para o deflagrar da campanha pelo saneamento rural: o debate nacionalista intensifi-
cado com a Primeira Guerra Mundial, o impacto das viagens e descobertas científicas do
Instituto Oswaldo Cruz2 e as críticas à decadência da experiência republicana.

Ao se opor ao deputado que via na força do sertanejo um elemento de soberania
nacional, Miguel Pereira expressava um debate mais amplo concernente à imagem da na-
ção e de seu povo. De fato, o período da Primeira Guerra Mundial e do imediato pós-
guerra foi, no exterior e no Brasil, marcado por intensa atuação de movimentos de
caráter nacionalista que pretendiam descobrir, afirmar e reclamar os princípios da nacio-
nalidade e realizá-lo através do Estado Nacional (Joll, 1982; Hobsbawn, 1991). Há inú-
meras indicações sobre como guerras, em geral problemas de recrutamento e derrotas
militares, geraram debates e polêmicas sobre determinismo e melhoria racial, nas quais
as condições de saúde tiveram papel relevante (Porter, 1991).

No caso brasileiro, esses movimentos vislumbraram vários caminhos para a recu-
peração e/ou fundação da nacionalidade: recrutamento militar e profissionalização do
Exército; alfabetização; saúde; culto ao civismo; ampliação do colégio eleitoral, entre
outros (Skidmore, 1976; Oliveira, 1990). Organizados sob a forma de ligas, reuniram re-

Os principais trabalhos a abordar a campanha do saneamento rural foram realizados por Luiz Antonio de
Castro Santos (1985, 1987) e ressaltam a ideologia de construção dá nacionalidade como dimensão mais
relevante do movimento. Sobre o tema, vide também Costa (1985) e Labra (1985).
O Instituto Oswaldo Cruz sucedeu o Instituto Soroterápico, criado em 1900, na capital federal, durante a
epidemia de peste bubônica. Na gestão do cientista Oswaldo Cruz (1903-1917) tornou.se um importante
centro de pesquisas e de formação de profissionais especializados em saúde pública. Sobre o papel desse
instituto na ciencia brasileira vide Benchimol (1990); Benchimol & Teixeira (1993); Chagas Filho
(1993); Luz (1982); Schwartzman (1979) e Stepan (1976).



presentantes das elites intelectual e política do País. Uma importante tendência que se
consolidou progressivarnente consistiu em ver nas doenças o problema crucial para a
construção da nacionalidade.

A descoberta da tripanossomíase americana e de suas graves formas clínicas - pro-
blemas cardíacos, neurológicos e deformações físicas - trazia uma imagem sobre as po-
pulações do interior distinta da idealizada pela literatura omanUca. Somada a outras

r ^ "doenças endêmicas, conformava um quadro em que era impossível apostar na vitalidade
do caboclo. Miguel Pereira reportava-se, ao proferir sua frase, ao Brasil revelado pelas
expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz.3

As homenagens a Aloysio de Castro e Carlos Chagas expressaram o congraçamen:
to da elite médica do período, que ocupava os cargos mais importantes da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e 'da Academia Nacional de Medicina, em tomo da desco-
berta de um pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. Foi celebrada, naquele momento,
como uma vitória que ultrapassou os limites do instituto de pesquisas, transformando-se
numa conquista da medicina brasileira. Miguel Pereira lançava, então, uma "cruzada da me-
dicina pela pátria", afirmando que ao médico cabia substituir a autoridade governamental,
ausente na maior parte do território nacional (Couto, 1917:13-17 apud Britto, 1995:23).

O papel atribuído ao médico não pode ser dissociado da crítica à República, espe-
cialmente dirigida à adoção do federalismo na Carta Constitucional de 1891. O federalis-
mo teria propiciado, na perspectiva de importantes intelectuais do período, a oligarquização
da política, consistindo numa solução artificial e incompatível diante do que entendiam ser a
realidade brasileira, É a essa linha de crítica que se reporta Miguel Pereira.4

Atribuir à tencla, mais especificamente à medicina, o papel-chave numa nova or-C ° ~     -

ganização nacional, parece sugerir ainda um novo elemento de oposição. De fato, no dis-
curso da elite médica do período, era comum o descontentamento com a subordinação
d "as areas de educação e saúde ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, visto como
uma agência dominada pelos políticos e pelos bacharéis.

A crítica mais importante à forma de atenção à saú~le voltava-se para o princípio
constitucional de autonomia estadual e municipal, que restringia as possibilidades de
uma ação coordenada em âmbito federal. No arranjo federativo cabia aos poderes locais
o cuidado com a saúde da população. Ao governo federal competia as ações de saúde no
Distrito Federal, a vigilância sanitária dos portos e a assistência aos estados da federação,
em casos previstos e regulados constitucionalmente. O órgão federal responsável era a
Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), criada em 1897 como parte da estrutura do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

O relativo consenso sobre a gravidade do quadro sanitário do País pode ser identi-
ficado desde os momentos iniciais de atuação da DGSP. Especialmente as epidemias ur-
banas foram objeto de ações mais sistemáticas com impactos na redefinição das

3 Percorrendo o Brasil nas duas primeiras décadas do século XX, as expedições cientificas do Instituto Os-
waldo Cruz desempenharam papel destacado no conhecimento sobre a incidência de doenças e o debate
dos problemas nacionais. Estiveram intimamente associadas à construção de ferrovias, avaliações da via-
bilidade de utilização de potencial econômico de rios como o São Francisco e dos trabalhos da Inspetoria
de Obras contra as Secas. Vide a respeito Albuquerque et ai.(1992).

4 Compartilhavam essa crítica expressivos nomes do pensamento social brasileiro, como Alberto Torres e
Oliveira Viana.



atribuições do governo no campo da saúde. Mas é na década de 1910 que os problemas
de saúde pública passam a ocupar um lugar central na agenda política do País.

A frase de Miguel Pereira expressou importantes tendências que se manifestavam
no Brasil, durante a década de 1910. Partindo dos dados registrados pelas expedições
científicas organizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, especialmente no relatório da que
foi dirigida pelos médicos Belisário Penna e Arthur Neiva, ela contribuiu para transfor-
mar em tema de debate público algo que era discutido em periódicos especializados e
nos principais fóruns acadêmicos dos médicos. Sua repercussão na grande imprensa foi
intensificada com a publicação, de novembro de 1916 a janeiro de 1917, no jornal Cor-
reio da Manhã, de uma série de artigos de Belisário Penna conclamando o País a partici-
par de uma campanha pelo saneamento do Brasil.5

Enfatizando a necessidade de recuperar e integrar o País e o homem do interior,
a mobilização em torno da idéia do saneamento reuniu progressivamente importantes
setores das elites intelectual e política que participaram da criação da Liga Pró-Sa-
neamento do Brasil, em fevereiro de 1918. Foram seus sócios fundadores, entre ou-
tros, membros da Academia Nacional de Medicina, catedráticos da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, antropólogos do
Museu Nacional, militares, educadores, juristas e o próprio Presidente da República,
Wenceslau Brás.

Dirigida pelo seu mais ativo militante, Belisário Penna, a Liga Pró-Saneamento
realizou intensa propaganda através de conferências; palestras em escolas, entidades as-
sociativas de proprietários rurais e nas Forças Armadas; distribuição de folhetos de edu-
cação sanitária, entre outras ações. A repercussão da campanha pelo saneamento foi
expressiva na imprensa e nos debates do Congresso Nacional. Outro dado relevante con-
siste na organização de delegações regionais da entidade em nove estados, considerados,
à época, representativos de todas as regiões geográficas do País.

A campanha da Liga tinha como objetivo mais imediato a criação de uma agência
pública de âmbito federal que coordenasse efetivamente as ações de saúde em todo o ter-
ritório nacional e superasse os limites que constrangiam a ação da Diretoria Geral de
Saúde Pública. A realização desse objetivo supunha a geração de uma consciência nacio-
nal que identificasse no abandono e na presença das endemias as características distinti-
vas da população rural brasileira.

BRASIL: UM PAIS DOENTE

O debate sobre a identidade nacional ocupou lugar privilegiado no Brasil da Pri-
meira República. Que o País não constituía uma nação era voz corrente: no máximo reu-
nia províncias pouco integradas, transformadas em estados pela constituição republicana
de 1891. Nenhum sentimento de nacionalidade era percebido no povo brasileiro. Com-
partilhando esse diagnóstico, as correntes de pensamento do período diferenciavam-se
quanto à crença na viabilidade da construção nacional do país e às imagens de sociedade
que idealizavam (Carvalho, 1994).

5 Esses artigos foram reunidos no livro Saneamento do Brasil, publicado em 1918 e republicado em 1923.



Para alguns intelectuais, os obstáculos representados pela base racial eram insupe-
ráveis. Influenciados por teóricos como Gobineau, Agassiz e Le Bon, só viam num pro-
grama intenso de imigração uma saída favorável para a nação brasileira. Nessa
perspectiva, o grande problema da nacionalidade radicava-se no povo que, no limite, de-
veria ser substituído (Skidmore, 1976; Carvalho, 1994).

O conteúdo atribuído à palavra raça era muito impreciso e idéias de superioridade
racial estiveram presentes mesmo entre os críticos da primeira corrente intelectual men-
cionada. Entre esses, ainda que muitas vezes de forma ambígua, encontramos posições
de crítica à idéia fatalista da inviabilidade do Brasil e de seu povo. Autores como Manoel
Bomfim e Alberto Torres podem ser apontados como intelectuais que, nos primeiros
anos do século XX, contribuíram para deslocar as teses de determinismo racial e climáti-
co, enfatizando dimensões culturais do passado nacional e da organização da sociedade,
ao mesmo tempo em que apontavam alternativas para o País. No caso de Alberto Torres,
a revisão dos princípios federalistas e o incentivo à pequena propriedade rural e de Ma-
noel Bomfim, um amplo projeto educacional (Bomfim, 1905; Torres, 1914a, 1914b).

Os intelectuais da campanha do saneamento rural aproximavam-se, assim, de uma
tendência de crítica às teses de determinismo racial, que se tornou mais visível com o de-
bate sobre a afirmação da nacionalidade brasileira durante a Primeira Guerra Mundial.6
Influenciados pelas correntes de pensamento social do primeiro período republicano, não
cumpriram apenas o papel de divulgadores de idéias preexistentes; trouxeram para o de-
bate dois novos elementos: a idéia da doença como característica central do povo e a
qualificação do isolamento do sertanejo, indicado por Euclides da Cunha, como um esta-
do de abandono da população do interior pelos governos.

Essas imagens alcançavam legitimidade à medida que, como afirmavam, basea-
vam-se no conhecimento do "Brasil Real", através das viagens científicas, em contraste
com a idealização do país característico das análises originárias de informações de gabi-
nete. Duas representações sobre o Brasil consistem no objeto central de sua crítica - a
ufanista, que apresentava um retrato otimista e de exaltação do País, e a fatalista, inspira-
da nas teses de inferioridade racial.

O ufanismo, termo utilizado em estudos recentes para se referir à corrente de pen-
samento que propunha a autocongratulação dos brasileiros, encontrou sua expressão má-
xima no livro Porque me Ufano de Meu País, escrito pelo monarquista Conde de Afonso
Celso e publicado em 1900 (Oliveira, 1990; Carvalho, 1994). Apesar de tendências de
exaltação do País se manifestarem desde o período colonial, a obra de Afonso Celso tra-
zia com mais força um novo elemento: a valorização das três raças.7

6 O termo raça aparece de forma muito imprecisa nos textos dos intelectuais participantes da campanha.
Uma discussão mais aprofundada sobre seu significado entre os higienistas brasileiros encontra-se em
Stepan (1991). Segundo esta autora, os intelectuais que aderiram ao saneamento rural, e a outros movi-
mentos semelhantes na América Latina, expressavam uma variante das propostas eugenistas, identifica-
da com a higiene pública e compattvel com a miscigenação racial.

7 A novidade aqui não está tanto no caráter original da proposta, pois Carl Friedrich von Martius já havia de-
fendido, em sua dissertação para o concurso promovido em 1840 pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro (IHGB), a tese de que uma "historiografia filosófica" do País deveria eleger como tema central o en-
contro das três raças que formavam a população brasileira. Referimo-nos mais, ao falar em novo elemento,
ao impacto da proposta para um público mais amplo.



A imagem positiva do Brasil era também compartilhada pela literatura romântica,
que exaltou a natureza e o homem brasileiros. Entre os autores românticos, não encontra-
mos, no entanto, a idéia do encontro das três raças. O brasileiro era representado pelo in-
dígena, num primeiro momento e, posteriormente, pelo caboclo sertanejo, notando-se a
ausência quase absoluta do negro (Carvalho, 1994).

Cenário de expressiva literatura no século XIX, o sertão recebe especial atenção da
que ficou conhecida como terceira geração de escritores românticos, constituída por José
de Alentar, Bernardo Guimarães e Franklin Távora, entre outros autores. Com eles, a ficção
romântica consolidou-se sob a forma indianista, sertanista e regionalista (Coutinho, 1978).

Como característica comum à obra dessa geração sobressai a visão idílica das re-
giões interioranas do Brasil e de seus habitantes - a exuberância da natureza brasileira, o
vigor e a bondade inatos nos indígenas e nos sertanejos. O interessante é que essa repre-
sentação era comum a outros discursos que não o literário, entre os quais merece regis-
tro, pelo tema de que se ocupa este trabalho, o da Academia Imperial de Medicina e das
teses defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No discurso médico pre-
dominante na segunda metade do século XIX, o campo e os sertões eram focalizados
como lugar propício à vida saudável e harmoniosa. Em contraste, a cidade revelava-se
perigosa - espaço de doenças e vícios.

Um importante ponto de ruptura em face desse imaginário, senão pelo ineditismo,
certamente pela repercussão que alcançou, pode ser identificado na obra de Euclides da
Cunha, Os Sertões (1902). Nela sobressaem elementos de força e de fragilidade - o ser-
tanejo é um forte, mas é também rude e carente de civilização. Uma das versões mais re-
correntes sobre a sociedade brasileira - aquela que acentua o descompasso entre as áreas
urbana e rural - tem em Euclides da Cunha um expressivo porta-voz. Em Os Sertões
também se destaca a importância do conhecimento empírico do País, o que, como vere-
mos, é uma premissa para os intelectuais que aderem à campanha do saneamento.

A segunda representação do Brasil, contestada pelo movimento, caracteriza-se pela
imagem negativa do povo, especialmente da população do interior. Por sua expressivida-
de simbólica e importância para a campanha do saneamento, podemos exemplificá-la
através do personagem Jeca Tatu, criado pelo escritor paulista Monteiro Lobato. Em dois
artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo, em 1914, Lobato defende ser o ca-
boclo a principal praga nacional e o descreve com palavras fortes: "funesto parasita da
terra (...) homem baldio, inadaptável à civilização" (Lobato, 1957a:271).

O autor observa, numa crítica à literatura romântica e regionalista, que o indianis-
mo estaria mudando de nome, transformado em caboclismo e sertanismo e, a partir de
sua experiência pessoal como fazendeiro, afirma retratar o verdadeiro homem do inte-
rior, resumindo sua posição em frases de efeito, tais como: "Pobre Jeca. Como és bonito
no romance e feio na realidade" (Lobato, 1957a:292). É curioso pensar como uma repre-
sentação particular, baseada no trabalhador rural da lavoura decadente do café, transfor-
ma-se num novo símbolo de brasilidade.8

Em certo momento, Lobato precisa a origem de Jeca Tatu. O Jeca era um "piraquara", um caipira, do
Vale do Paratba. Portanto, uma outra imagem de brasileiro, o habitante das zonas de decadência econô-
mica do Sudeste do País, diferente do sertanejo abandonado identificado por Penna e Neiva. Para uma
análise da obra de Lobato, vide Campos (1986).



Como outros estudos já observaram, a imagem negativa do caboclo seria alterada
através do contato de Monteiro Lobato com lideranças da cardpanha do saneamento, par-
ticularmente com Belisário Penna e Arthur Neiva (Skidmore, 1976; Castro Santos, 1985,
1987). As razões para essa mudança podem ser, ao menos em parte, explicadas pela ima-
gem do Brasil e do povo brasileiro construída pela campanha do saneamento. Opondo-se
ao ufanismo e ao determinismo racial fatalista, e qualificando como científica a natureza
de sua proposta, seus participantes divulgaram uma nova explicação para as origens dos
"males do Brasil".

A obra Os Sertões é vista como um marco crucial de referência para os intelec-
tuais da campanha do saneamento, que ao tema do isolamento do sertanejo, sugerido
por Euclides da Cunha, associam o termo abandono - responsabilizando enfatica-
mente as elites intelectuais e políticas por essa situação. As viagens científicas pelo
interior do Brasil, das quais participaram alguns importantes membros da Liga Pró-
Saneamento, são igualmente por eles apontadas como o ponto de origem de sua in-
terpretação.

A principal referência é a Viagem Cientificapelo Norte da Bahia, Sudoeste de Per-
nambuco, Sul do Pará e de Norte a Sul de Goiás, organizada pelo Instituto Oswaldo
Cruz, em 1912, por solicitação da Inspetoria de Obras contra as Secas.9 Ao relatório des-
sa viagem referia-se Miguel Pereira no ato considerado o início da campanha do sanea-
mento. A visão do País divulgada no documento é reproduzida numa série de artigos
publicados por Belisário Penna no Correio da Manhã e no periódico oficial da Liga Pró-
Saneamento, a revista Saúde.l° Estes textos consistem nas fontes privilegiadas para recons-
truirmos a imagem do Brasil como um país dominado pela doença.

Percorrendo durante sete meses uma extensa área em que predominavam regiões
periodicamente assoladas pela seca, a expedição dirigida por Belisário Penna e Arthur
Neiva realizou amplo levantamento das condições climáticas, socioeconômicas e nosoló-
gicas, fartamente documentadas através de registro fotográfico (Albuquerque et ai.,
1992). Ao que parece, as áreas visitadas eram muito pouco e, em alguns casos, pratica-
mente desconhecidas por naturalistas estrangeiros e brasileiros. Segundo dados do relató-
rio, o único naturalista a percorrer a região compreendida entre Pamaguá, no Piauí, e
Natividade, em Goiás, fôra George Gardner em 1836 (Penna & Neiva, 1916).

O relatório, além de informações sobre clima, fauna e flora, apresenta, em deta-
lhes, as doenças que afetavam homens e atividade pecuária. Vários comentários
acompanham a apresentação dos dados, muitos com o caráter de recomendações.
Tratando-se de um estudo prévio à construção de açudes pela Inspetoria de Obras
contra as Secas, seus autores em vários momentos sublinham a ineficácia dessa me-
dida, se tomada isoladamente.

9 No mesmo período em que o Instituto Oswaldo Cruz realizou suas viagens científicas, outras expedições
ao interior do Brasil foram organizadas, quer com finalidades científicas, quer estratégicas e, muitas ve-
zes, reunindo ambas. Pela vinculação de seus participantes à campanha do saneamento rural, merece re-
gistro o da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, mais conhecida
como Comissão Rondon, que percorreu esses estados em 1907 e 1908.

1 0 Foram publicados oito números da revista, quatro em 1918 e quatro em 1919. Sua leitura indica grande
diversidade de temas, que iam da etiologia e profilaxia de doenças a assuntos políticos e pedagógicos.
Para uma análise desse periódico, vide Britto & Lima (1991).



A posição fica clara no debate sobre as medidas de combate à malária, uma das
doenças mais disseminadas nas proximidades do São Francisco e outros rios. Os au-
tores são enfáticos em destacar a necessidade de ações profiláticas que impedissem a
associação perversa entre disponibilidade de água e foco de doenças. Deixando os

 pormenores de lado, se tentarmos destacar o que aparece como argumento mais forte
ao longo do relatório, teríamos que apontar a idéia do abandono da população do
"Brasil Central".

Era uma população abandonada e esquecida que, ainda que vitimada por doen-
ças, poderia, em algumas regiões, como viram em áreas da Bahia e de Pernambuco,
apresentar-se robusta e resistente. O cenário apresentava-se de fato "dantesco" onde
era alarmante o número de portadores da doença de Chagas, especialmente em locali-
dades do Estado de Goiás. Dessa forma, a leitura do relatório indica que, naquele
momento, os médicos Belisário Penna e Arthur Neiva viam como característica de
toda a população com que entraram em contato o abandono, o tradicionalismo, a to-
tal ausência de identidade nacional. Acreditamos que a imagem do Brasil doente foi
pouco a pouco construída à medida da repercussão do próprio relatório de viagem e das
publicações que lhe seguiram.

Os autores ressaltam o contraste entre o "desertão" do interior do País e a "Ca-
naan Sertaneja" da retórica romântica, descrevendo o povo como ignorante, isolado, po-
bre em folclore, primitivo nos instrumentos de trabalho e nas trocas econômicas
(praticamente não utilizavam moeda) e refratário ao progresso. Os habitantes das vilas e
povoados desconheciam, em grande parte, o fósforo, o moinho de café e a máquina de
costura. Esse quadro de isolamento era responsável pela ausência de qualquer sentimento
de identidade nacional, tal como se evidencia no seguinte trecho: "raro o indivíduo que
sabe o que é o Brasil. Piauí é uma terra, Ceará outra terra. Pemambuco outra (...) A única
bandeira que conhecem é a do divino" (Penna & Neiva, 1916:121).

A ausência absoluta de sentimento nacional era acentuada, de acordo com Penha e
Neiva, pelo abandono do governo federal, cuja presença só se fazia sentir nos aspectos
coercitivos. Mais uma vez, o texto do relatório é eloqüente:

Vivem eles abandonados de toda e qualquer assistência, sem estrada, sem polícia,
sem escolas, sem cuidados médicos nem higiênicos (...) sem proteção de espécie algu-
ma, sabendo de governos porque se lhes cobram impostos de bezerros, de bois, de
cavalos e burros. (Penna & Neiva, 1916:199)

A imagem do povo, em várias passagens, assemelha-se ao retrato do Jeca Tatu es-
boçado por Lobato. Muda, no entanto, a atribuição de responsabilidade pela apatia e pelo
atraso. O govemo, que abandona a população à sua própria sorte, e a incapacidade física
e intelectual decorrente da doença, especialmente no caso das regiões em que se dissemi-
nava a doença de Chagas, são apontados como os verdadeiros responsáveis pela situação
do interior do País. De qualquer forma, o povo brasileiro representava ainda uma mira-
gem, um povo que estava por vir.

Distanciando-se da análise mais matizada e complexa do relatório da expedição
científica, Belisário Penna nos oferece, em Saneamento do Brasil, uma versão mais pre-
cisa, até mesmo caricata, das relações entre a doença e a sociedade brasileira e a proposi-
ção mais radical em relação ao papel do governo federal no saneamento, povoamento e
saúde pública. As idéias e a campanha de Penna influ'enciaram outros escritores como



Monteiro Lobato que, em uma série de artigos publicados no jornal O Estado de São Pau-
lo, esboçou uma nova imagem do Jeca Tatu: este estava indolente, por causa das doenças,
uma vez tratado se tornaria a redenção do homem do interior e do próprio País.11

No texto de Belisário Penna, o Brasil é apresentado como um país de doentes e
analfabetos, vítimas de uma indolência mórbida. O povo é novamente retratado como
um ator em "estado de latência", que se manteria "bestializado" como no momento da
Proclamação da República (Carvalho, 1987). Segundo o autor, "a bestialização perma-
neceu, agravada dia a dia pela miséria, pela doença generalizada e pelo alcoolismo in-
controlável do povo ignorante" (Penna, 1923:99).

Ao discutir as causas para os fatos apontados, Penna considera determinantes de
natureza social e política: a abolição abrupta do trabalho escravo, a extensão relativa-
mente rápida das redes ferroviárias e a ausência de incentivo à atividade rural. Dos treze
artigos publicados originalmente na imprensa, dez tratam, ao lado do tema das condições
sanitárias, da responsabilidade política do regime republicano, ao menos do seu formato
federalista, pela gravidade da situação nacional.

Penna afirmava que o País estaria dividido em "pequenas satrapias", entregues a
tiranetes locais. Com a República, o Brasil promulgara em 1891 uma "constituição li-
cenciosa" (Penna, 1923:157) na qual se consagrava a perda das principais virtudes do
Império: a unidade de comando e a solidariedade nacional (Penna, 1923:158). A própria
libertação dos escravos é vista como mal conduzida por ter lançado abruptamente enor-
mes contingentes populacionais, desprotegidos e não qualificados, nas periferias das ci-
dades, gerando o despovoamento do interior e a carência de mão-de-obra na lavoura. Ao
mesmo tempo criava sérios problemas habitacionais, de educação e de saneamento nos
centros urbanos.

Na tradição de Alberto Torres, Penna investe também contra a indústria e o urba-
nismo como prioridades nacionais, chamando atenção para o descaso com a agricultura e
a indústria "natural" e para com as "classes agrícolas", os verdadeiros "alicerces da
nacionalidade" (Penna, 1923:149). Por último, completando a crítica, teríamos o equívo-
co das políticas de estradas que estimulariam as migrações para os centros urbanos e, na
direção inversa, povoariam os sertões com as "pragas da cidade": o jogo, a sífilis, o ál-
cool e o "gosto do luxo e da aventura".

Essa moldura mais geral do argumento permite compreender o lugar atribuído à
doença na, sociedade brasileira. Ela seria resultado do abandono, da inoperância e da des-
centralização das políticas existentes e, ao mesmo tempo, fator de integração nacional,
na medida em que passava a definir o próprio país. Portanto, para os missionários do sa-
neamento, qualquer solução exigia a conscientização das elites brasileiras sobre os riscos
e custos crescentes da manutenção desse quadro negativo e a necessidade de centralizar
as ações de saúde.

As endemias rurais seriam o foco principal dessa ação, em especial a opilação
(ancilostomose), o impaludismo (malária) e o mal de Chagas (tripanossomíase ameri-
cana). A ancilostomose, a chamada "doença da preguiça", que, segundo Belisário
Penna, infestava 70% da população rural, deveria ser o primeiro alvo de uma campa-

11 Esses artigos foram reunidos no livro Problema Vital, publicado originalmente em 1918. O texto a que fa-
zemos referência neste trabalho é o da 1 ¡a edição, publicada em 1957.



nha nacional de saneamento e educação higiênica.12 O autor calculava que 6 milhões
de brasileiros, quando comparados a trabalhadores estrangeiros, produziam apenas
1/3 do que, livres das doenças, seriam capazes. O País despovoado, doente e impro-
dutivo consistia também num obstáculo para qualquer política de imigração. Num
comentário instigante, Penna sugere que o imigrante seria "abrasileirado" logo ao
chegar ao País e ser marcado "com o ferrete da verminose" (Penna, 1923:55). Nesta
interpretação, o imigrante se naturaliza por passar a compartilhar com o povo brasi-
leiro aquilo que mais o identificava e distinguia: a doença.

Os elementos centrais desse discurso foram reproduzidos em vários outros textos,
de Belisário Penna e de outros autores, especialmente nos editoriais e artigos publicados
no periódico oficial da campanha do saneamento - a revista Saúde. Completando o diag-
nóstico dos "males do Brasil", em alguns editoriais se acentuou a idéia da ameaça à so-
berania nacional implicada no despovoamento e na presença de um "rebanho" doente
em lugar de povo (Editorial, Saúde, n.3, 1918). Encontramos também nessa revista um
artigo que pode ser considerado paradigmático do projeto de integração dos "sertões"
proposto pelo movimento. Trata-se de A Canaan Sertaneja, um entusiástico elogio à empre-
sa agroindustrial criada por Delmiro Gouveia no sertão de Alagoas (Cavalcanti, 1918).

O autor relata a visita feita à propriedade chamando atenção para a instalação de
água, luz e esgotos, e para as máquinas modernas da fábrica de linhas, a utilização do po-
tencial hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso e a construção da vila operária. A
obra, segundo ele, só fôra possível pela confluência das qualidades do sertanejo com a
missão civilizadora do homem do litoral, papel que, aliás, era recorrentemente atribuído
pelos participantes da campanha do saneamento aos cientistas e às expedições científicas
(Britto & Lima, 1991:28).

O projeto de integração do interior brasileiro e de construção da nacionalidade em
novas bases encontrou a imagem mais expressiva na revisão feita por Monteiro Lobato
de seu personagem Jeca Tatu, antes condenado por sua insuperável preguiça. Ao passar a
acreditar na ciência médica e a seguir suas prescrições, o Jeca transforma-se. Livre da
opilação e, como conseqüência, do estado permanente de desânimo, torna-se produtivo
e, em pouco tempo, um próspero fazendeiro. Monteiro Lobato relata a ressurreição de
Jeca Tatu na forma de uma parábola dirigida às crianças. O antigo caipira passou a com-
petir com seu vizinho italiano e rapidamente o ultrapassou. Mais do que isso: o Jeca
modernizou sua propriedade, introduziu novas lavouras e tecnologia e aprendeu a falar
inglês. Ao fim da história, um ensinamento moral: Jeca Tatu transformara-se não apenas
num homem rico, mas num incansável educador sanitário que transmitia a seus emprega-
dos todos os conhecimentos que aprendera. Morreu muito idoso, sem glórias, mas cons-
ciente de que havia cumprido sua missão (Lobato, 1957b).

Muitos elementos poderiam ser destacados da narrativa de Lobato, entre eles a
comparação da produtividade do trabalhador nacional sadio com a do imigrante italiano;

A ancil0stomose foi também objeto de ampla campanha sanitária promovida em escala mundial pela
Fundação Rockefeller. Os registros sobre a atuação desse organismo em Porto Rico, e no sul dos Estados
Unidos, entre as populações rurais, revela uma representação do povo muito próxima a que encontramos
no Brasil, sendo freqüente a associação entre verminose e improdutividade. A Fundação Rockefeller
teve também participação expressiva nas campanhas de combate à ancilostomose realizadas no Brasil.
Sobre a associação entre opilação e identidade nacional nos Estados Unidos, vide Marcus (1989).



a defesa enfática da modernização da agricultura como alternativa para o País; o fazen-
deiro norte-americano como modelo e a atribuição de uma responsabilidade social ao
novo empresário rural.13 É significativo que a narrativa da ressurreição do Jeca reforce a
superação de sua mentalidade tradicional. A ele, após a cura, não interessava mais traba-
lhar apenas para viver, como também não se desejava enriquecer apenas para ostentar
consumo. A higiene seria o evangelho que daria sentido à missão deste brasileiro regene-
rado na terra.14

Cabe ressaltar que Lobato enfatiza mais a periferia dos núcleos urbanos do que os
sertões como alvo prioritário de uma campanha de saneamento (Lobato, 1957b:313-
314). Isto sugere que o movimento tinha um diagnóstico comum sobre os males do Bra-
sil e portava diferentes geografias para seus diferentes projetos de regeneração do País e
do seu povo. De um lado, com a celebração de Delmiro Gouveia, um projeto de agroin-
dústria no sertão nordestino em contraponto ao engenho tradicional e, de outro, com o
Jeca Tatu renovado, o espírito do capitalismo agrário americano para, a partir de São
Paulo, remover as estruturas tradicionais e improdutivas. Os dois projetos ressaltavam
que o trabalhador brasileiro, sertanejo ou caipira, poderia ser recuperado se fosse retirado
do abandono em que se encontrava e curado das doenças que o parasitavam.

Concluindo: na visão do movimento pelo saneamento do País, simbolizada nessa
parábola de Monteiro Lobato sobre a ressurreição do homem brasileiro, a higiene seria o
instrumento central para a reforma do País porque viabilizava a remoção do atributo que
o identificava e o desqualificava: a doença.

AS REPERCUSSÕES E IMPACTOS DA CAMPANHA PELO
SANEAMENTO DO BRASIL

A campanha pelo saneamento do Brasil, iniciada de forma não organizada em 1916
e ampliada a partir de 1918 com a criação da Liga Pró-Saneamento do Brasil, teve im-
pactos significativos na sociedade brasileira. Desde a publicação do relatório de Penna e
Neiva e da já citada frase de Miguel Pereira, o tema do saneamento e da saúde pública
ganhou as páginas dos jornais e a tribuna do Congresso Nacional. Os próprios livros de
Lobato e Penna resultaram de artigos publicados em jornais nos anos de 1916 e 1918. A
saúde se tomara uma questão central no debate político nacional, em grande parte mol-
dado a partir dos argumentos dos militantes desse movimento.

Os jornais cariocas como O Paiz e o Correio da Manhã deram grande cobertura ao
movimento e tomaram-se fóruns do debate sobre o saneamento rural. Uma leitura desses
jornais relativa aos anos de 1918 e 1919 revela a presença diária do tema tanto em noti:
ciários quanto em colunas e artigos de membros da Liga Pró-Saneamento e de outros au-
tores: médicos, juristas, políticos etc. Temas como a profilaxia rural, a mortalidade
infantil, as endemias, as soluções institucionais para a redenção do País, aparecem fie-

1 3 Para uma análise da "ressurreição do Jeca" com ênfase na questão da propriedade rural, vide Ribeiro
(1993).

1 4 Cabe ressaltar que alguns trabalhos chamam a atenção para as estreitas relações entre higienismo e reli-
gião no inicio do movimento sanitarista norte-americano. Vide Rosenberg & Smith-Rosenberg (1968) e
Whorton (1982).



qüentemente na imprensa, além da repercussão do debate legislativo em tomo da propos-
ta de criação de um Ministério da Saúde Pública, centralizando parte considerável dos
serviços sanitários na esfera federal (Britto & Lima, 1991). A imprensa evidenciava e, li-
teralmente, reconhecia a penetração da campanha pelo saneamento nas várias esferas da
vida pública como nesta passagem:

... o patriótico brado de alarma lançado por Miguel Pereira, Arthur Neiva, Belisário
Penna, com o sentimento de responsabilidade que a investidura médica impõe na de-
fesa da saúde pública, produziu o seu efeito salutar. No congresso fala-se em ques-
tões sanitárias. A imprensa tem mantido o assunto em foco e a opinião pública já vai
sendo infiltrada pela idé~a lançada, há dois anos, pelos iniciadores dessa campanha
benemérita. (0 Paiz, 28/07/1918)

Acompanhando as atividades do movimento pelo saneamento do Brasil, e revelan-
do a difusão da preocupação com o tema da saúde pública, ocorreram manifestações das
instituições médicas, especialmente aquela que veicula as opiniões das elites médicas: a

 Academia Nacional de Medicina (ANM). Ainda em 1917, uma comissão de notáveis,
nomeada pela ANM, apresentou um relatório com sugestões para a promoção do sanea-
mento dos sertões. 15

A principal conclusão da comissão foi que para sanear o interior, considerando o
caráter técnico do empreendimento, a complexidade do Pais, a disseminação das ende-
mias e o nível de infestação da população, era necessário conceder autonomia aos servi-
ços de saúde pública. Aconselhava a criação do Ministério da Saúde Pública,

"constituído pela fusão dos vários serviços de higiene e assistência pública, dotado de
um regulamento que o fortaleça na sua missão e entregue a um profissional de indiscutí-
vel competência' ,.16 O Ministério era apresentado como solução, mas sabendo das difi-
culdades a comissão sugeriu como recurso provisório a criação de um Conselho de
Higiene, com atribuições de coordenar as ações de saúde e saneamento, desde que garan-
fida a sua autonomia política, técnica, financeira e administrativa.

Segundo alguns, o Governo Wenceslau Brás teria acatado duas sugestões da co-
missão: a criação do Serviço de Quinina Oficial, para produzir medicamento de combate
à malária, e de um serviço de profilaxia rural, autônomo em relação à Diretoria Geral de
Saúde Pública, a partir da experiência dos postos sanitários na periferia do DF. 17 Estes
serviços foram a base para as primeiras mudanças significativas no papel da União.

Em setembro de 1918, discutindo as repercussões da campanha da Liga, o deputa-
do pelo Rio de Janeiro, Azevedo Sodré, médico, membro e.ex-presidente da ANM, pro-
fessor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e membro da Liga, propõe a criação
de um Ministério da Saúde Pública como mecanismo institucional para realizar as de-

1 5

1 6
1 7

A Comissâo era composta por Miguel Couro, Miguel Pereira, Carlos Seidl, Afrânio Peixoto, Carlos Cha-
gas e Aloysio de Castro. Este último substitutra Oswaldo Cruz, que falecera em fevereiro de 1917.
Relatório da Comissão está publicado nos Anais da Câmara Federal na sessão de 10/09/1917.
Para Miguel Couro, membro desta comissão e Presidente da ANM, o governo acatava suas sugestões,
enquanto para Belisário Penna 0 Serviço de Profilaxia Rural resultava da reivindicaçgto da Liga Pró-Sa-
neamento. Essas interpreta~ões eram fundamentalmente polfficas uma vez que as propostas eram muito
gerais e indistintas. O que importa é que as mudanças decorrem desse movimento mais geral de opinião
pública que demandava reformas.



mandas pelo saneamento do Brasil. Para Sodré, o saneamento não poderia ter caráter lo-
cal, deveria ser uma obra nacional, e os estados da União não estavam preparados para
isso, à exceção do Estado de São Paulo.18 Sua crítica voltava-se para a dispersão dos ór-
gãos de saúde e saneamento em vários ministérios e, principalmente, para a subordina-
ção da saúde, via DGSP ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, considerado
essencialmente político pelo movimento.

O projeto de Sodré era moderado no que dizia respeito ao incremento do papel da
União no campo do saneamento e saúde e condicionava a ação do novo Ministério a
acordos e autorizações dos governos estaduais. Mesmo assim, o projeto sofreu duras crí-
ticas de outros parlamentares, em especial de Teixeira Brandão, presidente da Comissão
de Saúde Pública da Câmara, médico, professor e membro da ANM. As críticas dirigidas
a Sodré eram extensivas às reivindicações da Liga Pró-Saneamento. O argumento utili-
zado para derrotar o projeto de Sodré foi a sua inconstitucionalidade, uma vez que a
reorganização da saúde pública federal proposta feria a autonomia dos estados e municí-
pios garantida pela Carta de 189 l, além de representar um aumento de despesas e de bu-
rocracia.

Os argumentos favoráveis e contrários ao ministério são reproduzidos pela impren-
sa e provocam debates acalorados. Apesar de a saúde e o saneamento terem se tornado
problemas nacionais, e o projeto ter sido bastante debatido, não houve maioria legislativa
em torno de mudanças na direção desejada pela Liga Pró-Saneamento. O projeto recebeu
pareceres contrários em várias comissões e teve como maiores opositores os membros da
Comissão de Saúde Pública da Câmara Federal.

Um fato pontual e decisivo para a campanha e as demandas do movimento pelo sa-
neamento foi o fato de o Brasil, desde o final de 1918, especialmente nas grandes cida-
des, ter sido atingido pela epidemia de gripe espanhola. A capital do País, entre outubro
e dezembro, desorganizou-se completamente. Além do grande número de mortes, a epi-
demia paralisou a vida da cidade, com falta de alimentos e remédios, carestia, e a com-
pleta incapacidade das autoridades públicas em responder adequadamente. As descri9ões
dos jornais, que foram submetidos à censura, são aterrorizantes. Faltavam coveiros e cai-
xões para tantos mortos. Essa experiência de terror e medo causada por uma epidemia
que atingiu as cidades sem muita distinção de classe social, ocupação ou região, com a
autoridade pública revelando-se impotente e despreparada, significou uma inflexão nas
respostas até então dadas pelo Estado. No Distrito Federal calcula-se que metade da po-
pulação tenha contraído a gripe, com aproximadamente 12 mil mortos entre outubro e
dezembro de 1918 (Torres, 1919; Bertolli Filho, 1989; Lima& Britto, 1991).

A epidemia oferecia à opinião pública razões suficientes para desconfiar da estrutu-
ra federal vigente na área de saúde. Para os defensores da centralização, as estruturas pú-
blicas existentes não seriam mais capazes de resolver problemas elementares de saúde
pública, portanto tornava-se necessária uma revisão completa da competência da União
nesta área. O elemento catalisador dessas mudanças foi uma epidemia urbana que, ao ex-
plicitar os efeitos negativos da crescente interdependência social, promoveu uma cons-
ciência sobre a necessidade de soluções amplas e de largo alcance. A Câmara dos

1 8 Anais da Câmara Federal, 69a sessão, 21/09/1918. Cabe ressaltar que o Estado de São Paulo tinha promo-
vido uma ampla reforma nos seus serviços sanitários em 1917 (Castro Santos, 1993).



Deputados que, em 1918, através da sua Comissão de Saúde Pública, vetara o projeto de
criação do Ministério da Saúde do deputado Azevedo Sodré, um ano depois, no final de
dezembro, aprovava um substitutivo a uma mensagem do Presidente Epitácio Pessoa
criando o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) com atribuições e mecanis-
mos de financiamento federal amplos, ainda que mantivesse a necessidade de acordo
com os estados para obras de saneamento e profilaxia (Labra, 1985; Castro Santos, 1987;
Hochman, 1991). Antes disso, em abril de 1919, a reestruturação do Serviço de Profila-
xia Rural, vinculado não mais a DGSP mas diretamente ao Ministério da Justiça, signifi-
cou um avanço considerável no papel do poder central nos campos da saúde pública e do
saneamento rural.

Epitácio Pessoa, recém-empossado, sugeria a criação de um Ministério da Saúde e
Instrução Pública. Mas, sabedor das dificuldades que enfrentaria, aceitava uma reforma
que ampliasse os serviços sanitários federais. 19 Argumentava que a medida não implica-
ria sobrecarga no orçamento da União, já que os serviços dispersos em vários ministérios
seriam reunidos no novo órgão, além de ser criado um Fundo Sanitário. Influenciado
pela campanha do saneamento, Pessoa defendia alguma forma de centralização dos ser-
viços sanitários.

Depois de intensos debates e muitos substitutivos, foi aprovado na Câmara, e no
Senado, um substitutivo de Teixeira Brandão, justamente aquele que no ano anterior fôra
o maior adversário da idéia de centralização. Em fins de dezembro de 1919, foi criado o
DNSP, reorganizando e dando maior amplitude aos serviços sanitários federais, manten-
do a necessidade de acordos com os estados para que os trabalhos de profilaxia rural fos-
sem realizados pela União. A aprovação do novo Departamento, depois de tantas
resistências, pode ser explicada pela formação de uma consciência sobre o estado sanitá-
rio do país via campanha da Liga Pró-Saneamento, pelo impacto da epidemia de gripe
espanhola, pelo empenho do presidente da república e pela percepção das elites políticas
estaduais de que, sem o consórcio do governo federal, apenas São Paulo poderia imple-
mentar, e efetivamente o fazia, políticas de saúde e saneamento (Castro Santos, 1987,
1993; Hochman, 1993).

Belisário Penna afirmava no último número da revista Saúde (dezembro, 1919) que
o novo Departamento era a realização dos objetivos da Liga Pró-Saneamento. Na segun-
da edição de Saneamento no Brasil ele revelaria que a Liga fora extinta porque não teria
mais razão para existir (Penna, 1923). A partir daquele momento era realizar o ideal do
saneamento, gerindo a nova organização. O ano de 1920 marcou o início da nacionaliza-
ção das políticas de saúde e saneamento e da definição de uma nova identidade profissio-
nal para um grupo de médicos, a de profissionais de saúde pública vinculados à
administração pública. E foram membros da Liga Pró-Saneamento do Brasil que dirigi-
ram esses novos serviços, como Carlos Chagas, diretor do DNSP de 1920 a 1926 e Beli-
sário Penna, na Diretoria de Saneamento e de Profilaxia Rural de 1920 a 1923.

"19 O texto de mensagem e proposta de Epitácio Pessoa está nos Anais da Câmara Federal, 24/09/1919.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos neste trabalho reconstruir e analisar o processo de elaboração da metá-
fora da doença como expressão do Brasil e dos brasileiros. O Brasil doente descoberto
pelos médicos e higienistas se contrapunha tanto às visões negativas e desesperançadas
do País como àquelas de caráter ufanista. O que distinguia os sertões brasileiros e seus
habitantes era o fato de terem sido abandonados pela "República dos Bacharéis" e en-
contrarem-se doentes. Esse pedaço de Brasil abandonado não era nem tão longínquo
nem tão pequeno assim. Afinal, como lembrava o médico e escritor Afrânio Peixoto, os
sertões do Brasil começavam quando terminava a Avenida Central, portanto na periferia
da cidade do Rio de Janeiro, capital da República.

O diagnóstico médico sobre o Brasil e as soluções apontadas tiveram conseqüên-
cias que ultrapassaram o curto período histórico aqui analisado. O movimento pela refor-
ma da saúde pode ter seus impactos avaliados na reorganização dos serviços sanitários
federais que se ampliaram e se racionalizaram consideravelmente ao longo dos anos de
1920, deixando um legado institucional que foi pouco alterado nas duas décadas seguin-
tes. Além disso, este movimento reivindicou para os médicos um papel relevante na ges-
tão da saúde pública.

Nesse processo, formou-se uma nova identidade profissional, a de médicos espe-
cializados em saúde pública, empregados do governo, com cursos de especialização e or-
ganização profissional distinta dos demais médicos (Labra, 1985). Assim, o movimento
pelo saneamento do Brasil teve conseqüências de longo prazo em termos de políticas pú-
blicas e identidades profissionais, e seus diagnósticos e argumentos ajudaram a legitimar
a presença do Estado no campo da saúde pública. E, o mais significativo, a descoberta da
importância sociológica da doença, foi incorporada por parte considerável daqueles que
refletiram sobre o Brasil e sobre a identidade de ser brasileiro. A identificação da doença
como o principal problema do País não o condenava à barbárie eterna mas, ao contrário,
apontava os instrumentos para sua superação: a ciência médica e as políticas públicas de
saúde e saneamento. Assim, a sensação de alívio experimentada por Monteiro Lobato
pôde ser compartilhada por várias gerações de intelectuais.

Para finalizar, lembremos que em Casa-Grande & Senzala (1933), uma das princi-
pais obras de interpretação do Brasil, Gilberto Freyre abordou com rara sensibilidade a
metáfora da doença como expressão do País e de seu povo:

... vi uma vez, depois de quase três anos de ausência de Brasil, um bando de mari-
nheiros nacionais-mulatos e cafuzos - descendo não me lembro se do São Paulo ou
do Minas pela neve mole do Brooklin. Deram-me a impressão de caricaturas de ho-
mens e veio-me à lembrança a frase de um viajante inglês ou americano que acabara
de ler sobre o Brasil: "the fearfully mongrel asoect qf pooulation". A miscigenação
resultava naquilo. Faltou-me quem me dissesse, então, como em 1929, Roquete Pinto aos
arianistas do Congresso Brasileiro de Eugenia, que não eram simplesmente mulatos ou
cafuzos os indivíduos que eu julgava representarem o Brasil, mas mulatos ou cafuzos
doentes. (Freyre, 1978:23)
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